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vy románu Grahama Greena Tretí
muž, ktorý režíroval Carol Reed,
klasika od Alfreda Hitchcocka Na
sever Severozápadnou linkou, Cléo od
5 do 7 francúzskej režisérky Agnès
Varda, tanečný film Carlosa Sauru
Carmen, legendárny western rebe-
la Sama Peckinpaha Pat Garrett
a Billy the Kid, najnovší film Akiho
Kaurismäkiho Svetlá v súmraku,
oscarová juhoafrická dráma Tsot-
si, svojrázne podobenstvo maďar-
ských dejín Taxidermia Gyorgi Pál-
fiho, nový film Kena Loacha Zdví-
ha sa vietor, ktorý získal Zlatú
palmu v Cannes 2006 a čínsky
film Zhanga Yimoua Cesta domov.

V českej časti tohtoročného
Projektu 100 boli filmy Zrkadlo
Andreja Tarkovského a Mechanic-
ký pomaranč Stanleyho Kubricka,
tie však na Slovensku nahradili
filmy Svetlá v súmraku a Carmen.

Zámerom Projektu 100 ako
originálneho spôsobu distribúcie
a premiérového nasadenia novo-
zakúpených filmov je nielen obo-
hatiť slovenskú distribúciu o titu-
ly, ktoré ASFK zaraďuje do Zlatého
fondu svetovej kinematografie,
ale aj posilniť vplyv umeleckého
filmu na stále sa zužujúci okruh
jeho záujemcov. „Jeho úspešnosť by
sa ale nemala hodnotiť len podľa poč-
tu divákov, pretože vďaka nemu sa do
klubového fondu dostanú nové i kla-
sické diela, ktoré by diváci v bežnej
distribúcii nemali možnosť vidieť,“
hovorí Peter Dubecký, predseda
asociácie.

Fakty 13. ročníka prehliadky
Projekt 100 znejú: 31 filmových
klubov a kín v 26 mestách Sloven-
ska. Prehliadka trvá od 13. sep-
tembra do 31. decembra 2007.

(sim)

Diváci na Slovensku si 
už zvykli, že s jeseňou
prichádza do kín
a filmových klubov aj
desiatka významných diel
svetovej kinematografie.
Pod hlavičkou prehliadky
Projekt 100 ich ako hlavný
organizátor uvádza
Asociácia slovenských
filmových klubov (ASFK).
Medzi novinkami sú
zvyčajne filmy ocenené
na prestížnych
medzinárodných
prehliadkach, staršie
snímky sú zasa významné
diela zo Zlatého fondu
svetovej kinematografie.

Program nekomerčnej pu-
tovnej prehliadky tvoria tento
rok kriminálny triler na motí-

Septembrové premiéry 

Ja, ty a všetci 
ostatní 

Žáner: poetická komédia
Poetická a súčasne bystrá štú-

dia o ľuďoch, ktorí sa pokúšajú
nájsť blízkeho človeka v dnešnom
izolovanom svete. Film ponúka
svet, kde sa namiesto irónie či
zlomyseľnosti nachádza citlivosť
a jemný humor, kde sa obyčajné
stáva mimoriadnym a všední ľu-
dia oslňujú svojimi charaktermi
počas úplne bežných ľudských
okamihov. Film Ja, ty a všetci
ostatní získal Zlatú kameru za de-
but a Veľkú cenu v Týždni kritiky
v Cannes a Zvláštnu cenu poroty
na Sundance Film Festival 2005.

Me and You and Everyone You
Know * USA * 2005 * Minutáž: 
90 min. * Réžia a scenár: Miranda
July * Kamera: Chuy Chavez *
Hudba: Mike Andrews * Strih:
Andrew Dickler, Charles Ireland *
Hrajú: John Hawkes, Miranda July,
Miles Thompson, Brandon Ratcliff,
Carlie Westerman, Hector Elias,
Brad William Henke, Natasha
Slayton, Najarra Townsend, Tracy
Wright, JoNell Kennedy, Ellen
Geer a Colette Kilroy a ďalší *
Premiéra: 6. september 2007

Gádžo dilo 
Žáner: psychologický
Mladý Parížan Stéphane pri-

chádza na stanicu v Bukurešti,
sprevádzaný zvláštnou piesňou
s „fatálnym“ ženským hlasom.
Práve za ním sa vydáva na ru-
munský vidiek, aby hľadal róm-
sku speváčku Noru Lucu, ktorej
hudba jeho otcovi i jemu učaro-
vala. Objaví však komunitu olaš-
ských Rómov, ktorí žijú na okraji
dediny, sčasti trpení, ale i nená-
videní „bielym“ obyvateľstvom.
Stéphane sa s nimi postupne zží-
va, ale jedného dňa spoznáva aj
trpké ovocie rasovej neznášanli-
vosti. Film získal Strieborného
leoparda a Cenu ekumenickej po-
roty a Rona Hartner Bronzového
leoparda pre najlepšiu herečku
na MFF Locarno 1997.

