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života ženskej hrdinky Cléo od
piatej do siedmej, tanečný film
Carlosa Sauru Carmen, legendárny
western rebela Sama Peckinpaha
Pat Garrett a Billy the Kid a napo-
kon čínsky film Zhanga Yimoua
Cesta domov.

Filmy slovenskej časti pre-
hliadky Projekt 100 vstúpili do
distribúcie 13. septembra a po-
núkne ich až 31 filmových klu-
bov a kín v 26 mestách. Premietať
sa budú do 31. decembra a ako za-
ujmú slovenských divákov ukáže
čas. Zástupcovia klubov a kín si
však najčastejšie naprogramova-
li Saurov film Carmen. V českej
časti Projektu 100 sa najviac pre-
mietala Pálfiho Taxidermina, kto-
rú tak videlo aj najviac divákov.

Hoci tohtoročný Projekt 100

sa spustil len pred niekoľkými
dňami, už teraz Asociácia sloven-
ských filmových klubov vie o ti-
tuloch, ktoré plánuje zaradiť do
projektu na budúci rok. Pre ich
výber zorganizovala anketu za
účasti filmových vedcov, kritikov,
teoretikov, publicistov a zástup-
cov filmových klubov, ktorí svo-
jím hodnotením navrhnutých ti-
tulov už teraz určili poradie pre
budúcoročnú filmovú zostavu.
V prvej trojke figurujú filmy Ka-
binet doktora Caligariho Roberta
Wieneho, Prelet nad kukučím hniez-
dom Miloša Formana a Skrytý pô-
vab buržoázie Luisa Bun~uela spo-
lu s Andalúzskym psom. Asociácia
sa pokúsi tieto filmy zaradiť do
budúceho alebo ďalších roční-
kov prehliadky. (sim)

Nekomerčná 
putovná prehliadka
Projekt 100 sa začala
slávnostným otvorením
12. septembra 2007
v bratislavskom kine
Tatra, na ktorom sa
premietal najnovší film
Akiho Kaurismäkiho
Svetlá v súmraku. Je to
jeden z desiatich titulov,
ktoré táto prehliadka
každoročne prináša 
do slovenských kín 
so zámerom sústrediť
pozornosť na významné
diela svetovej
kinematografie, či už
archívne alebo novodobé.
Nehovoriac o tom, že
zväčša ide o ocenené
snímky na mnohých
prestížnych festivaloch
alebo divácke „kultovky“.

Kaurismäkiho film Svetlá 
v súmraku patrí k novším titu-
lom prehliadky, spolu s naj-
novším filmom Kena Loacha
Zdvíha sa vietor, kontroverznou
maďarskou Taxidermiou Gyorgy
Pálfiho a juhoafrickou drámou
Tsotsi Gavina Hooha. Klasiku
zastupujú kriminálny triler
na motívy románu Grahama
Greena Tretí muž, legendárny
Alfred Hitchcock s filmom Na
sever Severozápadnou linkou, Ag-
nès Varda a jej dve hodiny zo

Októbrové premiéry 

Adamove jablká 
Žáner: komédia
Jeden z najúspešnejších a naj-

zábavnejších dánskych filmov
posledných rokov je modernou
náboženskou bájkou o viere a boji
medzi dobrom a zlom. Neonacis-
tu Adama v rámci konzultačnej
služby pošlú na miestnu faru, kde
mu kňaz Ivan dá za úlohu upiecť
jablkový koláč. Na jablkách zo
stromu, ktorý rastie pred kosto-
lom, sa však už podpísali vtáci,
červy aj slnko. Ivan verí, že to ich
testuje Diabol. Adam verí, že to
je Boh, keďže zlo hádam ani ne-
existuje. Z konfrontácie ich život-
ných postojov vznikajú viaceré
zaujímavé situácie. Film od pre-
miéry uviedlo už viac ako päťde-
siat zahraničných festivalov a zís-
kal viacero ocenení.

