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S nadchádzajúcim 
letom sa zástupcovia
a dramaturgovia filmových
klubov, združení v Asociácii
slovenských filmových
klubov (ASFK), už niekoľko
rokov pravidelne stretávajú
na seminári, ktorý je
miestom výberu titulov 
do programu filmových
klubov. Tohtoročný jarný
seminár sa uskutoční 
od 8. do 10. júna 2007
v Krpáčove, kde sa počas
troch dní odpremieta desať
snímok. Program seminára
tvoria tituly, ktoré 
asociácia pripravuje 
do nadchádzajúcej klubovej
sezóny, mnohé z nich 
na seminári lektorsky uvedú
filmový teoretik Martin Ciel
a estetik Peter Michalovič.

Väčšinu z filmov seminára
už mali diváci možnosť vidieť
v predpremiére počas tohtoroč-
nej 14. medzinárodnej prehliadky
filmu, televízie a videa Febiofest.
Tá patrí spolu s prehliadkou Pro-
jekt 100, ktorej 13. ročník sa usku-
toční tento rok na jeseň, k najvýz-
namnejším podujatiam asociá-
cie. Seminár otvorí celovečerný
poviedkový animovaný film Jed-
né noci v jednom městě (2007) Jana
Baleja, ktorý prináša mysterióz-
ne a nevšedné príbehy ľudskej
osamelosti. Asociácia ho plánuje
uviesť do kín v auguste, podobne
ako najnovší film Otara Ioselia-

niho Jesenné záhrady (2006). Táto
politická satira, plná situačných
gagov, o tom, že aj „obyčajný ži-
vot“ bez moci a peňazí má svoje
čaro a môže byť krásny, sa stala
druhým najnavštevovanejším fil-
mom Febiofestu. Film je ozvlášt-
nený aj skutočnosťou, že si v ňom
s veľkou chuťou a presvedčivo za-
hral staručkú matku hlavného
hrdinu Michel Piccoli. Ešte v júli
sa do kín dostane film Short-
bus (2006) Johna Camerona Mit-
chella. Jeho mozaikovitý dej sle-
duje osudy niekoľkých obyvate-
ľov New Yorku, ktorí prežívajú
svoje sexuálne a ľúbostné vzťa-
hy v undergroundovom klube
Shortbus, otvorenom pre ľudí
všetkých sexuálnych orientácií.
Film sa snaží odpovedať na več-
né otázky – ako milovať, ako byť
milovaný – a prekvapuje svojou
otvorenosťou.

Seminár však ponúkne aj fil-
my, ktoré pripravuje asociácia
uviesť v programe jesennej pre-
hliadky Projekt 100. Premietne
sa provokatívny maďarsko-ra-
kúsko-francúzsky film Taxider-
mia (2006) György Pálfiho, ktorý
na troch príbehoch zasadených
do troch rôznych spoločenských
období podáva svojrázne podo-
benstvo maďarských novodobých
dejín. Zo starších titulov sa pre-
mietnu americký film Na sever
severozápadnou linkou (1959) Alfre-
da Hitchococka, jeden z najsláv-
nejších špionážnych trilerov, kto-
rý tento majster napätia nakrútil
medzi Vertigom a Psychom, a jeden

z najvýznamnejších filmov fran-
cúzskej novej vlny Cléo od piatej
do siedmej (1961) Agnés Varda.

Slovenskú kinematografiu bu-
de v Krpáčove zastupovať Martin
Šulík s dokumentom Martin Sliv-
ka – muž, ktorý sadil stromy (2007),
po ktorého uvedení sa uskutoční
beseda s režisérom filmu. Novin-
kou je zaradenie dokumentárne-
ho pásma s filmami doterajších
troch víťazov Ceny Zentivy. Pre-
mietnu sa filmy Tretia svetová
vojna Mareka Šulíka, 1.35 Milana

Baloga a O Soni a jej rodine Danie-
ly Rusnokovej. Súčasťou semi-
nára, ktorý organizuje Asociácia
slovenských filmových klubov
v spolupráci so Slovenským fil-
movým ústavom a s finančnou
podporou Ministerstva kultúry
SR, bude tradične aj pracovná po-
rada zástupcov filmových klubov
a na koncerte vystúpi skupina
Weri bra. Druhý tohtoročný semi-
nár čaká zástupcov a dramatur-
gov filmových klubov na jeseň.

