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âesk˘ dokumentarista Miros-
lav Janek (1954), ktor˘ osobne na
prehliadke Febiofest v ko‰ickom
FK Cinefil uvedie spolu so svojou
manÏelkou, strihaãkou Toniãkou
Jankovou a producentom Richar-
dom Nûmcom jeden zo svojich
posledn˘ch dokumentov Chaãi-
pe (20. 4. /19.00 hod.), na seba po
prv˘krát upozornil uÏ v americkej
emigrácii, kde strihal svetoznáme
filmy Godfreya Reggia. Po návra-
te do vlasti sa zaãal venovaÈ réÏii
a dodnes vytvoril pribliÏne pätnásÈ
televíznych snímok. Preukázal
v nich veºk˘ cit pre rôzne hendi-

kepovan˘ch ºudí, ãasto e‰te deti,
ale vo svojej tvorbe sa tieÏ obracia
k zloÏitému spoluÏitiu, podmiene-
nému rasov˘mi, sociálnymi, vzde-
lanostn˘mi ãi in˘mi rozdielmi.
K zvolen˘m témam sa pribliÏuje
cez osudy konkrétnych ºudí, ich
ºudskú psychiku a jedineãné osu-
dy a skúma reakcie okolia na ne. 

Z tvorby Miroslava Janka je
ukáÏková stavba jedného z jeho
posledn˘ch dokumentov Vierka.
ReÏisér v Àom sprevádza rómsku
speváãku Idu Kelarovú, ktorá ná-
hodou objaví mimoriadne talen-
tované cigánske dievãa, ujme sa

ho, privezie si k sebe aj celú jeho
rodinu, ale napriek tomu sa pokus
pomôcÈ im skonãí bez úspechu.
Dievãatko aj jej blízki jedného
dÀa jednoducho zmiznú, pretoÏe
nedokáÏu uniesÈ nároky, príli‰ vy-
boãujúce z rámca ich zabehan˘ch
stereotypov, ktoré nie sú ochotní
opustiÈ. 

Miroslav Janek sa opakovane
vracia aj k nevidom˘m deÈom
a vytrvalo zisÈuje ako vnímajú svet
okolo seba a ãím v‰etk˘m si na-
hrádzajú ch˘bajúci zrak. Vo filme
Hamsa, já jsem sa sústreìuje na
‰tudentov praÏského Konzerva-
tória a jednej ladiãskej ‰koly a vo
filme Nespatfiené zasa vtlaãil nevi-
dom˘m deÈom do rúk fotoaparát,
aby akoby intuitívne zachytili dia-
nie okolo seba. V snímke Chaãipe
sa jeho hlavn˘m v˘razov˘m pro-
striedkom stala kamera, ktorú
„poÏiãal“ mal˘m obyvateºom det-
ského domova. V nej e‰te názor-
nej‰ie, pomáhajúc si animovan˘mi
vsuvkami, zachytil samotn˘ proces
tvorby i osobn˘ vklad. Zábery,
ktoré deti nakrútili, tvoria neod-
deliteºnú súãasÈ Janekovej pôso-
bivej koláÏe. JAN JARO·

Medzinárodná prehliadka filmu,
televízie a videa Febiofest 2006 sa
na Slovensku tento rok koná po
trinástykrát a v ‰estnástich sek-
ciách ponúka viac ako 140 hra-
n˘ch, dokumentárnych a krátkych
filmov. Jej bratislavská ãasÈ sa
skonãila 2. apríla s predbeÏn˘mi
v˘sledkami náv‰tevnosti 8 500 di-
vákov, priãom najviac ºudí si pri‰lo
pozrieÈ ãesko-nemeck˘ film Boh-
dana Slámu ·tûstí s 2 218 divákmi.
Po skonãení bratislavskej ãasti
prehliadky sa filmy Febiofestu pre-
sunuli do ìal‰ích siedmich miest
Slovenska. V t˘chto dÀoch sa Fe-
biofest koná e‰te v Poprade (Kino
Tatran, 18. – 21. 4.), Pre‰ove (Kino
Klub, 20. – 22. 4.) a v Ko‰iciach
(FK Cinefil, 19. – 25. 4.), priãom
v Ko‰iciach prehliadku slávnost-
ne otvorí film ·tûstí za úãasti ria-
diteºa Febiofestu v SR Petra Du-
beckého. Diváci si v priestoroch
FK Cinefil budú môcÈ pozrieÈ aj
v˘stavu fotografií dokumentaris-
tu Miroslava Janeka. 

Dominantu programovej dra-
maturgie Febiofestu aj tento rok
tvoria novinky ãeskej audiovi-
zuálnej tvorby (Nov˘ ãesk˘ film,

Novinky ãeskej televíznej tvorby,
To najlep‰ie z Febia), nech˘bajú
ani profily (Pedro Almodóvar,
Kim Ki-duk) a retrospektívy tvor-
cov (Jan ·vankmajer, Miroslav
Janek, Krzysztof Zanussi). Pre-
hliadka ponúka tieÏ pozoruhod-
né filmy európskej a svetovej ki-
nematografie (Bonus: Novinky
ASFK, Ozveny svetov˘ch festiva-
lov, Div(n)é videofilmy VII., Pro-
jekt 100 – 2006). Novinkou tohto-
roãného Febiofestu sú sekcie Rus-
k˘ smiech a 70 rokov filmu v Zlíne,
ktor˘ch filmy sa premietali na
projekciách v Bratislave. 

