
Vo filme je veºké mnoÏstvo od-
kazov a citácií literárnych diel.
Preão ste sa rozhodli pre kombi-
náciu filozofie a hrôzy? 

– Imaginatívny film (ale ani
Ïiadne iné autentické dielo) ne-
vzniká tak, Ïe sa rozhodnete nato-
ãiÈ veselohru, horor, film zo Ïivota
alebo kombináciu filozofie a hrô-
zy. Autentické dielo vzniká z pre-
Ïitkov, emócií, z okien do nevedo-
mia, obsesií, snov a tak ìalej. AÏ
potom pomaly dostáva formu, aÏ
potom sa rodí Ïáner a vybavujú sa
realizaãné prostriedky. Rovnaké
to bolo aj s filmom ·ílení. Celé sa
to zaãalo obrazom dozorcov v blá-
zinci, natret˘ch dechtom a vyváºa-
n˘ch v perí z jednej poviedky E.
A. Poea. Uchvátilo ma to ako me-
tafora imaginatívnej vzbury proti
in‰titúcii moci. Od tohto obrazu
sa potom odvíjalo v‰etko ostatné.
Autentické texty markíza de Sade
a J. K. Huysmansa sa objavili aÏ
niekde na konci, v poslednej ver-
zii scenára. Napokon, Ïáner filmu
nie je dôleÏit˘. 

Fatálna láska, ktorú by sme chceli zaÏiÈ v‰etci
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Jedinou dôstojnou témou je sloboda

Film Proti múru je príbehom
o láske. âert to ber, ak to vyznie
pateticky a hlúpo – pre mÀa je to
jedna z najkraj‰ích lások, aké
som kedy na plátne videla. Prv˘
film, ktor˘ v roku 2004 získal pre
nemeckú kinematografiu na ber-
línskom festivale Zlatého med-
veìa po dlh˘ch osemnástich ro-
koch.

Cahil je depresívny a násilnícky
Turek Ïijúci v Hamburgu, ‰nu-
pajúci kokaín a privyrábajúci si
zbieraním flia‰ po baroch. Keì uÏ
má v‰etkého plné zuby, narazí
v plnej r˘chlosti autom do cemen-
tového múru. PreÏije. Sibel je
mladé dvadsaÈroãné dievãa, ktoré
prudérna rodina vychováva ako
„správnu moslimskú Nemku“. Si-
bel v‰ak zúfalo túÏi po tom, ão
majú podºa nej v‰etky jej roves-
níãky – chce piÈ alkohol, ‰nupaÈ
a súloÏiÈ s k˘m sa len dá. Má iba
dve moÏnosti, aby svoju predsta-
vu slobody získala – opäÈ si pod-
rezaÈ Ïily alebo presvedãiÈ Cahila,
aby si ju zobral. Obaja sú si
v nieãom podobní, obaja sú divokí
a nespútaní, majú za sebou neús-
pe‰nú samovraÏdu a obaja sa na-
vzájom potrebujú. Jeho fascinuje
jej ÏivelnosÈ a radosÈ zo Ïivota, on
jej za to na oplátku dáva nezávis-
losÈ, ktorú ona potrebuje. To, ão
vyzerá spoãiatku ako formálny
zväzok, prerastie do prekrásnej
melodrámy, plnej vá‰ne a násilia.
Fatálna láska dvoch ºudí, ktorí sa
zoÏierajú ÏiarlivosÈou a svojimi
vnútorn˘mi démonmi, sa v‰ak ne-
môÏe skonãiÈ happyendom. Keì

sa nieão pokazí, pokazí sa v‰etko.
Sibel je príli‰ nezávislá a príli‰
promiskuitná, Cahil príli‰ agresív-
ny. Ne‰Èastná náhoda strhne v‰et-
k˘ch do hlbokého pekla... Temn˘
tunel, z ktorého niet úniku, vedie

z Hamburgu do Istanbulu, od Eu-
rópy aÏ po Áziu. Cel˘ príbeh rám-
cuje obraz tradiãnej tureckej ka-
pely, hrajúcej na brehu rieky Bo-
spor, ktorá pôsobí ako akési
kontrastné intermezzo radosti vo
v‰adeprítomnom chaose.

