
  



 

LÁSKA Z KHON KAEN 

(réžia Apichatpong Weerasethakul, 2015) 

Film, ktorý uzdravuje 

Premiéra 21. apríla 2016 

 

Vydajte sa na cestu do sveta snov a fantázie s tvorcom filmu Strýko Búnmí, držiteľom Zlatej palmy  

z Cannes, thajským režisérom Apichatpongom  Weerasethakulom. Originálny thajský tvorca aj v svojom najnovšom 

opuse pokračuje vo svojom štýle magického ázijského realizmu. 

 

 

 

SYNOPSA 

Vojaci trpiaci tajomnou spavou chorobou sú premiestnení do provizórnej nemocnice v bývalej škole. Na tomto mieste plnom 

spomienok zažije mnoho prekvapení Jenjira, žena v domácnosti a dobrovoľníčka, ktorá dohliada na Itta, vojaka, ku ktorému 

nechodia na návštevu žiadni príbuzní. Spriatelí sa s Keng, mladou ženou, ktorá funguje ako médium a svoje psychické sily 

využíva k sprostredkovaniu komunikácie medzi mužmi v kóme a ich najbližšími. Lekári skúšajú rôzne spôsoby, vrátane terapie 

farebným svetlom, aby mužom uľavili od ich nočných môr. Jenjira objaví Ittov tajomný zápisník plný zvláštnych zápiskov a 

náčrtov. Možno existuje nejaké spojenie medzi záhadným syndrómom, ktorým muži trpia, a mýtickým starodávnym miestom, 

na ktorom nemocnica stojí. Mágia, uzdravovanie, milostná romanca a sny sú súčasťou Jenjirinej nenásilnej cesty za hlbším 

poznaním seba samej aj sveta, ktorý ju obklopuje.  

„V novinách sa pred tromi rokmi objavila správa o nemocnici na severe krajiny, v ktorej prepukla záhadná choroba, kvôli ktorej 

musela nemocnica dať 40 vojakov do karantény. Spojil som si obraz tých vojakov s mojou nemocnicou a školou v Khon Kaen. 

Za tie tri roky sa politická situácia v Thajsku dostala do slepej uličky (čo trvá dodnes). Fascinoval ma spánok a zaznamenával 

som si svoje sny. Pre mňa je to spôsob, ako uniknúť tej strašnej situácii v uliciach,“ hovorí Apichatpong Weerasethakul o vzniku 



 

filmu a dodáva: „Film je hľadaním starých duchov, ktoré som poznal ako dieťa. Moji rodičia boli lekári a bývali sme v dome pre 

zamestnancov nemocnice. Môj svet sa skladal z oddelenia, na ktorom pracovala moja mama, nášho dreveného domčeka, 

školy a kina.“   

 

Orig názov: Rak Ti Khon Kaen (angl. názov Cemetery Of Splendour) / Scénár a réžia: Apichatpong Weerasethakul  

/ Hrajú: Pongpas Widner, Banlop Lomnoi, Jarinpattra Rueangram, Petcharat Chaiburi, Tawatchai Buawat, Sujittraporn 

Wongsrikeaw / Kamera: Diego Garcia / Krajina pôvodu: Thajsko, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Malajzia  

/ Rok výroby: 2015 / Minutáž: 122 min / Formát: DCP, BD, DVD / Jazyková verzia: V originálnom znení s českými titulkami  

 

Premiéra: 21. apríl 2016 

 

Apichatpong Weerasethakul (scenárista a režisér) 

Je považovaný za jedného z najoriginálnejších tvorcov súčasnej 

kinematografie. Za jeho šesť predchádzajúcich celovečerných filmov, 

krátkych filmov a inštalácií sa mu dostalo veľkého medzinárodného uznania 

a mnohých ocenení, vrátane Zlatej palmy z Cannes v roku 2010 za 

snímku Strýko Búnmí. Jeho film Tropická choroba vyhral Cenu poroty 

v Cannes v roku 2004 a film Tebou omámený získal cenu Un Certain 

Regard v Cannes v roku 2002. Film Svetlo storočia (2006) bol v roku 2010 

v niekoľkých anketách označený za jeden z najlepších filmov uplynulej 

dekády. Jeho celovečerný debut Tajomný predmet na poludnie (2000) bol 

nedávno reštaurovaný vďaka World Cinema Foundation Martina 

Scorseseho.  