(sim)

Na seminári ASFK sa premietne aj kontroverzný film Shortbus
Johna Camerona Mitchella, ktorý si diváci budú môcť pozrieť 
v slovenských kinách už v júli. FOTO ASFK

Filmy pre všetkých divákov

Recenzia

Kórejský režisér Park Chan-
-wook zavŕšil svoju trilógiu
pomsty (Sympathy for Mr. Vengean-
ce, Old Boy) poslednou časťou
s názvom Pani pomsta (Sympathy
for Lady Vengeance). Na rozdiel od
predchádzajúcich snímok hrá
hlavnú úlohu v tomto filme žena.
Pomsta býva vždy spojená s nási-
lím. V tomto prípade je aj násilie
zobrazené citlivým,ženským spô-
sobom. Scény nie sú až také bru-
tálne ako vo filme Old Boy. Násilie
nie je priamo prítomné v obraze,
ako vražedný akt je skôr dôleži-
tejšie napätie, pomalé trápenie
obete a výsledok. Utrpenie jedné-
ho dňa sa musí vyrovnať utrpe-
niu trinástich rokov vo väzení.

Kriminálna zápletka filmu nie

je klasická, ako to pri tomto type
žánru býva. Počas prvej polovice
filmu sa rôzne odbočky a remi-
niscencie môžu javiť ako mätúce
či zavádzajúce. Perfektne vysta-
vaný príbeh, v ktorom režisér ne-
necháva nič na náhodu, je však
logickým plánovaním. Film si vy-
žaduje pozornosť od začiatku do
konca. Neponúka priestor na vy-
dýchnutie, len na ďalšie očaká-
vanie. O to väčšia je katarzia pri
záverečnej bizarnej scéne.

Pomstychtivá mladá žena 
Geum-ja po príchode z väzenia
hľadá spôsob odplaty za činy, kto-
ré nespáchala a za utrpenie, kto-
ré musela trinásť rokov prežívať.
Pomaly, ale veľmi logicky postu-
puje už od prvého dňa strávené-
ho vo väzení, aby po návrate do-
siahla zamýšľaný cieľ. Pomstu.
Jej pomocníkmi sa stávajú spo-

luväzenkyne, ktorým Geum-ja
zištne (či nezištne?) pomáhala.
Bez ohľadu na jej činy ju nazývali
„láskavá“. Postupne sa dozvedá-
me príčiny, pre ktoré sa mladá
Kórejčanka ocitla vo väzení. Únos
malého chlapca a jeho vražda.
Alebo to bolo inak? Dozvieme sa
o dcére, pre ktorú sa Geum-ja obe-
tovala, ale aj o ďalších zavražde-
ných deťoch, ktorých rodičia sú
postavení pred neľahkú úlohu.
Vybrať si medzi spravodlivosťou
a pomstou. Viacnásobná vražda
vraha sa stáva očistením srdca
a možnosťou ďalšieho života.
Park Chan-wook nezasype divá-
ka všetkými informáciami na
začiatku. Servíruje ich tak po-
maly, ako sa Geum-ja pripravuje
na svoju pomstu.

