
THX 1138
r. George Lucas 

Z filmov prehliadky Projekt 100
dávame do pozornosti debut Geor-
gea Lucasa THX 1138 z roku 1971.
Vitajte vo svete mon‰truózneho
labyrintu, kde sú v‰etci obyvatelia
v stereotypn˘ch uniformách a kde
lesk holohlav˘ch lebiek dokresºuje
ich vizáÏ postrádajúca ºudskosÈ.
Hlavn˘ hrdina je jedn˘m z mno-
h˘ch v obrovskom ºudskom mra-
venisku a jeho osobnosÈ je symbo-
licky zredukovaná do znakov –
THX 1138. Pohltila ho v‰adeprí-
tomná ma‰inéria. Jeho precitnutiu
pomôÏe základná ºudská emócia –
láska, a to v duchu revoltujúcej ge-
nerácie mlad˘ch tvorcov. THX 1138
okúsi zakázané ovocie so spolub˘-
vajúcou LUH 3417. Následne je

LUH zabitá a jej plod umiestnen˘
do skúmavky. THX sa snaÏí utiecÈ,
ale je to vôbec moÏné...? (sim)

âím je pre vás prehliadka Pro-
jekt 100 zaujímavá? Ktoré filmy
z jej tohtoroãnej ponuky vás oslo-
vili najviac? 

Zita H., Nové Zámky: „V Pro-
jekte 100 sa dobre mixuje ponuka
aktuálnych festivalov˘ch hitov, no-
torickej „klasiky“ a vzácností, ktoré
je moÏné vidieÈ na plátne skutoãne
len zriedkavo. KaÏd˘ rok obohatí
programovú ponuku novozámocké-
ho filmového klubu, dokonca sa mi
zdá, Ïe v mesiacoch konania pre-
hliadky sa v klube uvádza viac pred-
stavení. Ak mám vypichnúÈ svojich
tohtoroãn˘ch favoritov, filmové
chvenie sa ma momentálne zmoc-
Àuje pri pomyslení na v podstate
rebelantskú trojku – Na konci s dy-
chom – Keby – Commitments. Zve-
davá som aj na Lucasov debut
THX 1138 a Trierove pokraãova-
nie filmu Dogville – Manderlay.“ 

Du‰an S., Bratislava: „Ako fa-
nú‰ik sci-fi som sa te‰il na prvotinu
Georgea Lucasa. Hoci sú prvé tri
diely Hviezdnych vojen povaÏova-
né za prelomové dielo filmovej fan-
tastiky, THX 1138 ma zaujal omno-
ho viac. Skvelé nápady dokonale vy-

váÏili absenciu v˘pravn˘ch trikov,
ktor˘mi sa Lucas preslávil neskôr.
Zaujal ma aj film Motocyklové den-
níky. Jeho poetika i samotná téma
putovania neindustriálnou krajinou
je mi veºmi blízka. Projekt 100 pre
mÀa znamená moÏnosÈ spoznaÈ fil-
my, o ktor˘ch som zatiaº väã‰inou
iba ãítal, pozrieÈ si ich na veºkom
plátne a utvoriÈ si vlastn˘ názor na
niektoré ikony svetovej kinemato-
grafie. A niekedy aj s údivom bádaÈ,
ão na nich tí filmoví teoretici vidia.“

Ivan P., Banská Bystrica: „Dva-
násty roãník Projektu 100 je zame-
ran˘ na rebelantstvo a vzburu jed-
notlivca. UkáÏkov˘m titulom je
Keby Lindsaya Andersona, ktor˘
mi prinavrátil spomienky na ‰tu-
dentské ãasy, keì sme o podobnej
revolte snívali aj my a ktor˘ v zob-
razení vnútorného nepokoja du‰e
vôbec nezostarol. Z noviniek ma
zaujalo DieÈa – titul, ktor˘ by som
povinne doporuãil premietaÈ stre-
do‰kolákom, aby pochopili, Ïe Ïivot
na zaãiatku nového tisícroãia je e‰te
stále aj „o nieãom inom“. A pretoÏe
nielen filmom je ãlovek Ïiv˘, mys-
lím si, Ïe spojenie s vynikajúcou
hudbou zapôsobí vo filme Commit-
ments na kaÏdého ako na mÀa a rád
sa do kina vráti.“

