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175 uvedených titulov v pätnás-
tich sekciách stala úvodná sním-
ka festivalu Hezké chvilky bez
záruky, ktorú videlo 3 387 divá-
kov. Nasledovali najnovšie filmy
Otara Ioselianiho Jesenné záhrady
a Tonyho Gatlifa Transylvania. Naj-
navštevovanejším bratislavským
kinom sa stalo Charlie centrum
s 2 440 divákmi na 83 predstave-
niach, z mimobratislavských kín
sa najviac divákov prišlo pozrieť
do košického FK Cinefil.

Filmy zo všetkých krajín
Febiofest však nebol len o náv-

števnosti. Bol ako vždy predo-
všetkým jedinečnou príležitosťou
oboznámiť sa s aktuálnou českou
filmovou i televíznou tvorbou
(Nový český film, Novinky čes-
kej televíznej tvorby, To najlepšie
z Febia), ale aj s filmami inej

proveniencie, ktoré sú úspešné
alebo vďaka ktorým si slovenskí
diváci môžu priblížiť dielo vý-
znamných osobností kinemato-
grafie, ako Vasilij Šukšin, Wim
Wenders, Otar Ioseliani, Krzysz-
tof Piesiewicz, Věra Chytilová.
Filmy boli uvedené aj v sekciách
Bonus: Novinky ASFK, Čínske
kvarteto, Ozveny svetových fes-
tivalov, Projekt 100 – 2007, Poľská
národná filmová škola Lodž: Vte-
dy a teraz. Slovenskú kinemato-
grafiu zastupovali na Febiofeste
sekcie Jeden deň pre slovenský
film, v ktorej bolo uvedených de-
sať najobľúbenejších slovenských
filmov nakrútených po roku 1945
podľa ankety Azyl Top 100 SK
a Pocta Martinovi Slivkovi. Po
dohode s bratislavskou VŠMU
boli do programu prehliadky ako
predfilmy dodatočne zaradené

aj dva slovenské študentské fil-
my Monštrancia Mariany Čengel-
Solčanskej (pred filmom Grbavica)
a Z ulice Stana Petrova (pred fil-
mom Čas). Oba krátke filmy bude
ASFK premietať aj po skončení
Febiofestu.

Hostia spoza hraníc
Udalosťou tohto ročníka Fe-

biofestu bola osobná účasť sve-
toznámeho poľského scenáristu,
spolupracovníka Krzysztofa Kieś-
lowskeho a držiteľa nominácií
na Oscara, Felixa, Cézara a Cenu
BAFTA Krzysztofa Piesiewicza.
Ten uviedol film Ticho Michała
Rosu a zúčastnil sa aj besied so
študentmi VŠMU a Právnickej fa-
kulty UK. Prehliadku svojou náv-
števou poctili aj dokumentarist-
ka Helena Třeštíková s filmom
Marcela, režisér, scenárista, kame-

raman a producent Ivan Pokorný
a producent Pavel Melounek s do-
kumentom Gheto Nr. 1, režisér fil-
mu Grandhotel David Ondříček,
spolu s producentom filmu i jed-
ným z predstaviteľov Kryštofom
Muchom a herečkou Klárou Isso-
vou, prišiel aj režisér Ivan Voj-
nár s filmom Rozpomínání. Veľmi
originálne bolo ukončenie brati-
slavskej časti prehliadky, keď sa
v klube Café Stena konala projek-
cia filmu ...a bude hůř, ktorý vzni-
kol na základe známej rovnomen-
nej knihy spisovateľa Jana Pelca.
Osobne sa jej zúčastnil producent
filmu Čestmír Kopecký za netra-
dičných okolností, pretože jej sú-
časťou bol aj koncert underpun-
kovej kapely s rovnakým názvom
A bude hůř. Svoj nový dokument
Martin Slivka – „muž, ktorý sadil
stromy“ si počas Febiofestu uvie-
dol na zvláštnej projekcii Martin
Šulík s ďalšími hosťami.