ReÏisér Fatih Akin je Turek,
ktor˘ sa narodil v Hamburgu. Je-
ho film Proti múru vychádza
z dokonalého poznania balkán-
skej i európskej mentality a z po-
chopenia generaãn˘ch, kultúr-

nych a partnersk˘ch konfliktov.
Navy‰e dokáÏe Ïánrovo zruãne
balansovaÈ medzi romantickou
melodrámou, psychologickou tra-
gikomédiou a psychodelickou
noãnou morou. Vìaka intuitív-

nemu prístupu pri nakrúcaní,
takmer dokumentárnej ‰tylizácii
obrazu, divokej pop a punkroc-
kovej hudbe a vìaka improvizá-
cii hercov, film pôsobí dokonale
vierohodne. Cahil v podaní Biro-
la Ünela je Ïalostne spustnut˘,

zatrpknut˘ alkoholik, a zároveÀ
neuveriteºne charizmatick˘ fra-
jer. On nehrá opitého, on v sku-
toãnosti opit˘m je. Akokoºvek
vyzerá ako zbit˘ pes, akokoºvek
drsne a nihilisticky, napokon ho
zlomí láska. NeÏná Sibel Kekilli
prekvapila na berlínskom festi-
vale svojím oãarujúco srdcervú-
cim v˘konom, najmä keì noviná-
ri vyÀuchali, Ïe predt˘m hrala
najmä v pornofilmoch pod pseu-
donymom Dilara...

Neviem, ako Ïijú Turci v Ne-
mecku, ale poznám niekoºko Tur-
kov z Istanbulu a viem, Ïe muÏi
bedlivo striehnu na „ãistotu“ Ïien
a ich rodinn˘ Ïivot sa drÏí strikt-
n˘ch pravidiel a obmedzení – naj-
mä pre Ïeny. Tento film v‰ak nie
je feministickou kritikou tohto
spôsobu Ïivota. Fatih Akin v pr-
vom rade vrátil na plátno krásny
a ãist˘ obraz fatálnej lásky. Lásky,
ktorá nenudí, ktorú si pamätáme
do konca Ïivota, a ktorú by sme
v‰etci chceli preÏiÈ aspoÀ raz, aj za
cenu, Ïe by sme si pri tom mali
roztrieskaÈ hlavu o múr.

Navy‰e príbeh Cahila a Sibel is-
t˘m spôsobom reflektuje Ïivot tu-
reck˘ch emigrantov, ktorí napriek
v‰etkej snahe sa asimilovaÈ, zosta-
li v Nemecku doÏivotn˘mi cudzin-
cami. Oni, aj ich deti.

MAGDALÉNA 
MACEJKOVÁ

(Autorka je absolventka 
filmovej vedy)

caÈ filmy postavené prevaÏne na
animácii. Nakrúcam témy, ktoré
ma zaujímajú a prostriedky volím
podºa nich. Animácia by v ·ílení
v podstate vôbec nemusela byÈ
a na deji by sa niã nezmenilo. No
ochudobnilo by to emocionálny
a imaginatívny rozmer filmu. Tie
animované pasáÏe totiÏ neslúÏia
len ako ak˘si refrén, nie sú len
formálnym leitmotívom, ktor˘
frázuje stavbu filmu, ale sú aj
paraleln˘m príbehom, zakonãe-
n˘m silnou pointou, analogick˘m
s hlavn˘m dejom, ktor˘ imagina-
tívnou formou evokuje alebo
predznamenáva stavy ‰ialenstva
hlavného hrdinu. 

Témou filmu je absolútna slo-
boda, civilizaãná represia a mani-
pulácia. Ide o nadãasové prob-
lémy, aktuálne v kaÏdej dobe.
Myslíte si, Ïe dne‰n˘ch divákov
dokáÏe vá‰ film vyburcovaÈ k pre-
m˘‰ºaniu?

– Nerobím si Ïiadne ilúzie
o priemere dne‰n˘ch divákov.
Väã‰ina „úãastníkov“ súãasnej ci-
vilizácie tú v‰eobjímajúcu mani-
puláciu zo strany reklamy, politic-
k˘ch programov, hospodárskej
moci, oznamovacích prostriedkov,
ale aj komerãn˘ch a „umelec-
k˘ch“ filmov nevníma ako ohro-
zovanie svojej slobody, pretoÏe
pojem slobody u nich väã‰inou
spl˘va s pokiaº moÏno neobme-
dzen˘m konzumom. Slobodu sto-
toÏÀujú s dostatkom peÀazí (na-

pokon, tento názor som uÏ poãul
aj z úst renomovan˘ch umelcov).
Preto tému slobody povaÏujem za
skutoãne jedinú dôstojnú tému
umeleckej tvorby bez ohºadu na
to, koºk˘ch divákov sa dotkne. 

