
Od vá‰ho celoveãerného debutu
s názvom âerven˘ trpaslík (víÈaz-
n˘ film na MFF Bratislava v roku
1999) ubehlo sedem rokov.
Spomínali ste, Ïe nápad nakrútiÈ
snímku Piatok alebo in˘ deÀ ste
nosili v hlave uÏ pred siedmimi
rokmi. Preão trvalo tak dlho, k˘m
projekt uzrel svetlo sveta?

– Sedem rokov sme film pripra-
vovali, no intenzívna práca trvala
dva roky. KaÏdá fáza realizácie
filmu je zdæhavá a nároãná. A to
je dobré, inak by filmovanie so
v‰etk˘mi privilégiami, ktoré sa
s ním spájajú, nebolo celkom fér
povolanie.

Obidva va‰e filmy sú voºn˘mi
adaptáciami románov Michela
Tourniera. âo vás na jeho tvorbe
fascinuje?

Robinsonov dlh˘ boj s minulosÈou
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Film pre t˘ch, ktorí poznajú pocit samoty

Obºúben˘ príbeh o stroskotan-
covi na opustenom ostrove, ktor˘
sa musí nauãiÈ znova ÏiÈ, a jeho
vernom sluhovi Piatkovi bol
nakrúten˘ mnohokrát. Dobro-
druÏné rozprávanie sa v‰ak v prí-
pade koprodukãného filmu
Piatok alebo in˘ deÀ (ten je uÏ
‰tvrtou domácou premiérou
v tomto roku) mení na hlbokú
filozofickú úvahu o ãloveku
a hºadaní jeho miesta na zemi. 

Spoãiatku ide v‰etko tak, ako
sme zvyknutí. Loì plná hercov
z Francúzska stroskotáva kdesi
v Pacifiku. Zomrú v‰etci aÏ na
jedného. PreÏije len Philippe de
Nohan, obdivovan˘ herec a mi-
lovník krásnych Ïien, bohém
v najlep‰om veku a na vrchole
slávy. Z dosiek divadla sa dostáva
na pobreÏie opusteného ostrova.
Jeho prvotnou reakciou je ‰ok,
otras a zdesenie z novej situácie,
keì zistí, Ïe jeho kolegov obhr˘-
zajú potkany v podpalubí vraku.
Svoj temn˘ príbeh divákom
porozpráva sám, prostredníctvom
zápisov v denníku. Cel˘ film je
zbieraním a opätovn˘m stráca-
ním fragmentov minulosti, bojom
Philippa s dovtedaj‰ím Ïivotom,
ktor˘ pomaly, deÀ po dni, opú‰Èa
jeho hlavu. Vidíme Ïivot ãloveka,
ktor˘ viac pre nikoho neexistuje
a sám nechápe, preão vlastne pre-
Ïil. Zo zaãiatku sa snaÏí star˘ svet
zhmotniÈ – postaví si divadelnú
scénu, rozpráva sa s figurínami
obleãen˘mi do hereck˘ch kost˘-
mov, stavia loì, na ktorej sa chce
vrátiÈ domov. Postupne v‰ak
slová a spomienky preÀho zaãnú
strácaÈ v˘znam. Jedin˘m spoloã-
níkom, ktor˘ mu pripomína

b˘valú ºudskosÈ, je pes – núti ho
zachovaÈ si civilizované zvyky,
nezabudnúÈ, odkiaº pri‰iel.
A samozrejme, denník. 

Film je fascinujúcim obrazom
premeny ãloveka z jednej bytosti
na druhú, procesu strácania
nádeje a bolestivého nachádzania
novej podstaty samého seba.
Tomu sú podriadené v‰etky zloÏ-

ky filmu. Dominuje zlatohned˘
barokov˘ obraz, v ktorom ãasto
vidíme len útrÏky diania, pretoÏe
väã‰ia ãasÈ scény je ponorená
v tme. Neustála je prítomnosÈ
vody ako prapodstaty, z ktorej
v‰etko pochádza – vlny oceánu
vyhodia Philippa na breh, poná-
raním do vody si privádza spo-
mienky na minulosÈ, voda v srdci
ostrova je preÀho oãistou, pro-
stredníctvom ktorej zaãína vidieÈ
vo veciach zmysel. 