(sim)

Zástupcovia a dramaturgovia fil-
mov˘ch klubov, zdruÏení v ASFK,
sa pravidelne dvakrát do roka stre-
távajú na seminári, ktor˘ je mies-
tom v˘beru titulov do programu fil-
mov˘ch klubov. Tohtoroãn˘ jesen-
n˘ seminár sa uskutoãní od 17. do
19. novembra 2006 v martinskom
kine Strojár, kde sa poãas troch
dní odpremieta dvanásÈ snímok. 

Program seminára zvyãajne tvo-
ria tituly, ktoré asociácia pripravu-
je do nadchádzajúcej klubovej se-
zóny. Zväã‰a sú medzi nimi sním-
ky posledného obdobia. Z filmov,
ktoré predchádza povesÈ, urãite za-
ujmú dva od kórejského reÏiséra
Kim Ki-duka Samaritánka (2004)
a Luk (2005), ktoré v sebe vzhºa-
dom na meno ich reÏiséra nesú sil-
n˘ divácky potenciál. Jeho tvorbe
sa v jednom z tematick˘ch blokov
venuje aj nové ãíslo ãasopisu Kino-
-Ikon 1/2006, ktor˘ vydáva ASFK
v spolupráci so SFÚ. Dnes mimo-
riadne populárnu ázijskú kinema-
tografiu na seminári bude zastupo-
vaÈ aj ìal‰í kórejsk˘ reÏisér Park
Chan-wook a jeho Pani pomsta
(2005). Film je voºn˘m pokraão-
vaním snímky Old Boy, tentoraz
v hlavnej úlohe so Ïenskou hrdin-
kou, a zároveÀ uzatvára reÏiséro-
vu trilógiu pomsty. Z úplne iného
teritória v programe seminára bu-
dú aj trpká komédia z produkcie
USA o ºuìoch, ktorí sa snaÏia
nájsÈ blízkeho ãloveka v dne‰nom
izolovanom svete Ja a ty a v‰etci
ostatní (2005) v réÏii Mirandy July,
ìalej ãiernobiela nízkorozpoãtová
mexická komédia Kaãacia sezóna
(2004) reÏiséra Fernanda Eimbcke,
plná absurdného humoru a vtip-
n˘ch dialógov, vyhlásená za najlep‰í

mexick˘ film roku 2005 a francúz-
sko-rakúsky film Darwinova noã-
ná mora (2004) Huberta Saupera,
najlep‰í dokument roku 2004 o glo-
bálnych problémoch súãasného
sveta. PremietaÈ sa bude aj doku-

ment-fikcia PäÈ prekáÏok (2003)
o tom, ako sa dá nakrútiÈ krátky
film na päÈkrát reÏiséra Larsa von
Triera, ktorého druhá ãasÈ americ-

kej trilógie Manderlay e‰te stále
brázdi kiná v programe prehliadky
Projekt 100. Pripraven˘ je aj naj-
nov‰í film Tonyho Gatlifa Transyl-
vánia (2006), Ïivelné road-movie
plné úÏasnej hudby o hºadaní stra-

tenej lásky v Transylvánii a naj-
nov‰í film fínskeho reÏiséra Akiho
Kaurismäkiho Svetlá v súmraku
(2006), ktor˘ sa v poslednom obdo-

bí spomína predov‰etk˘m v súvis-
losti s Kaurismäkiho odmietnutím
nominácie na Oscara v kategórii
Najlep‰í cudzojazyãn˘ film pre je-
ho nesúhlas s prítomnosÈou ame-
rickej armády v Iraku. 