Svoje zastúpenie na Febiofeste
má kaÏdoroãne aj slovenská kine-
matografia, v Bratislave sa pre-
mietli dva filmy Du‰ana Tranãíka,
ale tvorba na‰ich filmárov bola za-
radená aj v sekciách To najlep‰ie
z Febia a ·tudentsk˘ film. O zás-
tupcu slovenskej kinematografie
v rámci Febiofestu po celom Slo-
vensku nebudú ukrátení tí diváci,
ktorí sa rozhodnú pozrieÈ si ·tûstí,
pretoÏe ako predfilm tejto snímky
sa uvádza aj nov˘ krátky animo-
van˘ film reÏiséra Martina Snope-
ka Pik a Nik. (sim)

Do Ko‰íc zavíta dokumentarista Miroslav JanekFebiofest sa v apríli koná 
v mestách po celom Slovensku 
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Záber z filmu Chaãipe, ktor˘ v Ko‰iciach osobne uvedie reÏisér Miroslav
Janek.

âesk˘ reÏisér, absolvent hranej
réÏie na FAMU Bohdan Sláma
upútal divákov doma, na Sloven-
sku i na medzinárodn˘ch festiva-
loch uÏ v roku 2001 svojím hran˘m
debutom Divoké vãely. Pred nie-
koºk˘mi mesiacmi dokonãil svoj
druh˘ celoveãern˘ film, sociálne
ladenú 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 kinách uviedli
svoj najnov‰í film ·tûstí. Nemali
ste chuÈ pozrieÈ si ho s divákmi?

– Vôbec nie. Videl som ho napos-
ledy v Nemecku, kde sme dokon-
ãovali postprodukciu. Tam sa pre
mÀa práca, moÏnosÈ o ãomkoºvek
rozhodnúÈ, ãokoºvek zmeniÈ, skon-
ãila. Od tej doby preÏívam to ‰Èas-
tie, Ïe po pracovnej stránke s fil-
mom nemusím maÈ niã spoloãné,

len z diaºky sledujem, ako si ìalej
Ïije svoj Ïivot. Samozrejme som
rád, keì sa mu darí. TakÏe pre
mÀa by to dnes nebola Ïiadna prí-
jemná „podívaná“. V kaÏdom zá-
bere vidím nejak˘ nedostatok a po-
zeraÈ 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 po-
zornosti. Je pre vás momentálny
úspech motivujúci alebo naopak
demotivujúci?

– Demotivujúci rozhodne nie je.
Skôr znásobuje pocit zodpoved-
nosti, zväzuje pre ìal‰iu prácu. Sa-
mozrejme som nepredpokladal, Ïe
bude takto oceÀovan˘... Ak sa mi

ìal‰í film nevydarí, bude ·tûstí hod-
notené ako vec ‰Èastia a náhody.
Ale tak˘ je Ïivot...

K svojim filmom si pí‰ete scená-
re. Do akej miery scenár povaÏu-
jete za fixnú, nemennú záleÏitosÈ?

– Ak by som bol schopn˘ natoãiÈ
film presne tak, ako je napísan˘,
respektíve napísaÈ scenár tak, aby
bol „ºahko natoãiteºn˘“, bol by som
‰Èastn˘. Îiaº, nedokáÏem to. Celé
nakrúcanie tak bolo pretkané pro-
cesom písania scenára. Neustále
sme hºadali pravdu kaÏdej situácie,
pravdu kaÏdej postavy, pravdivosÈ
príbehu.

Hlavné postavy ·tûstí – Monika
(Tatiana Vilhelmová) a Toník (Pa-
vel 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 nedospe-
lého bytia k zodpovednosti. Toník
je v krízovej situácii ochotn˘ vzdaÈ

sa ãasti svojej slobody (ide naprí-
klad pracovaÈ do fabriky, ão spo-
ãiatku vnímal ako nemysliteºné),
takÏe pre mÀa rozhodne nie je
„lúzer“, ale hodnotn˘ chlap, ktor˘
v správnom ãase prevzal zodpo-
vednosÈ na svoje plecia. Podobne
vnímam aj postavu Moniky. Dôle-
Ïité je, Ïe ich postupnú premenu
podmieÀuje a urãuje vysok˘ stu-
peÀ ºudskej citlivosti.