Cena pre dokumentaristov
Počas úvodného večera Febio-

festu bola už po tretí raz udelená
Cena Zentivy, spojená s finanč-
nou prémiou vo výške 300 000 Sk.
Cena je určená výhradne na fi-
nancovanie ďalšieho audiovizuál-
neho projektu oceneného tvorcu
za výnimočný tvorivý počin ale-
bo mimoriadne hodnotnú tvori-
vú činnosť za obdobie posledných
troch rokov. Po dvoch dokumen-
taristoch – Marekovi Šulíkovi
a Milanovi Balogovi – sa jej toh-
toročnou držiteľkou stala opäť
dokumentaristka Daniela Rusno-
ková. Za film O Soni a jej rodine sa
jej ju rozhodla udeliť päťčlenná
porota v zložení režisér Miloslav
Luther, dokumentarista Mario
Homolka, filmový publicista Pa-
vel Branko, Martin Kaňuch (SFÚ)
a Peter Gavalier (ASFK).

(sim)

Jar sa na Slovensku vždy
začína Medzinárodnou
prehliadkou filmu,
televízie a videa
Febiofest. Len nedávno
skončený štrnásty ročník
to opäť potvrdil.
Tohtoročná prehliadka 
sa začala 26. marca
v Bratislave a skončila 
sa 25. apríla v Košiciach.
Jej 283 predstavení 
videlo 12 245 divákov
v jedenástich kinosálach
ôsmich slovenských
miest. Nechýbali filmové
premiéry, ani osobnosti
kinematografie, ktoré
k Febiofestu už
neodmysliteľne patria.

Otváracím filmom tohto-
ročnej prehliadky bol nový
film Věry Chytilovej Hezké
chvilky bez záruky, ktorý si re-
žisérka sama uviedla, sekun-
dovali jej aj hereckí predsta-
vitelia filmu Jana Janěková,
Jana Krausová a David Kraus.
Otvorenia sa zúčastnila aj sce-
náristka filmu Kateřina Irma-
novová, z ktorej psychologic-
kej praxe Chytilovej film o ne-
duhoch dnešnej doby čerpal.
A hoci tento rok výnimočne
neprišiel svojich fanúšikov na
úvod prehliadky privítať Fero
Fenič, nechýbal riaditeľ slo-
venskej časti Febiofestu Peter
Dubecký. Ten sa spolu s reži-
sérom a producentom české-
ho celovečerného animova-
ného filmu Jedné noci v jednom
městě Janom Balejom zúčast-
nil aj otvorenia Febiofestu
v poslednom mieste jeho ko-
nania, v Košiciach. Najnavšte-
vovanejším filmom tohtoroč-
ného Febiofestu sa zo všetkých

Věra Chytilová na bratislavskom Febiofeste, kde sa jej najnovšia snímka  Hezké chvilky bez 
záruky stala najnavštevovanejším filmom prehliadky. FOTO PETER PROCHÁZKA

Apríl v kinách patril Febiofestu

miurga identít, tvárí a (autor-
ského) času reprezentuje postava
plastického chirurga („Kimovej
chirurgie“), ktorého rukami pre-
chádzajú obe hlavné postavy.
Trojnásobné rozštiepenie identi-
ty dievčaťa a „zrazenie sa“ v jed-
nom okamihu pripomína Deleu-
zov kryštál času s viacnásobnou,
koexistujúcou prítomnosťou. Čas
a jeho plynutie je artikulované
už od úvodných titulkov, je v prí-
live a odlive omývajúcimi brehy
ostrovného sochárskeho parku,
čas je (po plastickej operácii) naj-
lepším ránhojičom, o reaktiváciu
času sa snažia fotografie, zazna-
menané na identických mies-
tach rovnakými (a predsa zme-
nenými) partnermi.

Na rozdiel od predchádzajú-
cich filmov Luk a Jar, leto, jeseň,
zima… a jar sa Kim Ki-duk od este-
tizácie obrazu vracia späť k prí-
behu, od duši k telu, z transcen-
dentálneho bytia k fyzickému
(k ich preklenutiu dochádza pro-
stredníctvom odkazu na ďalší
Kim Ki-dukov film 3-iron). Teles-
nosť je prítomná v žiarlivostných
výstupoch Seh / Sae-hi, vo vlast-
níckej manipulácii, prenasledo-
vaní a stihomame alebo vo figu-

ratívnych skulptúrach open-air
parku, na ktoré sa dá vyliezť, do-
týkať sa ich alebo sa v nich ukryť.