Kinematografiu na‰ich susedov
bude na seminári zastupovaÈ film
voºne in‰pirovan˘ Ïivotom a die-
lom ãeskej surrealistickej maliarky
Toyen (2005) reÏiséra Jana Nûmca
a najnov‰ia snímka Vûry Chytilo-
vej, trpká komédia o tom, ako si
v dne‰nom svete nerobiÈ ilúzie
Hezké chvilky bez záruky (2006).
PremietaÈ sa bude aj krátky slo-
vensk˘ DVD film Orange Igora
Galãíka a oÏivením seminára bude
nepochybne koncert pezinskej sku-
piny FEELME, ktorá má v reper-
toári okrem iného aj rôzne filmo-
vé skladby. Pracovnou ãasÈou aj
tento rok bude porada zástupcov
filmov˘ch klubov. ZaoberaÈ sa na
nej budú aktuálnymi problémami
asociácie, ale aj jednotliv˘ch fil-
mov˘ch klubov. ASFK organizuje
seminár v spolupráci so Sloven-
sk˘m filmov˘m ústavom (SFÚ)
a s finanãnou podporou Minister-
stva kultúry SR. (sim)

Dobr˘ seminár s dobr˘m programom

Daniel je flákaã. Je profesionál vo
svojom odbore, pretoÏe keì uÏ raz
ãlovek nieão (ne)robí, tak poriadne!
Daniel je podºa vlastn˘ch slov dys-
lektik. Vykazuje priemern˘ roãn˘
príjem 1,75 dolára. Jazdí na malej
fiatke, ktorú si vìaka svojej ne-
blahej finanãnej situácii vie dotan-
kovaÈ aj z pollitrovej plastovej fºa‰e.
Ako získava peniaze? Robí graffiti.
Podºa Ïelania a za vopred vyplaten˘
obnos peÀazí nastriekava na múr
ºúbostné odkazy od nádejn˘ch mi-
lencov. Snáì e‰te ãudnej‰ím spôso-
bom Ïivota Ïije jeho kamarát, kto-
rého prez˘vajú Dedko. Jeho snom
je kariéra profesionálneho futbalo-
vého rozhodcu. V‰ade chodí v ofi-
ciálnej rozhodcovskej uniforme a je
hrd˘ na svoje teoretické znalosti.
U Dagura Káriho, islandského re-
Ïiséra narodeného v ParíÏi, nie sú
podobné postavy Ïiadnou v˘nim-
kou. Preslávil sa filmom o island-
skom outsiderovi Albín menom
Nói. Oproti svojmu debutu v‰ak vo
svojom druhom filme, uÏ priamo
nazvanom Outsider, zvolil rozbitej-
‰iu ‰truktúru rozprávania. V˘razne
farebnú ‰tylizáciu vyºudneného
Islandu vystriedal ãiernobiely ob-
raz dánskej metropoly KodaÀ.

âudn˘ Ïivotn˘ ‰t˘l hlavného hr-
dinu filmu Outsider a jeho podobne
postihnutého kamaráta naznaãuje,

Ïe nepôjde o klasick˘ priamoãiary
príbeh. Dagur Kári hovorí v tejto
súvislosti o vplyvoch francúzskej
novej vlny. Jeho obºúben˘m reÏisé-
rom je Francois Truffaut a obºúbe-
n˘m filmom tohto obdobia Godar-
dove MuÏsk˘ rod, Ïensk˘ rod (roz-

delené do 15 aktov). Ako ìal‰í
vplyv uvádza amerického stand up
komika Jerryho Seinfelda, ktor˘
bol hlavnou postavou a autorom
jedného z najúspe‰nej‰ích sitcomov
90. rokov. V˘sledná forma filmu
Outsider sa preto podobá tomu, ão
sa ãasto oznaãuje ako americk˘ ne-
závisl˘ film (ktor˘ napokon tieÏ
vychádzal z novej vlny). 

Outsider je rozdelen˘ do dvanás-
tich kapitol. Niektoré z nich tvoria
ucelené ãasti – v˘stupy, podobne

ako v americk˘ch sitcomoch (bez
konzervovaného smiechu, samo-
zrejme). Príbeh má preto mnoÏstvo
nemotivovan˘ch zvratov. Niektoré
veci sa udejú akosi odrazu, bez
predchádzajúceho varovania. Ne-
pôsobí to v‰ak neorganicky, keìÏe

film si aj vìaka rôznym viac ãi me-
nej evidentn˘m zvlá‰tnostiam ne-
ustále zachováva jednotnú atmosfé-
ru akéhosi dyslektického denného
snívania. Danielova priateºka Franc
b˘va v (takmer rozprávkovom) ro-
dinnom dome uprostred panelákov.