Gadjo dilo * Francúzsko * 1997 *
Minutáž: 100 min. * Réžia: Tony
Gatlif * Námet: Tony Gatlif *
Scenár: Tony Gatlif, Kits Hilaire,
Jacques Maigne * Kamera: Eric
Guichard * Hudba: Tony Gatlif *
Strih: Monique Dartonne * Hrajú:
Romain Duris, Rona Hartner,
Izidor Serban, Ovidiu Balan,
Angela Serban, Aurica Ursan,
Florin Moldovan, Dan Astileanu,
Valentin Teodosiu a ďalší *
Premiéra: 20. september 2007

(sim)
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SME Klubový film
Cena Kristián pre Petra Dubeckého 

Generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu (SFÚ) a pred-
seda Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK) Peter Du-
becký sa stal v druhej polovici augusta držiteľom zvláštnej ceny
Kristián, ktorou česká Medzinárodná prehliadka filmu, televízie
a videa Febiofest vždy na záver festivalu oceňuje každoročne vý-
znamnú zahraničnú osobnosť za prínos českému publiku. Peter
Dubecký cenu získal pri príležitosti päťdesiateho výročia narode-
nia v mimoriadnom augustovom termíne a osobne mu ju v Brati-
slave odovzdal riaditeľ Febiofestu Fero Fenič za dlhoročnú propa-
gáciu českej kinematografie a rozvíjanie česko-slovenských kine-
matografických vzťahov. Ako sa Fenič vyjadril pre český denník
Právo, „niekedy trpíme predsudkami, že významnou osobnosťou je len
veľká hviezda alebo slávny režisér. Pritom česká kinematografia a českí
filmoví tvorcovia nemajú väčšieho zástancu a aktívnejšieho spolupracov-
níka v zahraničí, než akým je Peter Dubecký, organizátor predrevolučného
Fóra mladého filmu a dnes napríklad slovenského Febiofestu,“ najväčšej
prehliadky českého filmu v zahraničí.

(sim)

Záber z filmu Svetlá v súmraku režiséra Akiho Kaurismäkiho. FOTO ASFK

Jeseň prináša desiatku
skvelých filmov 

Mesačník o filmovom dianí Film.sk – 9/2007

Septembrové číslo Film.sk vychádza po mesačnej odmlke, po
letnom dvojčísle Film.sk. Spolu s ním sa k čitateľom dostáva aj
zvláštne vydanie Film.sk k prehliadke Projekt 100 – 2007, ktoré je
zároveň jej samostatným programovým bulletinom. Nachádzajú
sa v ňom recenzie na všetkých desať filmov prehliadky od význam-
ných slovenských filmológov, estetikov a filmových publicistov,
ďalej anotácie a podrobné výrobné údaje a ocenenia k filmom
a ich tvorcom, štatistiky z predchádzajúcich ročníkov Projektu 100,
ale aj kompletný program prehliadky. Dokonca sa v ňom dá dočí-
tať, prečo sa program slovenskej prehliadky v niečom líši od čes-
kej, ale čo-to aj z programu Projektu 100 na budúci rok.

Regulárne číslo Film.sk informuje o troch slovenských a kopro-
dukčných filmoch, ktoré majú v septembri premiéru, a to Návrat
bocianov Martina Repku, Roming Jiřího Vejdělka a o dokumente
Tepuy: Cesta do hlbín zeme Pavla Barabáša. Recenzie hodnotia český
film Pravidla lži Roberta Sedláčka a francúzsky film Gádžo dilo Tony-
ho Gatlifa. S dvojmesačným odstupom sa Film.sk v rubrike Ohlasy
vracia k viacerým letným filmovým festivalom, medzi nimi Art-
film Trenčianske Teplice – Trenčín, MFF Karlovy Vary, Letná filmo-
vá škola Uherské Hradište, ale i ďalším. Vzácnosťou septembrové-
ho čísla je posledný rozhovor s hudobným skladateľom Iljom Zel-
jenkom nielen o filmovej hudbe, ale aj o vzťahoch s mnohými
priateľmi, ktoré ho s prostredím filmu spájali. A keďže v septembri
Slovenský filmový ústav v spolupráci s vydavateľstvom Petit Press
spúšťa pokračovanie minuloročného úspešného projektu vydáva-
nia slovenských
filmov na DVD,
vo Film.sk je mu
venovaná samo-
statná príloha
Slovenský film
70. rokov.Tradič-
né rubriky sú sa-
mozrejmosťou
a dozviete sa aj
to, na čom pra-
cujú Miro Šin-
delka, Katarína
Kerekesová či
Marián Tutoky,
ale niečo aj o fil-
me na tému kau-
za Cervanová.
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mi, z ktorých sa režisérke nepo-
darilo poskladať celok. Multili-
neárne rozprávanie a príbehy
zvláštnych ľudí nie sú ale v ame-
rickom nezávislom filme ničím
novým. Už v roku 1998 nakrútil
Todd Solondz vynikajúci film
Šťastie, ktoré fungovalo(!) na rov-
nakom princípe. Preto sa dielo
Mirandy July môže javiť trochu
ako klišé vytvorené v snahe si-
lou-mocou sa odlíšiť.