Kim Ki-duk nenápadným spô-
sobom včleňuje východoázijské
tradície do svojich moderných
príbehov. V Čase má takúto úlohu
maska, prevzatá z tradičného kó-
rejského divadla, ktorá zakrýva
tvár a pravú identitu postáv. Pod
maskou sa skrývajú zmenené
tváre dievčaťa aj mladíka, Seh /
Sae-hi si vystrihne zväčšeninu
svojej bývalej podoby a priloží si
ju na tvár – v snahe spojiť svoju
rozpoltenú osobnosť. Paradoxne,
konečným dôsledkom plastickej
operácie v Čase nie je dokonalosť,
ale naopak, proces sebadeštruk-
cie – od dokonalosti k ohavnosti.

EVA FILOVÁ 
(Autorka je doktorandka na Katedre vied

o umení FTF VŠMU)

Čas * Shi gan * Južná Kórea / Jap. *
2006 * Minutáž: 97 min. * Réžia:
Kim Ki-duk * Scenár: Kim Ki-duk *
Kamera: Sung Jong-moo * Hudba:
Noh Hyeong-woo * Strih: Kim 
Ki-duk * Hrajú: Sung Huyn-ah,
Ha Jung-woo, Park Ji-yun, Kim 
Ji-hyun, Hong Jung-yeon *
Premiéra: 5. apríl 2007

Recenzia

Zmena identity – mena,
miesta pôsobenia a vôbec spô-
sobu života – je praktikou zná-
mou už od starovekej Číny
a Japonska. Inak to dopadne,
keď sa tejto témy ujme holly-
woodsky režisér a inak, ak je
ním kórejský, dnes už kultový
režisér Kim Ki-duk. Jeho v po-
radí trinásty film Čas sa za-
meriava na obsesívny strach
z plynutia času a zovšednenia
partnerského spolužitia – zo
straty vášne a záujmu.

Dievča Seh-hi sa rozhodne
podrobiť skúške svojho pria-
teľa a na niekoľko mesiacov
zmizne z jeho života, aby sa
do neho vrátila ako iná osoba,
s podobne znejúcim menom
Sae-hi. Priateľ jej však takúto
manipuláciu s citmi tvrdo od-
platí a rovnakým úskokom
zmizne z jej života. Sae-hi már-
ne hľadá jeho novú tvár – osta-
ne jej len paranoidne blúdiť
preplnenými ulicami ako stra-
tená duša bez identity, ako
duch uviaznutý v čase.

Režiséra ako veľkého de-

Stratená tvár toho druhého

Májové premiéry 

Transylvania
Žáner: roadmovie
Do Transylvánie, srdca Ru-

munska, prichádza Zingarina,
aby hľadala svojho milovaného
muža. Zoznámila sa s ním vo
Francúzsku, jedného dňa však
zmizol bez vysvetlenia. Mladá že-
na, sprevádzaná priateľkou Ma-
rie, sa vydáva telom i dušou na
romantickú cestu po fascinujú-
cej krajine. Avšak keď svojho bý-
valého milenca nájde, ten ju bru-
tálne odmietne. Nešťastná Zinga-
rina, zmietaná úzkosťou, utečie
aj od Marie a vydá sa napospas
novým neznámym krajom. Tu sa
zoznámi s osamelým Čangalom,
človekom ako ona – bez hraníc
a záväzkov...

Transylvania * Francúzsko * 2006 *
Minutáž: 101 min. * Scenár a réžia:
Tony Gatlif * Kamera: Céline Bozon

* Hudba: Tony Gatlif, Delphine
Mantoulet  * Strih: Monique
Dartonne * Hrajú: Asia Argento,
Amira Casar, Birol Ünel, Alexandra
Beaujard, Marco Castoldi, Beata
Palya * Premiéra: 3. máj 2007