V âechách sa film ·ílení pre-
mieta od 17. novembra minulého
roku, na Slovensku má premiéru
dnes. Prekvapili vás reakcie do-
máceho publika? 

– Z pohºadu na diváka, ktor˘
som práve predostrel, ma nepre-
kvapili. Diváci sa rozdelili na t˘ch,
ktor˘ch táto téma zaujíma, na
t˘ch, ktor˘ch nezaujíma a na t˘ch,
ktor˘ch popudila. Umelecká
stránka pri tomto type filmov ne-
hrá rolu. 

Film ·ílení je vo svojej podstate
veºmi bezúte‰n˘, nedáva svojim
postavám takmer Ïiadnu nádej.
Existuje podºa vás v˘chodisko
z blázinca dne‰ného sveta? 

– Musela by sa zmeniÈ paradig-
ma súãasnej atlantickej civilizácie.
Obávam sa v‰ak, Ïe agresivita, ko-
ristníctvo a sebectvo súãasného
sveta jednak voãi prírode a rovna-
ko ºudí medzi sebou sú natoºko
vypäté a uÏ bytostné, Ïe súdobá
civilizácia sa stáva nereformova-
teºnou – dobrovoºne nereformo-
vateºnou. V podstate som Kasan-
drovec. 

EVA MICHALKOVÁ
(Autorka je absolventka 

filmovej vedy)

Animácie v ·ílení uÏ nedostá-
vajú tak˘ priestor ako vo va‰ich
predchádzajúcich filmoch. Nie sú
súãasÈou hran˘ch pasáÏí, fungujú
ako ist˘ druh refrénu. âo spôsobi-
lo túto zmenu? 

– To v‰etko je pohºad zvonku.
Za‰katuºkovanie. Nikdy som ni-
kde neprisahal, Ïe budem nakrú-

ROZHOVOR

Proti múru / Gegen die Wand * SRN * 2003 * 122 minút * RéÏia: Fatih Akin * Sce-
nár: Fatih Akin * Kamera: Rainer Klausmann * Hudba: Klaus Maeck * Strih: An-
drew Bird * Hrajú: Birol Ünel, Sibel Kekilli, Catrin Striebeck, Güven Kirac, Meltem
Cumbul, Hermann Lause, Cem Akin a ìal‰í * Premiéra: 2. marec 2006

ReÏisér Jan ·vankmajer pri na-
krúcaní filmu ·ílení

Na 13. Febiofest zavíta aj Krzysztof Zanussi 
UÏ 27. marca 2006 sa zaãne 13. roãník Medzinárodnej prehliadky fil-

mu, televízie a videa Febiofest 2006. Po minuloroãnej náv‰teve poºs-
kého reÏiséra Andrzeja Wajdu zavíta tento rok na Febiofest ìal‰í v˘-
znamn˘ poºsk˘ reÏisér svetového mena Krzysztof Zanussi (1939), ktor˘
osobne uvedie svoju retrospektívu filmov v Bratislave a Banskej Bystrici.
Krzysztof Zanussi má na svojom konte vy‰e dvadsaÈ scenárov (polovicu
z nich aj reÏíroval) a kníh o filme. Jeho diela získali ocenenia na prestíÏ-
nych festivaloch, ak˘mi sú Cannes, Benátky, Manheim. V slovenskej
distribúcii sa premietali napríklad jeho tituly ·truktúra kry‰tálu (1969),
Iluminácia (1973), Ochranné sfarbenie (1976), ·pirála (1978), Kon‰tanta
(1980) a Nech si kdekoºvek... (1988). Okrem retrospektívy filmov Krzysz-
tofa Zanussiho ponúkne tohtoroãn˘ Febiofest aj retrospektívu ãesk˘ch
tvorcov Jana ·vankmajera a Miroslava Janka. V profiloch predstaví
Pedra Almodóvara a namiesto pôvodne avizovaného nemeckého reÏisé-
ra Wima Wendersa uvedie filmy juhokórejského reÏiséra Kim Ki-duka.
Dominantu programovej dramaturgie Febiofestu v‰ak aj tento rok tvo-
ria novinky ãeskej audiovizuálnej tvorby (Nov˘ ãesk˘ film, Novinky
ãeskej televíznej tvorby, To najlep‰ie z Febia), mnohé spojené s osob-
nou úãasÈou tvorcov. Tradiãne v‰ak nebudú ch˘baÈ ani pozoruhodné
snímky európskej a svetovej kinematografie (Bonus: Novinky ASFK,
Ozveny svetov˘ch festivalov, Div(n)é videofilmy VII., Projekt 100 –
2006). Prehliadka na Slovensku potrvá do 25. apríla 2006. Generálnym
partnerom 13. Medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa Febio-
fest 2006 je âSOB a hlavn˘m partnerom je spoloãnosÈ Zentiva. (sim)