Adams aebler * Dánsko * 2005 *
Minutáž: 94 min. * Scenár a réžia:
Anders Thomas Jensen * Kamera:
Sebastian Blenkov * Hudba: Jeppe
Kaas * Strih: Anders Villadsen *
Hrajú: Ulrich Thomsen, Mads
Mikkelsen, Nicolas Bro, Paprika
Steen, Ali Kazim a ďalší *
Premiéra: 18. október 2007

Robotníkova smrť 
Žáner: dokumentárna esej 
Dvojhodinový dokument, kto-

rý získal niekoľko ocenení na me-
dzinárodných festivaloch, pred-
stavuje šesť podôb robotníckej
práce na prelome tisícročia na
šiestich miestach planéty. Je pre-
dovšetkým vizuálnou a zvuko-
vou symfóniou, ktorá zachytáva
nezastaviteľný tep fyzickej prá-
ce i exotických pracovných orga-
nizmov, v ktorých neustále nie-
kto behá, nosí, pracuje, snaží sa.
Ukrajinskí baníci preliezajú níz-
kymi štôlňami uzavretých šácht,
aby vydolovali uhlie na kúrenie,
ázijskí nosiči síry podnikajú pred
očami zvedavých turistov dlhé
pochody so sírou v krehkých ko-
šoch. Nigérijskí mäsiari zabíjajú
stáda dobytka dlhými nožmi pria-
mo na skrvavenej zemi jatiek,
čínski robotníci budujú obrovské
továrne nového impéria, pokým
Iránci rozrezávajú zhrdzavený
tanker... Film si kladie otázku, čo
znamená byť robotníkom, ktoré-
ho pomenovanie je jedným z naj-
viac sprofanovaných slov moder-
nej histórie.

Workingman’s Death * Rakúsko –
Nemecko * 2005 * Minutáž: 
122 min. * Scenár a réžia: Michael
Glawogger * Kamera: Wolfgang
Thaler * Hudba: John Zorn *
Strih: Monika Willi, Ilse *
Premiéra: 4. október 2007 (sim)
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SME Klubový film
Konferencia o interpretácii filmu 

Interpretácia a film je téma nadchádzajúcej česko-slovenskej
filmologickej konferencie, na ktorej sa filmoví vedci, teoretici, kri-
tici, historici, ale aj študenti filmových a umenovedných odborov
stretnú tento rok už po jedenásty krát. Miestom ich stretnutia v ter-
míne od 18. do 21. októbra sa stane Krpáčovo v Nízkych Tatrách.
Počas uplynulých desiatich rokov sa úlohou vzájomných konfe-
rencií s účasťou českých a slovenských zástupcov stalo otváranie
základných, u nás často nedocenených či málo preskúmaných tém
filmovej histórie, teórie a estetiky. Figurovali medzi nimi napríklad
priestor, pohyb, žáner, zvuk, herci a postavy, diváctvo či národ vo
filme. Aktuálna téma Interpretácia a film „predznamenáva návrat
k základnej kritickej práci, k hlavnej činnosti kritika v rámci domácej i sve-
tovej filmovej kultúry,“ hovorí filmový teoretik Martin Kaňuch, jeden
z organizátorov konferencie. „Konferencia by sa mala stať previerkou
súčasných možností, trendov interpretačného narábania s filmovým die-
lom, zhrnutím najrôznejších historických, estetických a interdisciplinár-
nych súvislostí kritického uvažovania o filme ako texte a/alebo udalosti.
Jedným z dôležitých cieľov konferencie bude zároveň interpretačné využitie
doterajších výstupov z konferencií, predovšetkým v rámci konkrétnych prí-
padových štúdií filmov alebo profilov tvorcov či kinematografií.“ Program
konferencie doplní premietanie archívnych filmov. Asociácia slo-
venských filmových klubov ako hlavný organizátor na projekte
spolupracuje so Slovenským filmovým ústavom, Katedrou vied
o umení FTF VŠMU a Katedrou estetiky FF UK. Príspevky budú
uverejnené v zborníku. (sim)

