
Na Slovensku je vzácnosÈou, keì
vyjde pôvodná odborná filmová lite-
ratúra. Námetom pre najnov‰iu mo-
nografickú publikáciu, ktorú vydal
Slovensk˘ filmov˘ ústav v spoluprá-
ci s ASFK, sa stala tvorba v˘znam-
ného nemeckého reÏiséra Wima
Wendersa. Pod drobnohºadom sa na
Àu pozrel filmov˘ teoretik a peda-
góg na Katedre vied o umení V·MU
Peter Gavalier a pomenoval ju Sple-
tité cesty Wima Wendersa. Monogra-
fia pribliÏuje reÏijn˘ rukopis, filmovú
estetiku Wima Wendersa a predo-
v‰etk˘m jeho osobit˘ pohºad na svet.
Peter Gavalier hovorí, Ïe „pri anal˘-
ze sa snaÏím vÏdy vychádzaÈ zo sa-
motného diela a rád sa nechám pre-
kvapiÈ, kam ma film spontánne do-
vedie. Okrem toho ma k mnoh˘m
zaujímav˘m odkazom a in‰piráciám
priviedol sám Wenders vo svojich tex-
toch, ktoré som si dôkladne pre‰tudo-

val. Azda na dielo nikoho zo súãas-
n˘ch reÏisérov nemali dejiny filmu
tak˘ vplyv ako práve na jeho dielo.“

Publikácia obsahuje osem kapitol,
ktoré sú radené tematicky a chrono-
logicky. Hoci knihe dominujú de-
tailné anal˘zy Wendersov˘ch filmov,
autor v nich odkr˘va aj pozadie ich
vzniku. (sim)

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

Michal J., Nitra: „Prehliadka je pre
mÀa zaujímavá samotnou my‰lien-
kou uvedenia desiatich titulov neko-
merãn˘ch, kvalitn˘ch filmov˘ch diel
roãne v nov˘ch filmov˘ch kópiách.
A potom rôznosÈou t˘chto filmov.
Od filmovej klasiky aÏ po súãasné
európske tituly. Pri filmoch Projek-
tu 100 b˘va totiÏ pravidlom, Ïe jedi-
neãne vyznejú na veºkom plátne. Po
niektoré roky sa mi stalo, Ïe som si
film z Projektu 100 nestihol pozrieÈ
v prítmí kinosály. Neskôr som mal
moÏnosÈ uvidieÈ ho v televízii, ale ºú-
tosÈ nad stratou veºkoplo‰ného záÏit-
ku mi nedala film dosledovaÈ. Vìaka
tejto skúsenosti som si uvedomil, Ïe
prehliadka Projekt 100 mi priná‰a fil-
my, ktoré sú jednoducho záÏitkom...
Nenechal som si ujsÈ film Na v˘chod
od raja Eliu Kazana s Jamesom Dea-
nom a filmy Keby..., Dvojak˘ Ïivot
Veroniky a Na konci s dychom...“

Marek K., NiÏná: „Projekt 100 je
pre mÀa moÏnosÈ oprá‰iÈ si pocity,
ktoré som preÏíval v projekãnej

miestnosti pri svojom ‰túdiu na 
V·MU. TotiÏ takmer v‰etky filmy
star‰ieho dáta, ktoré sa premietajú
v Projekte 100, sa na ‰kole pozerali
ako povinné. Do t˘chto chvíº mám
v sebe ãarovné spomienky na to, aké
pocity som pri ich sledovaní mal.
Teraz, po rokoch, ma láka si tieto po-
city „refre‰núÈ“. Aj z tohto dôvodu
som si pozrel filmy Keby... a Dvojak˘
Ïivot Veroniky. Ale to, ão ma kedysi
fascinovalo, ma teraz sklamalo. âasto
to viazlo, neponoril som sa do filmu
(a moÏno je to kvôli tomu, Ïe v po-
slednom ãase pozerávam Bergmana
a jeho filmy sú také presné a pod-
statné, Ïe v in˘ch filmoch vidím veºa
falo‰n˘ch tónov a zbytoãností).“

