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âesk˘ reÏisér, absolvent hranej
réÏie na FAMU Bohdan Sláma
upútal divákov svojím hran˘m de-
butom Divoké vãely. Pred niekoº-
k˘mi mesiacmi dokonãil svoj dru-
h˘ celoveãern˘ film, sociálne lade-
nú drámu ·tûstí, a momentálne si
vychutnáva jeho úspechy. S Boh-
danom Slámom sme sa rozprávali
poãas jeho náv‰tevy bratislavskej
ãasti Febiofestu.

Na otvorení bratislavského Fe-
biofestu ste v troch sálach uviedli
svoj najnov‰í film ·tûstí. Nemali
ste chuÈ pozrieÈ si ho s divákmi?

– Vôbec nie. Videl som ho na-
posledy v Nemecku, kde sme do-
konãovali postprodukciu. Tam sa
pre mÀa práca, moÏnosÈ o ãom-
koºvek rozhodnúÈ, ãokoºvek zme-
niÈ, skonãila. Od tej doby preÏívam
to ‰Èastie, Ïe po pracovnej stránke

s filmom nemusím maÈ niã spoloã-
né, len z diaºky sledujem, ako si Ïi-
je svoj Ïivot. Samozrejme som rád,
keì sa mu darí. Pre mÀa by to
dnes nebola Ïiadna príjemná „po-
dívaná“. V kaÏdom zábere vidím
nejak˘ nedostatok a pozeraÈ ho,
mi nerobí príli‰ dobre.

Napriek vá‰mu sebakritickému
postoju získalo ·tûstí sedem âes-
k˘ch levov, bolo ocenené na nie-
koºk˘ch medzinárodn˘ch festiva-
loch (Montreal, Atény, San Sebas-
tian) a te‰í sa znaãnej diváckej
pozornosti. Je pre vás momentál-
ny úspech motivujúci alebo na-
opak demotivujúci?

– Demotivujúci rozhodne nie je.
Skôr znásobuje pocit zodpoved-
nosti, zväzuje pre ìal‰iu prácu.
Samozrejme som nepredpokladal,
Ïe bude takto oceÀovan˘... Ak sa
mi ìal‰í film nevydarí, bude ·tûstí
hodnotené ako vec ‰Èastia a ná-
hody. Ale tak˘ je Ïivot...

K svojim filmom si pí‰ete
scenáre. Do akej miery scenár
povaÏujete za fixnú, nemennú
záleÏitosÈ?

– Ak by som bol schopn˘ nato-
ãiÈ film presne tak, ako je napísa-
n˘, respektíve napísaÈ scenár tak,
aby bol „ºahko natoãiteºn˘“, bol
by som ‰Èastn˘. Îiaº, nedokáÏem

to. Celé nakrúcanie tak bolo pret-
kané procesom písania scenára.
Neustále sme hºadali pravdu kaÏ-
dej situácie, pravdu kaÏdej posta-
vy, pravdivosÈ príbehu.

Hlavné postavy ·tûstí – Moni-
ka (Tatiana Vilhelmová) a Toník
(Pavel Li‰ka) – predstavujú
ak˘chsi sympatick˘ch „lúzrov“
s veºk˘m srdcom...

– NeuvaÏoval som o nich po-
dobn˘m spôsobom. Obe postavy
prechádzajú zásadn˘mi zmenami
od akéhosi ºahkováÏneho nedo-
spelého bytia k zodpovednosti.
Toník je v krízovej situácii ochot-
n˘ vzdaÈ sa ãasti svojej slobody
(ide napríklad pracovaÈ do fabri-
ky, ão spoãiatku vnímal ako ne-
mysliteºné), takÏe pre mÀa roz-
hodne nie je „lúzer“, ale hodnotn˘
chlap, ktor˘ v správnom ãase pre-
vzal zodpovednosÈ na svoje plecia.
Podobne vnímam aj postavu Mo-
niky. DôleÏité je, Ïe ich postupnú

premenu podmieÀuje a urãuje vy-
sok˘ stupeÀ ºudskej citlivosti.

âo povaÏujete za Ïivotné 
‰Èastie?