Ak˘ je v˘znam toho v‰etkého?
– p˘ta sa opusten˘ starec na

brehu ostrova nad rozbúren˘m
morom – Naão je toto v‰etko
dobré? Rezignácii zabráni aj prí-
chod Piatka – domorodca, ktor˘
sa rozhodne byÈ mu sluhom
a ktor˘ ho svojou Ïivotaschop-
nosÈou rozãuºuje aj fascinuje
zároveÀ. Ak v prvej polovici
filmu dominuje Philippe a jeho
opú‰Èanie vlastnej minulosti,

druhú charakterizuje boj dvoch
obyvateºov ostrova, ktorí sú
v skutoãnosti jedn˘m. Nastáva
premena jednej bytosti na inú
a vlastne na tú istú.

Yvan Le Moine posunul klasic-
k˘ príbeh Robinsona a Piatka do
roviny boja ãloveka so sebou

sam˘m, s vlastnou slabosÈou
a zviazanosÈou. âas ako veliãina
stráca v˘znam, záleÏí len na tom,
ãi ãlovek za tie roky zo‰alie alebo
nie. Namiesto vody prichádza
oheÀ a berie so sebou v‰etko, ão
z Philippovej minulosti e‰te osta-
lo. A tak na otázku francúzskeho
kapitána, ktor˘ sa po dvadsiatich
rokoch vylodí na brehu Ostrova

veºk˘ch nádejí, ão tam cel˘ ten ãas
robil, Philippe pokojne odpovedá:
„Niãil som svoje presvedãenie“.
A jeho príbeh môÏe pokraãovaÈ
uÏ mimo zraku filmov˘ch divákov.

EVA MICHALKOVÁ
(Autorka je ‰tudentka 

filmovej vedy)

handicapom bol rozpoãet. Ten
naozaj nebol hviezdny. 

Jacka Nicholsona ste síce do
projektu nezískali, no spolupra-
covali ste napríklad s Robertom
Mitchumom, Ornellou Muti,
Anitou Ekberg ãi Hannou
Schygullou. Neb˘va spolupráca

s hereck˘mi legendami kompli-
kovaná?

– Práve naopak. VÏdy som rád,
keì môÏem spolupracovaÈ s tak˘-
mito ºuìmi. Je pravidlom, Ïe
veºkí umelci sú oveºa pokornej‰í
a necítia sa takí dôleÏití ako
debutanti. 

Ako by ste v skratke charakte-
rizovali postavu Robinsona
Crusoea? âo pre vás symbolizu-
je?

– Crusoe je hrdinom dospel˘ch,
ktorí uÏ zaÏili pocit samoty. Je
v Àom nieão univerzálne, ão som
sa snaÏil pretlmoãiÈ do môjho
filmu. Fascinuje ma, ako sa ãlo-
vek správa, keì je úplne sám,
môÏe byÈ sám sebou a nemusí sa
pretvarovaÈ.

Vá‰ Robinson sa v závere
filmu, hoci má moÏnosÈ odísÈ,
rozhoduje pre Ïivot v samote na
ostrove... 

– Uvedomil si, Ïe spôsob Ïivota
v dne‰nej spoloãnosti nie je hod-
notn˘m Ïivotom. V samote sa
nauãil univerzálnej‰ím hodnotám
a na‰iel pokoj v du‰i. Nauãil sa ÏiÈ
v symbióze s ostrovom, ktor˘ je
vlastne treÈou osobou vo filme.

ILDIKÓ PONGÓ
(Autorka je filmová publicistka)

– Jeho hlboká znalosÈ ãloveka,
jednoduchosÈ a jeho pokora robiÈ
svoju prácu ako skutoãn˘ umelec.
Jeho talent je priam stelesnením
dokonalosti, filozofia v jeho tvor-
be vzniká akoby neúmyselne…

Vraj sa uvaÏovalo aj o tom, Ïe
hlavnú úlohu vo filme Piatok
alebo in˘ deÀ stvárni Jack
Nicholson. Preão nakoniec zo
spolupráce vzi‰lo?