Apichatpong sa narodil v Bangkoku, ale vyrástol v Khon Kaen na 

severovýchode Thajska. Filmy a videá začal nakrúcať v roku 1994 a svoj celovečerný debut dokončil v roku 2000. Od roku 

1998 tiež pripravuje výstavy a inštalácie v rôznych krajinách sveta a je uznávaným medzinárodným vizuálnym umelcom. Za 

svoje umelecké dielo získal napríklad cenu Sharjah Biennial (2013) a prestížnu umeleckú cenu juhokórejskej nadácie 

Yanghyun (2014). Jeho filmy, ktoré sú často lyrické a fascinujúcim spôsobom tajomné, majú nelineárne rozprávanie do ktorého 

vstupuje pamäť, a ktoré nenápadným spôsobom evokujú osobní politické a spoločenské otázky. Apichatpong pracuje nezávisle 

na komerčnom thajskom filmovom priemysle a vo svojej spoločnosti Kick the Machine Films, ktorú založil v roku 1999, a v 

ktorej produkoval všetky svoje filmy, sa venuje propagácii experimentálneho a nezávislého filmu.  

Medzi jeho inštalácie sa radí napríklad multi-screen projekt Primitive (2009), ktorý bol zakúpený pre významné múzejné zbierky 

(napríklad pre londýnsku galériu Tate Modern a nadáciu Louisa Vuittona v Paríži), významná inštalácia pre projekt Documenta 

v meste Kassel v roku 2012 a najnovšie tiež filmové inštalácie Dilbar (2013) a Fireworks (Archive) (2014), ktoré boli 

predstavené na individuálnych výstavách v popredných galériách v Osle, Londýne, Mexiku a Kjóte. 

 

 

 

 

 



 

ROZHOVOR S REŽISÉROM 

Láska z Khon Kaen sa odohráva v meste, v ktorom ste sa narodili. Napísali ste, že tento film je „osobným portrétom 

miest, ktorá sú k vám prisaté ako parazity“. Prečo sú tieto miesta pre vás také osobné? 

Film je hľadaním starých duchov, ktoré som poznal ako dieťa. Moji rodičia boli lekári a bývali sme v dome pre zamestnancov 

nemocnice. Môj svet sa skladal z oddelenia, na ktorom pracovala moja mama, nášho dreveného domčeka, školy a kina. 

Ten film je prienikom všetkých týchto miest. Vo svojom rodnom meste nežijem už skoro 20 rokov. Hrozne sa to tam zmenilo. 

Ale keď som tam prišiel, uvidel som iba svoje staré spomienky premietnuté do nových domov. Jedno z mojich najobľúbenejších 

miest, jazero Khon Kaen, našťastie zostáva stále rovnaké.  

 

Zmienil ste sa o tom, že ste vyrastal v nemocničnom 

prostredí. Ako to ovplyvnilo vaše filmy, v ktorých hraje 

dôležitú úlohu nemocničné vybavenie, a vašu fascináciu 

chorobami? 

Pre mňa bolo počúvanie tlkotu srdca cez stetoskop a 

používanie lupy so svetlom magické. Občas som sa mohol 

pozerať aj do mikroskopu. Tiež rád spomínam na to, keď 

sme sa pozerali na 16 milimetrové filmy na americkej 

základni v Khon Kaen. Američania mali v tej dobe na severovýchode svoje základne v boji proti komunizmu. Veľmi dobre si 

spomínam na čiernobieleho King Konga a ďalšie filmy. Filmy a lekárske nástroje pre mňa boli v detstve tými najlepšími 

vynálezmi.  