Pani pomsta
Žáner: triler
Za zločin, ktorý nikdy nespá-

chala, strávila Lee Geum-ja vo
väzení trinásť a pol roka. Jediné,
po čom celý ten čas túžila, bola
pomsta. Pomsta mužovi, za kto-
rého zločin musela pykať a kto-
rý ju pripravil o spokojný život
s vlastnou dcérou. Postupne vy-
chádza najavo, že Geum-ja po-
máhala pri únose päťročného
chlapca, ktorého jej komplic
chladnokrvne zavraždil. Keď sa
však ukázalo, že by mohli byť
odhalení, uniesol jej dcéru a pod
hrozbou smrti donútil hlavnú
hrdinku, aby sa k zločinu pri-
znala a niesla za neho vinu. Z de-
vätnásťročnej dievčiny sa tak
stala vrahyňa detí. Ako sa krás-
na Geum-ja pomstí?

Chinjeolhan geumjassi * Južná
Kórea * 2005 * Minutáž: 116 min. *
Réžia: Park Chan-wook *
Scenár: Chung Seo-hyung, Park 
Chan-wook * Kamera: Chung
Chung-hoon * Hudba: Cho
Young-wuk, Choi Seung-hyun *
Strih: Kim Sang-bm, Kim 
Jae-bum * Hrajú: Lee Yeong-ae,
Choi Min-sik, Kim Si-hu, Kwon
Yea-young, Nam Il-woo, Kim
Byeong-ok, Oh Dal-su  *
Premiéra: 10. máj 2007

(sim)
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SME Klubový film

Mesačník o filmovom dianí Film.sk – 5/2007

Mesačník Film.sk už niekoľko rokov
okrem svojho pravidelného obsahu pri-
náša aj súhrnné prílohy, ktoré informu-
jú o aktuálnych udalostiach v kinemato-
grafii. Májové číslo jednu takú obsahuje –
je ňou príloha o českej kinematografii
v roku 2006. Film.sk však neponúka len čí-
tanie bohaté na fakty, prečítať si môžete
aj recenzie na filmy Transylvania Tonyho
Gatlifa, Pani pomsta Park Chan-wooka, no-
vý dokument Martina Šulíka Martin Sliv-
ka – „muž, ktorý sadil stromy“, ale aj na pub-
likáciu fotografií Dušana Hanáka Zázna-
my a odkazy. V ohlasoch sa Film.sk vracia
k trom rôznym podujatiam na Slovensku
a približuje, akú reakciu vyvolali 11. me-
dzinárodný študentský filmový festival
Áčko, 14. medzinárodná prehliadka filmu,

televízie a videa Febiofest a 9. medzinárodný festival frankofón-
neho filmu. Témy, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje, vo Film.sk
zastupuje kauza bratislavského kina Mladosť a v rozhovore s no-
vozvoleným rektorom Vysokej školy múzických umení Ondrejom
Šulajom sa môžete dozvedieť, na aké zmeny sa škola pripravuje
a aké čakajú jej študentov. Emília Vášáryová a Božidara Turzonovo-
vá sú herečky, ktoré si v máji pripomínajú svoje jubileum, a preto
je profil v čísle venovaný práve im. Pravidelné rubriky aj tentoraz
informujú o všetkých distribučných premiérach a nadchádzajú-
cich filmových podujatiach, o práve vydaných filmových publi-
káciách, DVD nosičoch a soundtrackoch, ale obsahom čísla sú aj
programy vybraných klubov a kín a množstvo ďalších informácií.
A viete, na čom práve pracujú napríklad režiséri Marko Škop,
Dušan Rapoš a Eva Borušovičová? Máte práve možnosť zistiť to.

Vydáva: Slovenský filmový ústav * V predaji na vybraných miestach 
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Programovací seminár filmových klubov 

Zástupcovia a dramaturgovia filmových klubov ASFK sa pravi-
delne dvakrát do roka stretávajú na programovacom seminári,
ktorý je miestom výberu filmov do nadchádzajúcej klubovej se-
zóny. Koná sa aj porada zástupcov filmových klubov, na ktorej sa
zaoberajú problémami asociácie, ale i klubov. Najbližší seminár
sa uskutoční v termíne od 8. do 10. júna v Krpáčove. (sim)

mesačník o filmovom dianí na Slovensku
2007 www.filmsk.sk
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ČESKÁ KINEMATOGRAFIA V ROKU 2006