Ján J., Trenãín: „Projekt 100 je
zaujímav˘, pretoÏe ponúka filmy od-
li‰né od t˘ch, ktoré sa v súãasnosti
uvádzajú v beÏnej kinodistribúcii.
Filmy, ktoré sú (alebo budú) nieãím
atraktívne aj po dlhom ãase od svoj-
ho vzniku a obyãajne sa dajú pozeraÈ
opakovane. Nevidel som v‰etky titu-
ly tohtoroãnej prehliadky, ale t˘m
slab‰ím filmom sú podºa mÀa Moto-
cyklové denníky. Najviac ma oslovila
snímka Na konci s dychom Jean-
-Luca Godarda a Dvojak˘ Ïivot Ve-
roniky môjho obºúbeného reÏiséra
Krzysztofa KieÊlowskeho.“

(sim)

Program tohtoroãného Medzi-
národného filmového festivalu
Bratislava, ktor˘ sa bude konaÈ od
1. do 9. decembra v multiplexe Pa-
lace Cinemas v Auparku, ponúk-
ne medzi vy‰e dvesto filmami aj
‰esÈ titulov, ktoré v prvej polovici
budúceho roka uvedie do sloven-
sk˘ch kín Asociácia slovensk˘ch
filmov˘ch klubov. Sú to najnov-

‰ie, umelecky atraktívne diela zná-
mych reÏisérov – niektoré uÏ s me-
dzinárodn˘mi oceneniami ãi priaz-
niv˘m diváckym ohlasom.

Filmy juhokórejského reÏiséra
Kim Ki-duka sú divákom dobre
známe z predchádzajúcich roãní-
kov MFF Bratislava. Sú to diela vi-
zuálne príÈaÏlivé s metaforick˘m
posolstvom, v˘chodn˘m mysticiz-
mom a západn˘mi vplyvmi, nadãa-
sové a pomaly plynúce, plné ºud-
sk˘ch vá‰ní, ale tieÏ sebade‰trukcie.
Luk (2005) je poetick˘m príbehom
nerovného vzÈahu starého muÏa

a dospievajúcej dievãiny, Ïijúcich
v izolácii rybárskej lode. Ich uzavre-
t˘ svet, pozostávajúci z archaick˘ch
rituálov, ve‰tectva a lukostreºby, sa
vplyvom vonkaj‰ích intervencií roz-
padá – aÏ k úplnému zániku. Zatiaº
posledn˘, trinásty Kim Ki-dukov
film âas (2006) tematizuje strach
z plynutia ãasu a jeho vplyvu na
partnersk˘ vzÈah. Zmena identity

(plastickou operáciou) v snahe ten-
to vzÈah udrÏaÈ vedie aÏ k obsesív-
nym stavom, blízkym ‰ialenstvu.
KaÏdopádne, záver Kim Ki-duko-
v˘ch filmov je vÏdy prekvapujúci –
v oslobodení sa z telesného do me-
tafyzického sveta, od pozemsk˘ch
väzieb, identít a sexuálneho násilia
do sféry symbolov a transcendencie.

Celkom odli‰nou poetikou Ïijú
filmy francúzskeho reÏiséra Tony-
ho Gatlifa. Sú v˘razne späté s róm-
skou hudbou, rómskym naturelom
a temperamentom. Po nedávno
uvedenom filme Exil (2004) sa di-

vákom tentoraz núka moÏnosÈ na-
zrieÈ do Transylvanie (2006), do prí-
behu hºadania lásky a nachádzania
straten˘ch koreÀov. Hlavná posta-
va filmu prechádza cez „vonkaj‰í“,
vizuálne a zvukovo (pre západn˘ch
cudzincov) exotick˘ svet do nevºúd-
nej, ale o to „hmatateºnej‰ej“ reali-
ty – do koãovného Ïivota po za-
ostalom rumunskom vidieku. Gat-

lifove filmy sa dajú povaÏovaÈ za
multikultúrne a multilingvistické
diela, z ktor˘ch vychádza univer-
zálna existencia, stojaca nad raso-
v˘mi ãi etnick˘mi predsudkami.