– Pôvodne som scenár písal pre
jedného veºmi slávneho francúz-
skeho herca, ktor˘ v‰ak musel od
projektu na poslednú chvíºu
odstúpiÈ. Ist˘ ãas sme naozaj
uvaÏovali o Jackovi Nicholso-
novi. O úlohu mal záujem, no
celé sa to skomplikovalo, keì sa
o projekte zaãalo uvaÏovaÈ
v reálnej‰ej rovine. Myslím si, Ïe
Nicholson mal strach vstúpiÈ do
neznámeho, nie celkom neris-
kantného projektu. A ìal‰ím

ROZHOVOR

Piatok alebo in˘ deÀ * Vendredi ou un autre jour * Belgicko / Francúzsko /
Taliansko / Slovensko * 2005 * 102 min. * RéÏia: Yvan Le Moine * Scenár: Yvan Le
Moine * Kamera: Danny Elsen * Hudba: Georges Van Dam * Strih: Matyas Veress
* Hrajú: Philippe Nahon, Alain Moraida, Ornella Muti, Hanna Schygulla, Jean-
Yves Thual, Manuela Servais, Philippe Idwig Stéphane, Grand Henry * Premiéra:
22. júna 2006

Philippe Nahon sa presvedãivo zhostil úlohy osamoteného stroskotanca na opustenom ostrove.

Art filmy zo súãasnosti aj dejín 
filmovej kultúry 

UÏ v piatok 23. júna sa zaãal 14. Medzinárodn˘ filmov˘ festival Art
Film v Trenãianskych Tepliciach a po druh˘krát i v Trenãíne, ktor˘
trvá do 1. júla. Organizátori pre divákov tento rok pripravili 169 krát-
kych i dlhometráÏnych, dokumentárnych i hran˘ch filmov v troch
súÈaÏn˘ch (Modr˘ anjel, Artefakty, Na ceste) a 15 informatívnych sek-
ciách. Popri uÏ tradiãn˘ch – Art Film Fest (distribuãné predpremiéry
a filmy ocenené na medzinárodn˘ch festivaloch), NajbliÏ‰ie od hraníc
(nové filmy zo susedn˘ch krajín), Slovenská sezóna (najnov‰ie sloven-
ské filmy), Hercova misia (dostanú ju Jacqueline Bisset a Lubomír
Lipsk˘) sa divákom predstavia v samostatn˘ch sekciách i najnov‰ie
fínske, indonézske a ‰védske filmy. Sekcia Pred 50 rokmi (tentoraz
s rokom v˘roby 1956) potvrdzuje záujem organizátorov nielen o vyhºa-
dávanie art filmov v súãasnej svetovej kinematografii, ale aj o ich pri-
pomínanie v kontexte dejín filmovej kultúry. Divácky atraktívne budú
i Kultové filmy 20. storoãia, organizátori vzdajú Poctu Vladovi
Müllerovi a udelia dve Zlaté kamery Andrzejovi Wajdovi a Du‰anovi
Hanákovi. Medzi nesúÈaÏn˘mi sekciami je tento rok aj To najlep‰ie
z Projektu 100. Medzi siedmimi titulmi sú filmy, ktoré patrili poãas
predchádzajúcich jedenástich roãníkov k divácky najúspe‰nej‰ím –
Arizona Dream Emira Kusturicu s Johnny Deppom a Faye Dunaway
ocenen˘ Strieborn˘m medveìom z Berlinale, pesimistická vízia neìale-
kej budúcnosti Terryho Gilliama Brazil, ktorá by sa nestratila ani medzi
kultov˘mi filmami, rovnako ako Monty Python: Zmysel Ïivota Terryho
Jonesa ãi Pink Floyd: The Wall Alana Parkera. A v exkluzívnej pred-
premiére diváci uvidia tri filmy z najnov‰ej kolekcie Projektu 100, ktorá
príde do kín 15. septembra – DieÈa bratov Dardenneovcov, ocenené
Zlatou palmou z Cannes, Manderlay – druhú ãasÈ plánovanej „americ-
kej“ trilógie“ Larsa vo Triera a debut otca Hviezdnych vojen Georgea
Lucasa THX 1138. (miro)

Filmová zábava pod hol˘m nebom 
Priaznivci atmosféry letn˘ch kín, ktor˘ch je na Slovensku ãoraz

menej, si tento rok uÏ po ‰tvrt˘krát prídu na svoje. Slovenské cesty
budú totiÏ poãas leta opäÈ brázdiÈ dva pojazdné autobusy BaÏant
kinematograf, ktoré svoju púÈ od‰tartovali 23. júna na festivale Art
Film v Trenãianskych Tepliciach a Trenãíne. Pod hol˘m nebom budú
premietaÈ vesel‰ie i smutnej‰ie komédie, ktoré si kaÏd˘ záujemca