– Myslím si, Ïe kaÏd˘ ãlovek je
na tom rovnako. Je ‰Èastn˘, keì
stretne svoju lásku, keì je schop-
n˘ uskutoãniÈ správne rozhodnu-
tia, keì si uvedomí dôleÏitosÈ
svojich priateºov... ·Èastie sa t˘ka
obyãajn˘ch vecí, o ktor˘ch podºa
mÀa ani nie je moÏné príli‰ disku-
tovaÈ. Ale na druhej strane, toto
v‰etko zákonite k ‰Èastiu nemusí
staãiÈ, pretoÏe ‰Èastie je nieão ÈaÏ-
ko hmatateºné, nieão, ão v‰etci
stretávame len z ãasu na ãas. Na-
vy‰e si väã‰inou uvedomíme, Ïe
‰Èastie sa spája s t˘m, ão uÏ patrí
minulosti, ale v danej chvíli sme
to nerozpoznali. TakÏe v nepo-
slednom rade je ‰Èastím aj vãasné
rozpoznanie momentov ‰Èastia.

(zh)

·Èastím je aj vãasné rozpoznanie momentov ‰Èastia
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Bohdan Sláma (vºavo) pri nakrú-
caní filmu ·tûstí so slovensk˘m
hercom Martinom Hubom.

Minimálne dva tituly z dne‰nej
ponuky Febiofestu sa bez ak˘ch-
koºvek pochybností povaÏujú za
kºúãové diela svetovej kinemato-
grafie (ale nemali by sme zabud-
núÈ ani na ãaro filmu Gappa –
19.30/FK 35 mm), ktor˘ rozhod-
ne pí‰e dejiny béãkovej kinema-
tografie). V prípade hraného de-
butu Jean-Luca Godarda Na
konci s dychom (20.15/Charlie
Centrum) ide o jedno z prv˘ch
a najslávnej‰ích diel francúzskej
novej vlny. Godard filmovému
svetu vyrazil dych zaºúben˘m
gangstríkom Michelom (Jean-
-Paul Belmondo), vystrihanou
blondínkou (Jean Seberg), ktorá
ho takmer bez mihnutia oka zra-
dila, upustením od tradiãn˘ch
moralizujúcich ‰ablón, odmiet-
nutím explicitného objasÀovania
motivácií konania postáv, uÏ le-
gendárnym „vyd˘chnutím du‰e“
a nekonvenãn˘m formálnym
spracovaním. Takmer o desaÈ ro-
kov neskôr natoãil Lindsay An-
derson britsk˘ film Keby (19.30/
FK 35 mm) s hrdinom Mickom
Travisom, ktor˘ podobne ako
Michel v Na konci s dychom po-
h⁄da pokrytectvom presiaknutou
me‰tianskou morálkou, prokla-

movan˘mi vyprázdnen˘mi hod-
notami. Príbeh sa odohráva v elit-
nej chlapãenskej internátnej ‰ko-
le, kde autoritatívne v˘chovné
metódy ruka v ruke s „nekom-
petentnosÈou kompetentn˘ch“
potláãajú ak˘koºvek náznak in-
dividuality, ão má napokon totál-
ne de‰truktívne následky – anar-
chistickú revoltu adolescentov. 

Nádych exkluzivity a jedineã-
nosti majú projekcie filmov zo
sekcie Rusk˘ humor, keìÏe zväã-
‰a ide o neznáme tituly. Dne‰n˘
deÀ ponúka filmové adaptácie
dvoch zásadn˘ch románov spiso-
vateºskej dvojice Iºju Iºfa a Jevge-
nija Petrova – DvanásÈ stoliãiek
(16.00/Charlie Centrum) a Zlaté
teºa (20.30/Charlie Centrum). Je
zaujímavé vidieÈ, ako si sovietski

filmári pred viac ako tridsiatimi
rokmi poradili s hrdinstvom da-
rebáka Ostapu Bendera, ktorého
tak trochu „nudilo budovaÈ so-
cializmus“. A napokon, ak upred-
nostÀujete dokument pred fik-
ciou, dnes prichádzajú do úvahy
dve kvalitatívne porovnateºné
alternatívy. ReÏisér filmu Super
Size Me (16.00/Kino MladosÈ)
Morgan Spurlock sám seba vy-
stavil experimentu, ktorého otáz-
ka znie – aké dôsledky na jeho
zdravie bude maÈ v˘luãná kon-
zumácia fast foodov v priebe-
hu jedného mesiaca? ËaÏko strá-
viteºné správy o charaktere „ob-
chodovania“ medzi Európou
a Afrikou priná‰a dokument
Darwinova noãná mora (16.30/
Charlie Centrum). (zh)

Kºúãové diela svetovej kinematografie
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BRATISLAVA

CHARLIE CENTRUM

K1

16.30 Darwinova noãná mora, 
r. H. Sauper, Franc. – Rak., 2004,
107 min.

20.30 NeÏn˘ bozk, K. Loach, 
UK – Belg. – Tal. – ·pan. – Nem.,
2004, 104 min.

K2

16.00 Manderlay, r. L. von Trier, 
Dán. – ·véd. – Hol. – Fr. – Nem.,
2005, 139 min.

18.30 3-iron, r. Kim Ki-duk, 
Kor. – Jap., 2004, 88 min. 

