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SME Klubový film

nosti v závislosti od použitia ko-
mentára.

Výsledkom dlhoročnej práce
na filme je naliehavá výpoveď
o smutných a dlho zamlčiava-
ných dejinách. Wajda sa na ma-
sakru v Katyni nepozerá očami
obetí, ale očami pozostalých. To-
mu prispôsobil aj formu rozprá-
vania s prehodenými časovými
rovinami. Pomalšie tempo prí-
behu nahrádzajú časové skoky
o niekoľko rokov dopredu, čím
pribúdajú postavy, ktoré spája
spoločné nešťastie. Wajda svoje
postavy – väčšinou ženy – nerieši
cez psychológiu, ale vykresľuje
ich ako pozorovateľov a účastní-
kov povojnovej doby, neustále
prenasledovaných a perzekvova-
ných kvôli spätosti s udalosťami
v Katynskom lese. Práve vďaka
tejto citovej odcudzenosti pôso-

bí snímka civilne a nepateticky.
A záverečná, emocionálne vypä-
tá scéna napriek svojej brutalite
a neľudskosti diváka citovo nevy-
diera, ale zanecháva v ňom obra-
zy, vyvolávajúce nepokoj ešte dl-
ho po ticho plynúcich titulkoch.

Katyň je jednou zo snímok,
ktoré by dnešný divák mal vidieť.
Projekt 100 takýchto význam-
ných filmov ponúka ešte deväť.
A aj keď ich nespája tematicky, je-
ho úspech možno hľadať v šťast-
nej kombinácii starého s novým.
Pozrieť si festivalovo a divácky
úspešné klubové novinky a záro-
veň sa filmovo vzdelávať klasi-
kou svetovej kinematografie, to
je dobrý dôvod zájsť počas sych-
ravých večerov do kina.

Nina Šilanová
(Autorka je študentka filmovej vedy)

Projekt 100 už dávno
presiahol svoje pôvodné
rozmery. Svedčí o tom aj
37 filmových klubov a kín
v 31 mestách, kde sa
premieta ďalších desať
filmov tohtoročného
štrnásteho ročníka. Niet
sa čo čudovať, záujem
pretrváva. Potvrdil to 
aj úvodný ceremoniál
v bratislavskom FK
Nostalgia 11. septembra,
na ktorom projekciou
veľkofilmu Katyň
Andrzeja Wajdu vstúpil
Projekt 100 slávnostne do
slovenských kín.

Hoci film na Slovensko ne-
prišiel uviesť režisér osobne,
počas poľskej premiéry sním-
ky sa vyznal, že „film Katyň je
fragmentom mojej histórie a zvlášť
histórie mojej matky, ktorá čakala
strateného otca“. Katyň je smut-
nou históriou Poľska a všet-
kých tých, ktorí v roku 1940
prišli v Katynskom lese o svo-
jich otcov, bratov či synov. Prá-
ve vtedy popravili vojaci Čer-
venej armády vyše 12 000 poľ-
ských dôstojníkov. Poliakov
zachvátila beznádej, keď zo Zá-
padu i Východu na nich útočili
vtedy „spriatelené“ štáty Ne-
mecko a Sovietsky zväz. Po-
mocou dobových dokumentár-
nych filmov poukazuje Wajda
na možnosť manipulácie s ob-
razom a z toho vyplývajúcej
rôznej interpretácie skutoč-

Projekt 100 už putuje 
slovenskými kinami

ku kladie tak trochu okľukou.
Necháva ju visieť v časopriestore
medzi hercom a jeho rolou. Her-
ci sú často v tej istej chvíli sebou
samými, obrazom seba samých
vo filme a zároveň postavami
z románu, ktoré v tomto filme
hrajú. Zelenka prepožičal klasic-
ký Dostojevského text skupine
zloženej zo súčasného výkvetu
českých hercov, ktorá prichádza
z Prahy do Novej Hute v Poľsku.
Za úlohu má naštudovať predsta-
venie pre avantgardný divadel-
ný festival, ktorý sa koná priamo
v priestoroch oceliarne. Ide o pro-
jekt integrácie umelcov a „nor-
málnych“ ľudí, robotníkov.