 

Ako vás napadol ten príbeh so spiacimi mužmi? Čo vás prvýkrát priviedlo na myšlienku záhadnej spavej choroby? 

Bola to skutočná udalosť? 

V novinách sa pred tromi rokmi objavila správa o nemocnici na severe krajiny, v ktorej prepukla záhadná choroba, kvôli 

ktorej musela nemocnica dať 40 vojakov do karantény. Spojil som si obraz tých vojakov s mojou nemocnicou a školou 

v Khon Kaen. Za tie tri roky sa politická situácia v Thajsku dostala do slepej uličky (čo trvá dodnes). Fascinoval ma spánok a 

zaznamenával som si svoje sny. Pre mňa je to spôsob, ako uniknúť tej strašnej situácii v uliciach. 

 

Zakladá sa terapia farebným svetlom na nejakej skutočne existujúcej liečbe? Pôsobí to, ako keby mala svoj pôvod 

vo vašom záujme o sci-fi. 

V jednom období som čítal veľa článkov o skúmaní mozgu. Na Massachusettskom technologickom inštitúte jeden profesor 

dokázal prinútiť mozgové bunky, aby si znovu vybavili určité spomienky, a to za pomoci svetla. Tvrdil, že jeho zistenia svojim 

spôsobom popierajú karteziánsku predstavu, že myseľ a telo sú oddelené entity. Táto hypotéza bola v súlade s mojim 

presvedčením, že meditácia nie je nič iné ako biologický proces. Do spánku a do pamäti sa vám vždy môže niekto nabúrať. 

Keby som bol doktor, snažil by som sa vyliečiť spavú chorobu pomocou svetla na bunkovej úrovni. Svetlá v mojom filme tak 

trochu odrážajú tento môj nápad. Nie sú tu len pre vojakov, ale aj pre divákov.  

 

 

 

 



 

Jenjira objaví Ittov zápisník, ktorý je plný podivných obrázkov a článkov. Vo filme sú reálne miesta, ale rovnako tak 

tam sú „prítomné“ aj iné miesta, mýtický priestor paláca a cintorína. 

Keď sme boli malí, tak nám rozprávali o úžasnom mieste, kde je voda plná rýb a zem je pokrytá ryžovými poľami. Symboly 

bohatstva boli vždy idylické a o násilí sa mlčalo. Leží na nás bremeno vymyslenej histórie. To má vplyv na celé generácie, to 

ako sa na seba pozeráme. Naše chápanie vlastnej identity sa mení s tým, ako sa objavujú nové informácie a štúdie. Myslím, že 

môj film sa pohráva s týmto vratkým pocitom prináležitosti.  

 

Môžete povedať niečo k Jenjire a jej ceste filmom? Vo svojich filmoch ju pravidelne obsadzujete, ale v tomto filme 

má ešte významnejšiu úlohu ako v tých predchádzajúcich… 

Začali sme spolu pracovať pri filme Blažene tvoja (2002). Potom sa často zastavila u nás v kancelárii. Mám ju veľmi rád ako 

človeka, mám rád jej dcéry a jej rozprávanie. Má hlavu, akú by som si sám prial mať, hlavu, ktorá si všetko pamätá. Myslím, že 

by si napríklad bola schopná vybaviť, čo sme mali na obed každý jednotlivý deň nakrúcania pred desiatimi rokmi. Takže sme 

spolupracovali na mnohých rôznych projektoch, vrátane jej knihy. Vďaka nej som sa začal viac zaujímať o históriu regiónu Isán. 

Tento film sa postupne premenil v môj sen, jej sen a tiež trochu sen mojej matky, aspoň ako si ho ja predstavujem. 

 

Tento film má určitým spôsobom bližšie k lineárnemu 

rozprávaniu ako vaše ostatné filmy. 