Jednotlivé príbehy sa spájajú
do celkov a svojou kompozíciou
záberov vytvárajú esteticky pô-
sobivé dielo. Veľkolepá baroková
hudba robí z každej scény mrazi-
vé predstavenie. Štylizovaná ka-
mera sa prispôsobuje udalostiam
a situáciám. Pri novinárskej štva-
nici i pri prednese Geum-ja pri
príležitosti Dňa spovede sa mení
na dokumentaristickú. Aj fareb-
nosť obrazov za sprievodu Vival-
diho hudby sa postupne mení –
pestrú škálu z prvej polovice fil-
mu striedajú tlmené obrazy
v tmavých uličkách či v starej
škole, na mieste pomsty. Farba je
nositeľkou významov. Čím tmav-
šia, tým ponurejšia je atmosféra.
Pomstiteľka sa približuje k svoj-
mu cieľu. Biela farba je farbou vy-

kúpenia, očistenia, neviny. Mo-
tív jedenia bieleho tofu (zvyk pri
prepustení trestancov z väznice),
ktoré Geum-ja na začiatku od-
mieta, sa objavuje v závere filmu
v transformovanej podobe. Tofu
nahradí veľká biela torta, ale tak-
isto aj sneh, ktorého chumáče
začnú padať na – tentoraz už vin-
nú – „Pani pomstu“. Zaujíma-
vým prvkom vo filme je prelína-
nie jednotlivých obrazov pri pre-
sunoch z priestoru do priestoru.
Časť z minulého obrazu vždy za-
sahuje do toho ďalšieho, aj keď
už k nemu nepatrí, a postupne
mizne. Postava sa objaví v pries-
tore ako spomienka, zjavenie inej
postavy.

Park Chan-wook využíva fil-
mové prvky v snahe čo najviac sa
priblížiť divákovi, namiesto po-
búrenia v ňom vyvolať pocit ľú-
tosti a súcitu. Nerobí to násilným,
ale jemným, humorným, mies-
tami až absurdným spôsobom.
Režisér prostredníctvom svojej
hrdinky ukázal, že pomsta môže
chutiť naozaj oslobodzujúco.

Nina Šilanová
(Autorka je študentka filmovej vedy)

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

Pomsta chutí oslobodzujúco
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Mesačník o filmovom dianí Film.sk – 6/2007

Júnové číslo mesačníka Film.sk prináša najaktuálnejšie infor-
mácie z diania v slovenskej kinematografii. Hoci sa festival v Can-
nes i jeho filmový trh, kde malo svoje zastúpenie aj Slovensko
v prezentačnom stánku spolu s Českou republikou, skončil len ne-
dávno, Film.sk na svojich stránkach už informuje o všetkých úspe-
choch, ktoré sme tam získali. V ohlasoch sa vracia aj k jubilejnému
festivalu Finále Plzeň a aktuálne informácie prináša tiež k nadchá-
dzajúcemu festivalu Artfilm, ktorého ťažisko sa tento rok presúva
z Trenčianskych Teplíc do Trenčína. Téma reflektuje ešte stále ak-
tuálnu výstavu Slovenský filmový plagát v Dolnom Kubíne, záro-
veň však hodnotí celú zlatú éru tohto fenoménu. Z premiérových
titulov upozorňuje Film.sk v recenzii na nový film Davida Ondříč-
ka Grandhotel a na americký film Zápisky o škandále Richarda Eyre
s hereckým koncertom Judi Dench a Cate Blanchett. Profil pribli-
žuje životné osudy herečky Márie Kráľovičovej a so svojimi skúse-
nosťami počas pôsobenia v animovanom a dokumentárnom filme
sa čitateľom v rozhovore zdôveruje dramaturg, režisér, publicista
a pedagóg Rudolf Urc. Aby bolo možné porovnávať, prináša Film.sk

aj súhrnnú prílohu o slovenskej kinema-
tografii v roku 2006. Pravidelné rubriky aj
tentoraz informujú o všetkých distribuč-
ných premiérach a nadchádzajúcich fil-
mových podujatiach, o práve vydaných
filmových publikáciách, DVD nosičoch
a soundtrackoch, obsahom čísla sú aj
programy vybraných klubov a kín. Do-
zviete sa, na čom práve pracujú Zuzana
Piussi, Marek Šulík a Vlado Fischer. V rub-
rike Dr. Divnoláska odpovedá Film.sk na
otázku, prečo je ťažké pozrieť si niektoré
nové slovenské filmy a prečo sú takmer
ako v trezore.