NajbliÏ‰ie do kín prídu filmy Proti múru a ·tûstí 
Po dvojici distribuãn˘ch premiér v prv˘ch mesiacoch roka, aj na ma-

rec Asociácia slovensk˘ch filmov˘ch klubov (ASFK) pripravila do dis-
tribúcie dva nové tituly. Jedn˘m z nich je nemeck˘ psychologick˘ film
Proti múru reÏiséra Fatiha Akina a druh˘m úspe‰ná ãeská snímka
Bohdana Slámu ·tûstí. 

Nemeck˘ film Proti múru (2003) Fatiha Akina zaujal na 54. MFF
Berlín 2004, kde získal Zlatého medveìa. Nie je to v‰ak jediné ocene-
nie, ktoré si odniesol z berlínskeho festivalu, získal aj Cenu FIPRESCI
a v tom istom roku mu pribudli aj ceny pre Európsky film roka a Eu-
rópskeho reÏiséra roka na Európskych filmov˘ch cenách. Film Proti
múru rozpráva príbeh lásky 40-roãného Cahila s tureck˘m dievãaÈom
Sibel. Oãakávan˘m filmom v slovenskej distribúcii je druh˘ marcov˘ titul
ASFK, film ãeského reÏiséra Bohdana Slámu ·tûstí (2005). Prichádza
s ním po kritikou i divákmi mimoriadne priaznivo prijatom filme Divoké
vãely. Príbeh filmu ·tûstí sa odohráva na periférii zdevastovaného prie-
myselného mesta – jeho obyvatelia b˘vajú v ‰kared˘ch panelákoch a na
obÏivu si zarábajú v miestnej fabrike alebo v hypermarkete. Patria medzi
nich aj outsider Toník (Pavel Li‰ka), anjelská Monika (Tatiana Wilhel-
mová) a du‰evne labilná matka dvoch detí Dá‰a (AÀa Geislerová). Hoci
sa vo filme stretávame s t˘mi ist˘mi hercami, nie je to pokraãovanie Di-
vok˘ch vãiel. „Priama väzba medzi oboma filmami neexistuje, ale súvisia
spolu tematicky. Oba sú o hºadaní lásky a seba samého. ·tûstí je v‰ak dospe-
lej‰í film,“ povedal o filme reÏisér Sláma, ktor˘ uÏ má doma hlavné ceny
z festivalov v Montreale a San Sebastiane, kde AÀa Geislerová získala
i Striebornú mu‰ºu za najlep‰í Ïensk˘ hereck˘ v˘kon. Vo filme si svoje
party zahrali aj slovenskí herci Zuzana Kronerová a Martin Huba. Film
Bohdana Slámu ·tûstí príde do slovenskej distribúcie koncom marca, zá-
roveÀ v‰ak bude otváracou snímkou 13. Medzinárodnej prehliadky filmu,
televízie a videa Febiofest 2006. PremietaÈ sa bude spolu s krátkym slo-
vensk˘m animovan˘m filmom Martina Snopeka Pik a Nik (2006), ktor˘
na príbehu chlapca Pik a dievãatka Nik rozpráva predov‰etk˘m o dôleÏi-
tosti priateºstva a o prekonávaní strachu v kaÏdom z nás. (sim)