Príbeh sleduje životy rôznych
ľudí – od frustrovanej umelkyne,
cez nešťastného predavača topá-
nok, až po deti, ktoré sú na svoj
vek až príliš dospelé. To, čo ich
všetkých spája, je samota. Každý
niekoho potrebuje. Každý sa po-
trebuje zveriť, podeliť a uistiť sa,
že v tom nie je sám. Christine sa
chce stať umelkyňou. Nakrúca
krátke videá a popri tom robí ta-
xikárku ľuďom, ktorí „sú už príliš
starí na to, aby mohli šoférovať“. Keď
sa pri jednom so svojich výjazdov
ocitne v obchode s obuvou, zami-
luje sa na prvý pohľad do preda-
vača Richarda. Násilná snaha byť

za každú cenu s ním mu spočiat-
ku nie je veľmi príjemná. On sám
sa totiž vyrovnáva s odchodom
manželky a rieši problémy so svo-
jimi dvoma deťmi. Jeho šesťroč-
ný syn si prostredníctvom inter-
netu s plnou vážnosťou dohaduje

rande s osamelou ženou, ktorej
záľubou sú rôzne sexuálne prak-
tiky. Starší syn Peter sa zase stá-
va pokusným králikom pre svoje
zvedavé, sexom očarené spolu-
žiačky. Dvanásťročné dievča od
susedov má presnú predstavu
o svojej budúcnosti i o rozložení
nábytku v zatiaľ neexistujúcom
dome. Film je nakrútený formou
nie veľmi vydarenej „skladačky“,
v ktorej sa príbehy jednotlivých

hrdinov občas stretnú, aby sa
mohli opäť rozdeliť. Postavy sú
karikatúrami samých seba. Ich
činy sú bizarné, niekedy neuve-
riteľné, no na druhej strane aj
ľudské a sympatické.

Film je tak trochu ako jeho
hlavná hrdinka Christine (hrá ju
režisérka Miranda July) – milý
i rozpačitý zároveň. Nepocho-
piteľné správanie sa Christine
v snahe presadiť sa v umeleckej
brandži vyvoláva na niektorých
miestach pocit, že snímka je prá-
ve o nej. Okrem stvárnenia hlav-
nej úlohy a réžie napísala Mi-
randa July k filmu aj scenár a je
rovnako ako jej hrdinka výtvar-
níčkou. Príliš veľa spoločného,
aby divákovi nenapadlo, či film
náhodou nie je pre režisérku
vhodným prostriedkom na vy-
jadrenie vlastnej frustrácie z od-
mietania jej umenia.

Film Ja, ty a všetci ostatní je mo-
zaikou udalostí, stretnutí a čud-
ných činov, ktoré občas na seba
nadviažu, niekedy ostanú ne-
dopovedané, no vždy zanechajú
pocit. Aký, to už záleží na vkuse
a momentálnom rozpoložení di-
váka.

NINA ŠILANOVÁ
(Autorka je študentka filmovej vedy)

Recenzia

Filmový debut mladej ame-
rickej režisérky Mirandy July
Ja, ty a všetci ostatní je na prvý
pohľad ženským filmom. Aj
kvôli hlavnej hrdinke, ktorá
spočiatku márne hľadá pocho-
penie pre svoje umenie a lás-
ku pre svoju dušu. Označenie
„ženský“ však neznamená, že
je to film len pre ženy. Ľudia
s malými či väčšími úchylka-
mi, čudáci, ktorí sú vlastne
úplne normálni – to sú hlavní
hrdinovia Julyovej snímky.

Ja, ty a všetci ostatní je poci-
tový film. Jeden z tých, po kto-
rom je ťažko prerozprávať dej.
Nejde v ňom o dramatické scé-
ny a márne by sme hľadali aj
ucelenú dejovú líniu. Film je
plný zaujímavých momentov,
ktoré často strácajú na sile pre
svoje množstvo i pre svoju osa-
melosť. Rovnako, ako sú osa-
melí hlavní hrdinovia, sú aj
jednotlivé scény iba fragment-

Čudáci, ale úplne normálni

Záber z filmu Ja, ty a všetci ostatní režisérky Mirandy July.
FOTO ASFK