Z prostredia Balkánu pochádza
aj celoveãern˘ hran˘ debut Jasmily
Îbaniç Grbavica (2006). Jeho ná-
zov znamená „Ïenu s hrbom“ a od-
kazuje na Èarchu minulosti a osud
vy‰e dvadsaÈtisíc Ïien, ktoré boli
v Bosne znásilnené poãas balkán-
skej vojny v 90. rokoch. Grbavica
je tieÏ ‰tvrÈou v Sarajeve, v ktorej
sa nachádzal vojensk˘ tábor urãe-

n˘ na väznenie a muãenie civilistov.
Príbeh lásky a skr˘vaného utrpenia
je zaloÏen˘ na skvel˘ch hereck˘ch
v˘konoch, charakteristickej hud-
be – balkánskom „machistickom
turbo folku“, ktorá pribliÏuje at-
mosféru milo‰eviãovskej doby, ale
tieÏ vnútorné preÏívanie postáv.

Film Svetlá v súmraku (2006)
dnes uÏ kultového fínskeho reÏi-
séra Akiho Kaurismäkiho uzatvára
jeho sociálno-kritickú trilógiu o ne-
zamestnanosti (Mraky odtiahli),
bezdomovectve (MuÏ bez minu-
losti) a osamelosti. Kaurismäki v˘-
nimoãne zobrazuje mesto – s jeho
leskom, nástrahami a „beznádejn˘-
mi prípadmi“, hºadajúcimi si cestu
k sebe. Jeho typick˘mi antihrdina-
mi sú romanticky zaloÏení, veãní
smoliari, ktorí sa dokáÏu „vylízaÈ“
aj z tej najhor‰ej situácie. Îivo-
taschopnosÈ je totiÏ jedinou hna-
cou silou v podmienkach bez lás-
ky a citu.

Najnov‰iu ãeskú produkciu z dis-
tribuãn˘ch titulov ASFK zastúpi na
bratislavskom festivale film Hezké
chvilky bez záruky (2006). Tragiko-
mick˘ pohºad Vûry Chytilovej na
nervnosÈ doby a nekontrolovateº-
nosÈ psychick˘ch stavov. Cez mnoÏ-
stvo postáv a ich mikropríbehov,
ktoré rie‰i psychologiãka Hana
a ktoré vstupujú do jej súkromné-
ho Ïivota, Chytilová zobrazuje dob-
re známe a roz‰írené fóbie, depre-
siu, neurózu ãi sexuálne obÈaÏova-
nie na verejnosti. K vyjadreniu
zr˘chleného Ïivotného tempa, útrÏ-
kovitosti vo vnímaní a nestálosti vo
vzÈahoch, prispieva „dogmaticky“
roztekaná kamera slovenského ka-
meramana Martina ·trbu, mapujú-
ca prostredia, ale aj záhyby a ‰trbi-
ny súkromia jednotliv˘ch postáv.

EVA FILOVÁ
(Autorka je doktorandka na

Katedre vied o umení FTF V·MU)

Atraktívne filmy známych reÏisérov

Miestom tradiãného jesenného,
tentoraz novembrového Programo-
vacieho seminára zástupcov filmo-
v˘ch klubov registrovan˘ch v Aso-
ciácii slovensk˘ch filmov˘ch klu-
bov (ASFK) sa stalo mesto Martin.
Aj tento rok sa ho zúãastnili repre-
zentanti filmov˘ch klubov a dra-
maturgovia z celého Slovenska. Se-
minár sa niesol v znamení 17. v˘ro-
ãia neÏnej revolúcie, ão si úãastníci
pripomenuli aj na pracovnej po-
rade. Hlavn˘m cieºom seminára
bolo vydiskutovaÈ si aktuálne prob-
lémy, podeliÈ sa s kolegami o skú-
senosti, a okrem toho pozrieÈ si aj
viacero zaujímav˘ch filmov, ktoré
sa do slovenskej distribúcie dosta-
nú na budúci rok.

Programová ponuka filmov na
podujatí bola veºmi rôznorodá. Se-
minár uviedol nové filmy reÏisérov
Kim Ki-duka, Akiho Kaurismäki-
ho, Larsa von Triera, Tonyho Gat-
lifa, Park Chan-Wooka ãi ãesk˘ch
tvorcov Vûry Chytilovej a Jana
Nûmca, ale predstavil aj menej zná-
me reÏisérske mená, no o to prí-
jemnej‰ie prekvapenia z ich filmov.
Slovenskú tvorbu zastupoval krát-
ky film Igora Galãíka Orange. Ne-
zanedbateºnou súãasÈou seminára
boli lektorské úvody k filmom, hlb-

‰ie pod povrch divákov vovádzali
filmoví teoretici Peter Michaloviã,
Martin Ciel a ìal‰í odborníci. 