Rovnako ako u ďalších mojich filmov bol vývoj Lásky z Khon 

Kaen organický. Skúmal som svoje sny a prišiel k záveru, že sú 

celkom naratívne, viac než moje filmy. Podľa mňa sú sny 

rovnako dôležité ako to, čo prežijeme v bdelom stave. Keď sa 

na Lásku z Khon Kaen pozriem spätne, tak ju môžeme vykladať 

ako sen o bdení, alebo ako realitu, ktorá sa podobá snu. 

 

Popísali ste svoj film ako „premietanie o Thajsku, krajine v horúčke“. 

Od roku 1932, kedy sa systém vlády zmenil z absolutistickej monarchie na konštitučnú monarchiu, prebieha v krajine jeden 

prevrat za druhým. Prežívame cykly snov a cykly prevratov. Propaganda sa za tie roky zmenila. Ľudia sú zatváraní do väzenia. 

Film je pre mňa miesto, kde môžem komunikovať. Nechcem prehovárať pomocou obrazov zbraní a krvi. Delím sa o svoje 

myšlienky pomocou humoru a s poznaním, že strach a smútok sú skutočnými silami, z ktorých vznikol tento film.  

 

HERCI: 

Jenjira Pongpas Widner (Jenjira) 

Jenjira sa s Apichatpongom po prvýkrát zoznámila na castingu, ktorý robil vo svojej kancelárii na film Blažene tvoja.  

Po niekoľkých stretnutiach jej Apichatpong zveril hlavnú úlohu. Jenjira tiež hrala vedľajšiu rolu v ďalších filmoch, televíznych 

reklamách a reláciách. Po nehode na motorke v roku 2003 si vážne poranila nohu a následne prerušila svoju hereckú kariéru. 

Apichatpong ju ale napriek tomu naďalej obsadzuje do svojich filmov. V súčasnosti žije vo svojom rodnom meste Nhong Khai 

so svojim americkým partnerom Frankem Widnerem. Plánuje tu žiť po zbytok svojho života  

a zarábať si na živobytie ručnými prácami. Ešte v roku 2015 plánuje podstúpiť operáciu zranenej nohy. 

 

 



 

DISTRIBÚTOR 

ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH FILMOVÝCH KLUBOV 

Občianske združenie, ktoré od r. 1993 zastrešuje a metodicky usmerňuje činnosť filmových klubov na Slovensku je 

zároveň najväčším distribútorom artovej kinematografie; titulov zlatého fondu svetovej kinematografie a súčasnej 

slovenskej a českej hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby. Prináša do kín každý rok takmer 40 celovečerných 

filmov. Je hlavným organizátorom dvoch najväčších putovných filmových podujatí v SR – Medzinárodný filmový 

festival FEBIOFEST a prehliadka PROJEKT 100. ASFK sa venuje vzdelávaciemu projektu Filmy pre školy a Filmový 

kabinet deťom. Spoločne so SFÚ vydáva jediný filmologický časopis na Slovensku Kino-Ikon a ďalšie filmové 

publikácie. Pravidelne dvakrát do roka organizuje programovacie semináre dramaturgov a zástupcov filmových 

klubov. ASFK je držiteľom mnohých domácich ocenení za distribúciu a národných cien Slnko v sieti. 

 
Asociácia slovenských filmových klubov 

Brnianska 33 

811 04 Bratislava  

www.asfk.sk 

 asfk@asfk.sk 

 
TRAILER 
 
https://www.youtube.com/watch?v=I094pqwafYo  
 
DISTRIBUČNÝ LIST 
 

http://www.asfk.sk/film/laska-z-khon-kaen  
 

FOTOGRAFIE A TRAILER NA STIAHNUTIE  
 

http://asfk.capsa.cz , meno a heslo: visitor 

 

Distribúciu filmu finančne podporil Audiovizuálny fond 

 

 

MEDIÁLNI PARTNERI 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=I094pqwafYo
http://www.asfk.sk/film/laska-z-khon-kaen
http://asfk.capsa.cz/