O âesk˘ch levoch sa rozhodne uÏ v sobotu 
Od roku 1993 udeºuje âeská filmová a televízna akadémia v˘roãné ce-

ny âesk˘ lev. DÀa 1. februára 2006 boli vyhlásené nominácie na âeského
leva za rok 2005. Viac neÏ polovicu (19 z celkového poãtu 36 nominácií)
získali filmy, ktoré uviedla alebo v najbliÏ‰om ãase uvedie do distribúcie
Asociácia slovensk˘ch filmov˘ch klubov (ASFK). Film Bohdana Slámu
·tûstí bol nominovan˘ v deviatich kategóriách, o jednu nomináciu menej
získal ãesko-slovensko-nemeck˘ film Petra Zelenku Príbehy obyãajného
‰ialenstva a v dvoch kategóriách bol nominovan˘ film Jana ·vankmajera
·ílení. Navy‰e dva tieto filmy získali aj tri z piatich cien vyhlásen˘ch na
nominaãnom veãere – Cenu za najlep‰í filmov˘ plagát (Eva ·vankmaje-
rová – ·ílení), Cenu filmov˘ch kritikov (·tûstí) a Cenu ãitateºov ãasopisu
Premiere (·tûstí). Ako slovensk˘ reprezentant – okrem filmov Príbehy
obyãajného ‰ialenstva a ·ílení – získal ‰tyri nominácie aj ãesko-slovensk˘
film Martina ·ulíka Slneãn˘ ‰tát. Mená drÏiteºov âesk˘ch levov za rok
2005 budú známe uÏ v sobotu 25. februára 2006. (miro)

Nové ãíslo filmologického ãasopisu Kino-Ikon 
Rubrika analytickej‰ích ãlánkov Studium ãasopisu pre vedu o filme

a pohyblivom obraze Kino-Ikon 2/2005, ktor˘ vydáva ASFK v spolupráci
so SFÚ, priná‰a pokraãovania textov z prvého minuloroãného ãísla Iko-
nu – Peter Michaloviã sa venuje kºúãov˘m filmom filmografie ãeského re-
Ïiséra Petra Zelenku, Jana Dudková sa zameriava na anal˘zu rukopisov
vybran˘ch slovensk˘ch filmov˘ch tvorcov v kontexte Deleuzeovej teórie
filmového obrazu. Hlavnou témou ãísla sa stalo uvaÏovanie o histórii
a praxi nielen slovenského animovaného filmu. Tematick˘ blok tvoria
texty star‰ej i mladej generácie slovensk˘ch animátorov. UvaÏovanie
o na‰om i svetovom animovanom filme (napr. Rudolf Urc o Viktorovi
Kubalovi, Vladimír Malík o Karlovi Zemanovi ãi Rayovi Harryhauseno-
vi) dopæÀa rozsiahlej‰í rozhovor Ivany Zajacovej a Michala Strussa
o najaktuálnej‰ích tendenciách v animácii po náv‰tevách najreprezenta-
tívnej‰ích festivalov animovaného filmu v Annecy a Ottawe. Do rubriky
Rozhovor je zaradená aj debata Petra Gavaliera s hercom Ivanom Palú-
chom o jeho úãinkovaní vo filmoch Marketa Lazarová a Zabitá nedûle,
ktorá sa napojila na jeho náv‰tevu i príspevky o Àom na 9. ãeskosloven-
skej filmologickej konferencii v âastej-Píle (október 2005). SúãasÈou ãísla
je tieÏ blok reflexií, napr. vybran˘ch animovan˘ch filmov (Nick Park,
Henry Selick / Tim Burton). âíslo uzatvárajú príbehy z dejín vedºaj‰ích
postáv – tentoraz o Erde z Nibelungov a bratoch Daltonovcoch zo ·Èast-
ného Lukea. (mk)

Z âINNOSTI ASFK

RECENZIA

Dnes má na Slovensku slávnostnú premiéru najnov‰í film reÏiséra
Jana ·vankmajera ·ílení, ktor˘ vznikol v ãesko-slovenskej koproduk-
cii. ·ílení je filozofick˘ horor, vychádzajúci z poviedok E. A. Poea
a in‰pirovan˘m dielom markíza de Sade. Napriek tomu, Ïe film sa odo-
hráva na zaãiatku 19. storoãia, je znepokojujúcou alegóriou súãasného
sveta. Priná‰ame rozhovor s reÏisérom, scenáristom a v˘tvarníkom fil-
mu Janom ·vankmajerom. Film do distribuãnej siete vstupuje 23. feb-
ruára.