Vydáva: Slovenský filmový ústav * V predaji
na vybraných miestach od 1. júna 2007 *
Cena: 15 Sk * www.filmsk.sk 

Dva študentské filmy v kinách 
Do programu 14. medzinárodnej prehliadky filmu, televízie

a videa Febiofest, ktorá sa na Slovensku skončila pred mesiacom,
zaradila Asociácia slovenských filmových klubov po dohode s Fil-
movou a televíznou fakultou VŠMU v Bratislave aj dva slovenské
študentské filmy. Konkrétne tituly Monštrancia (2005) Mariany
Čengel-Solčanskej a Z ulice (2004) Stana Petrova. Zaradením oboch
filmov do distribúcie tak asociácia vytvorila možnosť pozrieť si aj
študentské snímky, ktoré bývajú často krát zaujímavé, získavajú
ocenenia na medzinárodných festivaloch, no slovenský divák
nemá šancu ich doma vidieť. Oba krátke filmy sa naďalej premie-
tajú v slovenských filmových kluboch a kinách, film Monštrancia
si je možné pozrieť pred filmom Grbavica Jasmily Žbanić a film
Z ulice pred filmom Čas Kim Ki-duka.

Filmy asociácie na festivale Artfilm
Na tohtoročnom jubilejnom festivale Art Film v Trenčíne

a Trenčianskych Tepliciach, ktorý sa uskutoční v termíne od 22. do
30. júna 2007, bude mať asociácia zastúpenie v podobe dvoch ani-
movaných filmov. Jedným z nich je celovečerný poviedkový film
Jana Baleja Jedné noci v jednom městě, ktorý na niekoľkých príbe-
hoch ľudskej osamelosti rozpráva o tom, čo všetko sa môže odo-
hrať v jenom meste počas jednej noci. Diváci sa napríklad dozve-
dia, či je možné na Žižkove stretnúť džina, či sa môže spriateliť
kapor so stromom a či existujú miesta, kde sa zastaví čas. Na Artfil-
me sa odpremieta aj čiernobiela francúzsko-britsko-luxemburská
snímka Renesancia (2006) Christiana Volckmana. Kriminálny prí-
beh o hľadaní unesenej mladej odborníčky na genetiku sa odohrá-
va v Paríži v roku 2054. Lokalizáciu filmu do Paríža jeho tvorcovia
zdôvodnili tým, že „Paríž sa nám od začiatku zdal ako samozrejmé de-
jisko príbehu i ako hlavná postava filmu. Chceli sme vytvoriť fantastický
obraz Paríža, ktorý by bol taký silný ako Los Angeles vo filme Ridleyho
Scotta Blade Runner“. Snímka sa po vizuálnej stránke prirovnáva
k filmu Sin City – Mesto hriechu.

Letné premiéry troch filmov 
Na tohtoročné letné prázdniny pripravila asociácia pre filmo-

vých fanúšikov netradične premiéry troch filmov. V júli sa diváci
môžu tešiť na kontroverzný film Shortbus Johna Camerona Mit-
chella, v auguste sa do distribúcie dostanú animovaný film Jana
Baleja Jedné noci v jednom městě a najnovší film gruzínskeho reži-
séra žijúceho vo Francúzsku Otara Ioselianiho Jesenné záhrady. Viac
informácií o filmoch prinesieme v ďalšom vydaní prílohy Klubo-
vý film v poslednú júnovú stredu. (sim)
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Animovaný film podľa
Rudolfa Urca

Slovenský filmový plagát
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SLOVENSKÁ KINEMATOGRAFIA V ROKU 2006

Z filmu Jana Baleja  Jedné noci v jednom městě. FOTO ASFK