âo povaÏujete za Ïivotné ‰Èastie?
– Myslím si, Ïe kaÏd˘ ãlovek je

na tom rovnako. Je ‰Èastn˘, keì
stretne svoju lásku, keì je schopn˘
uskutoãniÈ správne rozhodnutia,
keì si uvedomí dôleÏitosÈ svojich
priateºov... ·Èastie sa t˘ka obyãaj-
n˘ch vecí, o ktor˘ch podºa mÀa ani
nie je moÏné príli‰ diskutovaÈ. Ale
na druhej strane, toto v‰etko záko-
nite k ‰Èastiu nemusí staãiÈ, preto-
Ïe ‰Èastie je nieão ÈaÏko hmatateº-
né, nieão, ão v‰etci stretávame len
z ãasu na ãas. Navy‰e si väã‰inou
uvedomíme, Ïe ‰Èastie sa spája
s t˘m, ão uÏ patrí minulosti, ale
v danej chvíli sme ho nerozpozna-
li. TakÏe v neposlednom rade je
‰Èastím aj vãasné rozpoznanie mo-
mentov ‰Èastia. (zh)

·Èastím je aj vãasné rozpoznanie momentov ‰Èastia
ROZHOVOR
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S finanãnou podporou 
Ministerstva kultúry SR

S podporou mesta Ko‰ice

FK CINEFIL – KO·ICE 
19. 4.
17.00 V‰etko o mojej matke, 

r. P. Almodóvar, ·pan. – Franc.,
1999, 100 min. 

19.00 ·tûstí, r. B. Sláma, âR – SRN, 2005,
100 min. + krátky animovan˘ film
Pik a Nik, r. M. Snopek 

20. 4.
16.00 Zlaté teºa, r. M. ·vejcer, 

ZSSR, 1968, 115 min. 
19.00 Chaãipe, r. M. Janek, âR, 2005, 

57 min. + delegácia
20.30 Na dno vá‰ne, r. P. Almodóvar,

·pan. – Franc., 1997, 105 min. 

21. 4.
16.00 Hovor s Àou, r. P. Almodóvar,

·pan., 2002, 109 min. 
18.00 Restart, r. J. ·evãík, âR, 2005, 

79 min. 
20.00 ·ílení, r. J. ·vankmajer, 

âR – SR, 2005, 118 min. 

22. 4.
16.00 ·truktúra kry‰tálu, r. K. Zanussi,

Poº., 1969, 74 min. 
18.00 Ostrov, r. Kim Ki-duk, 

Kor., 2000, 92 min. 
20.00 Indián a sestfiiãka, r. D. Wlodarczyk,

âR, 2005, 100 min. 

23. 4.
16.00 Vierka, r. M. Janek, âR, 2005, 

76 min. 
18.00 Îeny na pokraji nervového 

zrútenia, r. P. Almodóvar, 
·pan., 1988, 90 min. 

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

24. 4.
16.00 Ivan Vasiljeviã mení povolanie, 

r. L. Gajdaj, ZSSR, 1973, 89 min. 
18.00 Spútaj ma!, r. P. Almodóvar,

·pan., 1989, 106 min. 
20.00 DieÈa, r. L. a J.-P. Dardenne,

Franc., 2005, 95 min. 

25. 4.
16.00 Rodinn˘ Ïivot, r. K. Zanussi, 

Poº., 1970, 88 min. 
18.00 Vysoké opätky, r. P. Almodóvar,

·pan. – Franc., 1991, 114 min. 
20.00 Samaritánka, r. Kim Ki-duk, 

Kor., 2004, 95 min. 

KINO TATRAN – POPRAD 
19. 4.
18.00 Experti, r. K. Coma, âR, 2006, 

85 min. + delegácia
20.00 Samaritánka, r. Kim Ki-duk, 

Kor., 2004, 95 min. 

20. 4.
18.00 Indián a sestfiiãka, r. D. Wlodarczyk,

âR, 2005, 100 min. 
20.00 M⁄tva nevesta Tima Burtona, 

r. T. Burton, USA, 2005, 77 min. 

21. 4.
18.00 4 vûci, r. V. ·vankmajer, 

M. Válková, M. Hrubá, J. Gogola
ml., âR, 2006, 75 min. 

20.00 Ostrov, r. Kim Ki-duk, 
Kor., 2000, 92 min. 

KINO KLUB PRE·OV 
20. 4.
18.00 Iná láska, r. D. Tranãík, SR, 1985,

72 min. + Fotografovanie 
obyvateºov domu, 1968, 16 min. 

20.00 Spútaj ma!, r. P. Almodóvar,
·pan., 1989, 106 min. 

21. 4.
18.00 Vysoké opätky, r. P. Almodóvar,

·pan. – Franc., 1991, 114 min. 
20.00 ·tûstí, r. B. Sláma, âR– SRN, 2005,

100 min. + krátky animovan˘ film
Pik a Nik, r. M. Snopek 

22. 4.
18.00 4 vûci, r. V. ·vankmajer, 

M. Válková, M. Hrubá, J. Gogola
ml., âR, 2006, 75 min. 

20.00 Samaritánka, r. Kim Ki-duk, 
Kor., 2004, 95 min. 

ReÏisér Bohdan Sláma, producent Pavel Strnad a hereãka AÀa 
Geislerová poãas Febiofestu v Bratislave.