Otvorenia Projektu 100 na Slovensku sa zúčastnil aj Jiří Králík,
jeho duchovný otec v Českej republike (vľavo). Na snímke 
s Petrom Dubeckým, predsedom ASFK. FOTO PETER PROCHÁZKA

Projekt 100 sa začal
Kaurismäkiho filmom

Mesačník o filmovom dianí Film.sk – 10/2007

Jeseň prináša do kín slovenské a koprodukčné filmy. Pod drob-
nohľad autorov recenzií vo Film.sk sa tak dostal slovensko-nemec-
ko-český film, debut Martina Repku Návrat bocianov a česko-ru-
munsko-slovenský film Jiřího Vejdělka Roming. Film.sk v recenzii
ale dáva priestor aj dánskemu filmu Andersa Thomasa Jensena
Adamove jablká. Na október má naplánovanú premiéru aj česko-
-slovensky film Alice Nellis Tajnosti v hlavnej úlohe s Ivou Bittovou,
o pozadí nakrúcania ktorého vo Film.sk rozpráva samotná režisérka.
Hlavný rozhovor čísla sa zameral na sú-
časné kľúčové otázky slovenskej kinema-
tografie a audiovízie, na ktoré odpovedá
generálna riaditeľka Sekcie médií a audio-
vízie MK SR Nataša Slavíková. V profiloch
si pripomíname výročia animátorky Ja-
roslavy Havettovej, ale aj už zosnulého
legendárneho hudobníka a filmára Deža
Ursinyho. Nechýbajú tipy na nové filmo-
vé publikácie, soundtracky a DVD nosiče
na slovenskom trhu, v čísle sa otvára aj
rubrika, ktorá upozorňuje na jednotlivé
tituly DVD edície Slovenský film 70. rokov.
Ako bonus vo Film.sk získate informáciu,
v ktorom slovenskom filme sa konala py-
žamová párty. Zistil to Dr. Divnoláska,
ktorý odpovedá aj na ďalšie kuriózne otáz-
ky, súvisiace so slovenským filmom.
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Steen), kolobeh vtipných situácií,
striedajúcich sa s nečakanými
brutálnymi činmi (niektorí fil-
moví kritici ich prirovnávajú
k „tarantinovským“ scénam) sa
môže začať.

Adamovým jediným cieľom je
čo najskôr z tejto „diery“ dobra
vypadnúť a vrátiť sa k svojmu pô-
vodnému životu večne mrzutého
a nespokojného rasistu. Na Iva-
novu otázku, čo by chcel v nasle-
dujúcich týždňoch na fare robiť,
preto bez záujmu odpovie, že mô-
že upiecť jablkový koláč. Ani by
mu nenapadlo, že Ivan zoberie

tento návrh vážne a ponúkne mu
starú jabloň v záhrade. Jediná
jabloň na fare sa tak stáva symbo-
lom boja medzi dobrom a zlom.
Od Adamovho príchodu už nič
nie je idylické. Predmety začína-
jú „ožívať“ alebo prinajmenšom
naznačovať príchod zla.

Film Adamove jablká je po vi-
zuálnej stránke výborne zvlád-
nutý. Šedé farby v interiéroch sa
striedajú s teplými farbami ex-
teriérov. Kameraman Sebastian
Blenkov využíva veľa detailov,
jeho zábery sú čisté a nerušivé
a dotvárajú atmosféru diela.Tem-

po filmu je pokojné, nie však nud-
né. Zatiaľ čo čas na dánskom vi-
dieku plynie pomaly, postavy sú
v neustálom pohybe. Herci hrajú
úsporne, minimalisticky. Dôleži-
tejšie ako veľké gestá sú malé de-
taily (tik v Adamovej ruke, zamra-
čená tvár), ktoré postavám dodá-
vajú vierohodnosť.