o dobr˘ ãesk˘ ãi slovensk˘ film bude môcÈ pozrieÈ zadarmo. Takmer
pravidelne má svoje zastúpenie v programe kinematografu humor
Petra Zelenku, tentoraz vo filme Príbehy obyãajného ‰ialenstva s kaÏ-
dodenn˘mi komick˘mi, smutno-smie‰nymi situáciami, v programe
kinematografu ìalej figurujú aj svojrázne poÀatie Ïivota jednej súãas-
nej vidieckej rodiny, plné gagov a skeãov ·kriatok Tomá‰a Vorla, ãier-
na komédia Jedna ruka netleská Davida Ondfiíãka s Jifiím Macháãkom
v hlavnej úlohe a premietaÈ sa bude aj divácky najúspe‰nej‰í film
v âeskej republike za minul˘ rok Román pre Ïeny Filipa Renãa, sfil-
movan˘ podºa rovnomenného románu Michaela Viewegha. Slovenskú
republiku bude v programe kinematografu zastupovaÈ Slneãn˘ ‰tát
Martina ·ulíka o ‰tyroch robotníkoch, ktorí sa jedného dÀa ocitnú bez
práce a hoci situácia sa zdá byÈ tragická, ich Ïivot priná‰a aj mnohé
vtipné, aj keì neveselé situácie. Po vlaÀaj‰om úspechu Kubalov˘ch fil-
mov zo 70-tych rokov budú ako predfilmy tento rok celoveãerné tituly
sprevádzaÈ krátke filmy Viktora Kubala z 80-tych rokov, a to C’est la
vie, Mikroskop, Selekcia, Meteorológ a Homo sapiens. BaÏant kinema-
tograf ukonãí svoju púÈ v posledn˘ augustov˘ deÀ v Bratislave a poãas
svojej trasy sa obidva autobusy zastavia na 28 miestach. (sim)

Predpremiéry filmov na festivale Pohoda
Jedn˘m zo zastavení autobusu BaÏant kinematograf 2006 bude uÏ

tradiãne najväã‰í slovensk˘ hudobn˘ festival BaÏant Pohoda 2006,
ktor˘ sa tento rok koná v dÀoch 14. aÏ 15. júla. OpäÈ bude príleÏitos-
Èou pozrieÈ si v exkluzívnej predpremiére niekoºko vynikajúcich fil-
mov˘ch titulov. Z ponuky ASFK sa v predpremiére odpremieta film
Commitments Alana Parkera, ale uvedené budú aj film Motocyklové
denníky Waltera Sallesa, apolitick˘ pohºad na Ïivot Che Guevaru
a tieÏ z hºadiska náv‰tevnosti najúspe‰nej‰í film ASFK z prehliadky
Febiofest, ·tûstí Bohdana Slámu. Okrem toho sú vo filmovom progra-
me festivalu pripravené aj exkluzívne predpremiéry filmov Factotum
Benta Hamera, ão je autobiografická snímka nakrútená podºa rovno-
mennej knihy Charlesa Bukowskeho a nov˘ film Miku Kaurismäkiho
Brasileirinho. Pozornosti neujde ani celoveãern˘ film Iné svety Marka
·kopa, ktor˘ je vtipn˘m pohºadom na ºudí z jedného slovenského
regiónu. Celoveãerné filmy doplnia aj projekcie krátkych snímok
Viktora Kubala – to najlep‰ie z tvorby 80-tych rokov a novinky z tvor-
by ‰tudentov V·MU – Prí‰era Michaely O‰Èádalovej, Z ulice Stana
Petrova, FAT FATAL Michaely âopíkovej, Noc v hoteli Matú‰a
Liboviãa a Super Superman Michala Uhrína. (sim)

RECENZIA

Do slovensk˘ch kín v t˘chto dÀoch prichádza koprodukãn˘ film
Piatok alebo in˘ deÀ belgického reÏiséra Yvana Le Moinea. Na rea-
lizácii snímky sa podieºali ‰tyri krajiny, vrátane Slovenska. Ako
literárna predloha Le Moineovi poslúÏil román francúzskeho prozai-
ka Michela Tourniera, ktor˘ je variáciou na motívy Robinsona
Crusoea. Le Moineov Robinson sa volá Philippe de Nohan (stvárÀuje
ho Philippe Nahon) a je to starnúci francúzsky herec, ktor˘ stroskotá
na lodi a ocitne sa na opustenom ostrove. O svojom pohºade na
Robinsona rozpráva reÏisér filmu Yvan Le Moine.

V programe BaÏant kinematografu figuruje aj film z distribuãnej siete ASFK
Príbehy obyãajného ‰ialenstva, ktor˘ bol najnav‰tevovanej‰ím filmom asociá-
cie za minul˘ rok.