20.15 Na konci s dychom, r. J.-L. Godard,
Franc., 1959, 89 min.

K3

16.00 DvanásÈ stoliãiek, r. L. Gajdaj,
ZSSR, 1971, 157 min. 

19.00 ·tûstí, r. B. Sláma, 
âR – SRN, 2005, 100 min. 

20.45 Na v˘chod od raja, r. E. Kazan,
USA, 1954, 115 min. 

K4

16.30 Ivan Vasiljeviã mení povolanie, 
r. L. Gajdaj, ZSSR, 1973, 89 min.

18.15 Otesánek, r. J. ·vankmajer, 
âR – UK, 2000, 127 min. 

20.30 Zlaté teºa, r. M. ·vejcer, ZSSR,
1968, 115 min. 

KINO MLADOSË 
16.00 Super Size Me, r. M. Spurlock,

USA, 2004, 100 min. 
18.00 J. ·vankmajer – pásmo krátkych

animovan˘ch filmov II., 
âeskoslovensko, 1964 – 1977, 
77 min. 

20.00 Nech si kdekoºvek..., r. K. Zanussi,
Poº. – Nem., 1988, 100 min. 

22.00 Restart, r. J. ·evãík, âR, 2005, 
79 min. 

FK NOSTALGIA 
18.30 Motocyklové denníky, r. W. Salles,

USA – V. Brit. – Fr., 2004, 
128 min.

20.45 Dvojak˘ Ïivot Veroniky, 
r. K. Kieslowski, Franc. – Poº.,
1991, 98 min. 

FK 35 mm (V·MU) 
17.30 Iná láska, r. D. Tranãík, SR, 1985,

72 min. + Fotografovanie 
obyvateºov domu, 1969, 16 min. 

19.30 Keby..., r. L. Anderson, UK, 1968,
111 min. 

21.30 Na dno vá‰ne, r. P. Almodóvar,
·pan. – Franc., 1997, 105 min. 

FK 35 mm (V·MU)
Kinosála 2

18.00 To najlep‰ie z Febia III. –
Ojedinelé ostrovné svety 
pohºadom Jána Manãu‰ku, 60 min. 

USA: Keì sa povie Havaj
Nov˘ Zéland: ostrov Maorov

19.30 Gappa, r. H. Noguchi, 
USA – Jap., 1967, 90 min.

KINO TATRA 
18.30 Experti, r. K. Coma, âR, 2006, 

85 min. 

(ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!)

Du‰an Tranãík uvedie film Iná láska 
Celoveãern˘ film Iná láska, ktor˘ sa dnes premieta spolu s krát-

kym filmom Fotografovanie obyvateºov domu v FK 35 mm (17.30),
osobne uvedie jeho reÏisér Du‰an Tranãík, ktorému organizátori
Febiofestu venovali sekciu Pocta reÏisérovi: Du‰an Tranãík. Psy-
chologick˘ príbeh Iná láska, pln˘ osobn˘ch konfliktov a drama-
tick˘ch situácií, sa odohráva v drsnom prostredí hôr a jeho hlavn˘
hrdina, b˘val˘ medik Peter, ktor˘ je odsúden˘ za ilegálny potrat,
prichádza do horskej dediny, aby na‰iel nov˘ zmysel Ïivota.

Projekcia filmu Experti za úãasti tvorcov 
Dne‰nú projekciu ãeského tínedÏerského filmu Experti v kine

Tatra (18.30) osobne uvedú jeho tvorcovia. Hlavn˘m hrdinom fil-
mu je ‰tudent, poãítaãov˘ nad‰enec Oskar (Kry‰tof Hádek), kto-
r˘ trávi väã‰inu ãasu buì pri poãítaãi alebo so svojím kamarátom
Filipom (Tomá‰ Löbl). Obaja sa pripravujú na maturitu a pred-
maturitn˘ stres sa pokú‰ajú odbúraÈ ‰pehovaním ºudí v dome na-
proti, kde b˘va aj Oskarovo vysnené dievãa Lucia. V‰etko funguje
dokonale aÏ do jednej osudnej chvíle, po ktorej sa Oskar ocitne
v ‰ialenom kolotoãi bizarn˘ch situácií, z ktor˘ch niet úniku. Na uve-
dení filmu sa zúãastnia scenárista a reÏisér filmu Karel Coma, herci
Tomá‰ Löbl a Michal Foret a producent Pavel Melounek. (sim)

Záber z filmu Experti.

Záber z filmu Keby.