V Jensenovom filme pôsobí
všetko prirodzene, dokonca aj tie
najabsurdnejšie veci a činy. Zlo
prichádza v podobe vtákov na jab-
loni, červíkov, búrky s bleskami,
ale aj ako groteskná skupinka
neofašistických kumpánov. Ka-
menná tvár pastora ubezpečuje
Adama i diváka, že nič nie je ta-
ké zlé ako to na prvý pohľad vy-
zerá. To len Satan chce prekaziť
Adamovi splnenie úlohy. Ivan si
nepripúšťa možnosť, že to nie je
Satan, ale Boh, ktorý za všetkým
stojí. Ivanovo vnímanie sveta je
postavené na eliminácii všetké-
ho zlého. Týmito kontrastnými
charaktermi postáv sa Jensenovi
podarilo stvoriť komédiu, ktorá
človeka rozosmeje, ale i zamrazí.
Vďaka žánru neskĺzlo dielo do
patetickosti. Hyperbola a humor
dovolili režisérovi prekonať za-
užívané stereotypy a pozrieť sa
tak na problematiku existencie
Boha či Satana iným, veselším
pohľadom.

NINA ŠILANOVÁ
(Autorka je študentka filmovej vedy)

Recenzia

Film dánskeho režiséra An-
dersa Thomasa Jensena Adamo-
ve jablká rieši nehynúcu otázku
boja medzi dobrom a zlom. Na
rozdiel od ponurých filmov se-
verských autorov ponúka Jen-
sen iný pohľad na svet. V tom
jeho sa mieša komédia s drá-
mou a brutalita s láskavosťou.
Rozprávka pre dospelých. Aj
tak by sa dalo nazvať jeho dielo,
plné čierneho humoru. Keďže
Anders Thomas Jensen napísal
k filmu aj scenár, ktorého sa
presne držal, majú jeho posta-
vy zmysel, charakter a nebrá-
nia sa ani ďalšiemu vývoju.

V rámci resocializácie pri-
chádza nie príliš nadšený neo-
fašista Adam (Ulrich Thomsen)
na vidiecku faru pastora Iva-
na (Mads Mikkelsen), ktorý je
napriek nepriazni osudu ste-
lesnením dobra. Spolu s ním
trávia „pobyt“ pri malebnom
kostolíku aj saudskoarabský
imigrant Khalid (Ali Kazim),
prepadávajúci benzínové pum-
py v snahe aspoň sčasti uško-
diť veľkým ropným kolosom
a bývalý úspešný tenista, ne-
polepšiteľný kleptoman Gun-
nar (Nicolas Bro), holdujúci
alkoholu v podobe sirupu na
kašeľ. Ak sa do toho primieša
ešte tehotná Sarah (Paprika

Veselý boj medzi dobrom a zlom

Záber z filmu Adamove jablká režisérka Andersa Thomasa
Jensena. FOTO ASFK
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Ceny AČFK
Hoci od 33. Letnej filmo-

vej školy v Uherskom Hradišti
uplynuli už dva mesiace, vra-
ciame sa k nej zatiaľ nezverej-
nenou informáciou o udelení
dvoch, i keď rôznorodých cien
AČFK. Počas Slovenského dňa
si na LFŠ slávnostne z rúk Ji-
řího Králíka prevzal slovenský
režisér Dušan Hanák Výročnú
cenu AČFK za osobný prínos
československej a slovenskej
kinematografii. Za dlhoročnú
spoluprácu pri organizovaní
Letnej filmovej školy si pre-
vzal Cenu AČFK Richard Ková-
čik, člen Výkonného výboru
ASFK a dramaturg FK Univer-
zita Nitra.

Seminár 
slovenských 
filmov 

V bojnickom kine Tatra sa
v dňoch 23. a 24. októbra usku-
toční Seminár slovenských fil-
mov, počas ktorého sa za účas-
ti tvorcov premietnu filmy
Orlie pierko Martina Hollého,
Boxer a smrť Petra Solana, Zá-
hrada Martina Šulíka, Ľalie poľ-
né Ela Havettu, Obrazy starého
sveta Dušana Hanáka a Sedím
na konári a je mi dobre Juraja
Jakubiska. Seminár organizuje
Kultúrne a spoločenské stre-
disko v Prievidzi a Filmový
klub FK ’93.

(sim)