V˘hodou seminára bol tieÏ fakt,
Ïe filmové projekcie boli prístupné
verejnosti – obyvatelia Martina si
tak mohli klubové novinky pozrieÈ
v dostatoãnom predstihu, neÏ sa
dostanú do beÏnej distribúcie. Se-
minár zorganizovala ASFK v spo-
lupráci so Slovensk˘m filmov˘m
ústavom a s finanãnou podporou
Ministerstva kultúry SR. 

EVA MICHALKOVÁ 
(Autorka je absolventka 

filmovej vedy)

KLUBOVÝ FILM
KniÏná podoba tvorby Wima Wendersa
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Jedn˘m z filmov, ktoré ASFK uvedie na MFF Bratislava, je snímka juhokórejského reÏiséra Kim Ki-duka Luk. Film
o nerovnom vzÈahu lásky starého muÏa a mladého dievãaÈa príde do kín uÏ v januári.

Z filmu Transylvania Tonyho Gatlifa.

peter gavalier

spletité cesty 
wima wendersa

Keì sa pred desiatimi rokmi
Asociácia slovensk˘ch filmov˘ch
klubov (ASFK) rozhodla pre ris-
kantn˘ krok v podobe zorganizo-
vania spoloãnej ãesko-slovenskej
filmologickej konferencie, vôbec
nikto netu‰il, Ïe sa rodí nová tradí-
cia. Prvá konferencia s názvom Po-
dobnosti a diferencie ãeskej a slo-
venskej filmovej reãi sa konala na
jeseÀ roku 1997 v ·tiavnick˘ch
Baniach. Jej súãasÈou bola projek-
cia filmu Du‰ana Hanáka Papiero-
vé hlavy a následná diskusia, ktorá
bola u nás najrozsiahlej‰ou disku-
siou o tomto filme. Od tejto akcie
sa striedavo raz na Slovensku, raz
v âeskej republike konalo uÏ de-
saÈ t˘chto vrcholn˘ch vedeck˘ch
podujatí. 

Za uplynul˘ch desaÈ rokov trva-
nia ãesko-slovensk˘ch filmologic-
k˘ch konferencií sa podarilo upev-
niÈ vedecké kontakty a zintenzívniÈ
vzájomnú spoluprácu. V súãasnos-
ti je ãeské a slovenské filmologic-
ké spoloãenstvo moÏno jedin˘m,
ktoré periodicky organizuje takéto
konferencie a je schopné jednotli-
vé príspevky publikovaÈ vo forme
samostatn˘ch zborníkov alebo ako
súãasÈ vedeck˘ch ãasopisov. Je
veºmi pote‰iteºné, Ïe táto tradícia

je Ïivá, Ïe sa konferencií – ãi uÏ ak-
tívne alebo aspoÀ pasívne – zúãast-
Àuje nielen ‰piãka z oblasti filmo-
vej vedy, estetiky a filozofie, ale aj
mladí vedci ãi ‰tudenti. Dialóg me-
dzi etablovan˘mi vedcami a mla-
dou generáciou je obojstranne prí-
nosn˘, konferencie majú neopako-
vateºnú atmosféru, a to vystupuje
pred nami ako v˘zva, ktorú musí-
me naplniÈ. 

Na budúci rok je rad na nás, aby
sme zorganizovali spoloãnú ães-
ko-slovenskú filmologickú konfe-
renciu. Za seba, ako aj za svojich
spolupracovníkov z radov ASFK
a Slovenského filmového ústavu
môÏem povedaÈ, Ïe sa radi zhostí-
me tejto úlohy. Dúfam len, Ïe vyna-
loÏené úsilie bude ocenené poãtom
prihlásen˘ch, aby nenastala taká
situácia, ako na poslednej októb-
rovej konferencii v Ponû‰iciach,
kde bol okrem mÀa zo Slovenska
len Peter Michaloviã. Verím, Ïe sa
to nebude opakovaÈ, a Ïe na budú-
cej konferencii, ktorej témou bude
Interpretácia, sa stretneme v oveºa
poãetnej‰ej zostave. 

PETER DUBECK¯
(Autor je predseda Asociácie

slovensk˘ch filmov˘ch klubov)

Plodn˘ch desaÈ rokov