Keì Franc vyzná Danielovi v ka-
viarni lásku, pochodujú v druhom
pláne po ulici Ïivé slony. A Franci-
na ãiperná babka náhle zomiera na-
priek tomu, Ïe pár minút predt˘m
vlastnoruãne odpílila motorovou pí-
lou pomerne odrasten˘ strom...

Îivotné peripetie Daniela, hlav-
ného hrdinu Outsidera sa v jednom
bode pretnú s príbehom sudcu
v stredn˘ch rokoch, keì ho policaj-
ti nachytajú pri tvorbe jednej z ná-
stenn˘ch ºúbostn˘ch pohºadníc. Od
sudcu si za to vyslúÏi verejnopros-
pe‰né práce. ëalej obaja idú svojimi
vlastn˘mi cestami, podstatné v‰ak
je, Ïe trochu podobn˘mi – snaÏia sa
vykºuãkovaÈ zo záväzkov. Daniel
uteká od tehotnej Franc na zájazd
do ·panielska – je mlad˘ a bojí sa
usadiÈ. Sudca sa vyh˘ba práci a na-
pokon odchádza od rodiny – je jed-
noducho unaven˘ a znuden˘ Ïivo-
tom. Ich cesty sa opäÈ pretnú – na
toalete letiska. Zástupcovia dvoch
generácií si vymenia chvíºkov˘ po-
hºad v zrkadle. Akoby vystra‰en˘
Daniel sa otoãí a vychádza von.
Tentoraz ide opaãn˘m smerom. Je
na divákoch uhádnuÈ – ktor˘m?

ONDREJ STARINSK¯ 
(Autor je filmov˘ publicista)

Outsider * Voksne mennesker * Dánsko / Island * 2005 * MinutáÏ: 106 min. * RéÏia:
Dagur Kári * Scenár: Dagur Kári, Rune Schjott * Kamera: Manuel Alberto Claro *
Hudba: Slowblow * Strih: Daniel Dencik * Hrajú: Jakob Cedergren, Tilly Scott Pe-
dersen, Nicolas Bro, Morten Suurballe, Nicolaj Kopernikus, Bodil Jorgensen, Anders
Hove, Kristian Halken * Premiéra: 9. november 2006 

KLUBOVÝ FILM
PROJEKT 100 – TIP NA TENTO MESIAC

ANKETA

   nekomerčná prehliadka filmov
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Aj ãudn˘ Ïivotn˘ ‰t˘l môÏe byÈ zaujímav˘
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âo príde do filmov˘ch klubov a kín na budúci rok?
V prvej polovici roku 2007 plánuje Asociácia slovensk˘ch filmov˘ch klubov priniesÈ do filmov˘ch klu-

bov a kín dvanásÈ titulov. Niektoré z nich sa budú premietaÈ na jesennom programovacom seminári
v Martine. Január bude patriÈ kórejskému reÏisérovi Kim Ki-dukovi a jeho filmom Samaritánka a Luk, vo
februári príde do kín ãesk˘ film Dana Wlodarczyka Indián a sestfiiãka, ktor˘ ASFK uviedla na tohtoroã-
nom Febiofeste, a mexick˘ film Kaãacia sezóna Fernanda Eimbcke. V marci diváci budú môcÈ vidieÈ Dar-
winovu noãnú moru Huberta Saupera, PäÈ prekáÏok Larsa von Triera a koprodukãn˘ film Grbavica mla-
dej bosnianskej scenáristky a reÏisérky Jasmily Îbaniç, ktor˘ získal hlavnú cenu – Zlatého medveìa na
tohtoroãnom Berlinale, v apríli zasa najnov‰í Kim Ki-dukov film âas a ãeské snímky Hezké chvilky bez
záruky Vûry Chytilovej a Toyen Jana Nûmca. V máj ASFK prinesie do kín Transylvániu Tonyho Gatlifa
a Pani pomstu Park Chan-wooka. (sim)

Film jedného z najznámej‰ích kórejsk˘ch reÏisérov Kim Ki-duka Samaritánka
získal v roku 2004 na MFF v Berlíne Cenu za réÏiu.
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