Vďaka koprodukcii s Poľskom
sa tvorcom podarilo získať 30 mi-
liónov českých korún z európ-
skych zdrojov napriek tomu, že

ruská predloha sa nejavila ako
osvedčená záruka. Kamerama-
novi Alexandrovi Šurkalovi tieto
prostriedky umožnili nakrúcať
na celuloid, na ktorom sivé odtie-
ne industriálneho prostredia zís-
kali „tiaž“, akú by digitál nikdy
nezachytil, a bez ktorej by ocelia-
reň stratila charizmu pekla. „Toto
je naše peklo,“ hovorí robotník.
Práve mu v nemocnici umiera
syn na následky nehody, ktorá sa
tu odohrala. Herci hrajú o vine,
smrti a za rohom v šatni riešia
svoje každodenné problémy a zá-
väzky. Ak sa stane život skutoč-
nejším ako divadlo, divadlo sa
rozpadne. Robotníkovi zomiera
syn, ale on chce vidieť divadlo
do konca. A tak naozaj dochádza
k integrácii. Oceľové klbko viny
a zodpovednosti sa taví v spoloč-
nom pekle továrne.

Petr Zelenka bol vždy svojím
spôsobom experimentátorom. Po
konvenčnejšie sfilmovanom di-
vadle – Príbehoch obyčajného šialen-
stva prichádza s filmom pracujú-
cim s nástrojmi blízkymi epické-
mu divadlu. Na to, aby mohol byť
Zelenka prirovnávaný k Trierovi,
je však stále príliš intelektuálny
a málo krutý. Ťažko povedať, či
ide o zámer, vzťah diváka k fil-
mu Karamazovi však zostáva v ro-
vine hry.

Eva Križková 
(Autorka je absolventka filmovej vedy)

RECENZIA

Českého režiséra Petra Ze-
lenku prirovnávajú k Larsovi
von Trierovi. „Ale v mojom filme
je, samozrejme, oveľa viac citu,“
reaguje režisér Petr Zelenka
na odvážne výroky, ktoré jeho
meno spomínajú v jednej vete
s menom tohto novodobého
dánskeho velikána. Reč je o Ze-
lenkovom filme Karamazovi,
momentálne najnovšej adap-
tácii evergreenu adaptácií.

Základnou otázkou, ktorú si
už pol druhého storočia kla-
dú interpreti slávneho romá-
nu F. M. Dostojevského Bratia
Karamazovci, je: Čo znamená
vina? Čo znamená zodpoved-
nosť vo svete bez morálky
a viery? Petr Zelenka túto otáz-

Predseda ASFK Peter Dubecký pri otvorení  tohtoročného
Projektu 100. FOTO PETER PROCHÁZKA
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kabinet doktora caligariho
robert wiene  |  1920

katyň
andrzej wajda  |  2007

korytnačky môžu lietať
bahman ghobadi  |  2004

obrazy starého sveta
dušan hanák  |  1972

skafander a motýľ
julian schnabel  |  2007

skrytý pôvab buržoázie
luis bun~uel  |  1972

svätá hora
alejandro jodorowsky  |  1973

ty, ktorý žiješ
roy andersson  |  2007

zabriskie point
michelangelo antonioni  |  1970

4 mesiace, 3 týždne a 2 dni
cristian mungiu  |  2007
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Divadlo a život s charizmou pekla

Mesačník o filmovom dianí Film.sk – 10/2008

� Rozhovor | Kameraman Igor Luther 

� Novinky | Cinka Panna | Posledná 
maringotka

� Téma | Zákon o audiovizuálnom fonde

� Recenzia | Tobruk | Karamazovi | 
Náš vodca

� Ohlasy | 3. MFF Cinematik

� In memoriam | Michal Dočolomanský |
František Zvarík | Vilma Jamnická
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Októbrové premiéry 

Karamazovi
Žáner: psychologická adaptá-

cia
Do Krakova prichádza skupina

pražských hercov na čele s reži-
sérom, aby v netradičnom pries-
tore oceliarní uviedli adaptáciu
Dostojevského hry Bratia Kara-
mazovci, ktorej základom je vy-
šetrovanie otcovraždy. V dráme
nabitej emóciami sa riešia otáz-
ky viery, nesmrteľnosti a spásy
ľudskej duše. Na pozadí divadel-
nej skúšky diváci sledujú osudy
hereckého súboru, komické prí-
behy hercov a režiséra, no do de-
ja zasiahne aj osobná tragédia
jedného z divákov. Skúška sa po-
stupne mení na strhujúce pred-
stavenie, najväčšia dráma odra-
zu neprebieha na javisku, ale
v hľadisku…
Karamazovi * Česká republika /
Poľsko * 2008 * Minutáž: 113 min. *
Réžia: Petr Zelenka * Námet: 
F. M. Dostojevskij – román,
Evald Schorm – dramatizácia *
Scenár: Petr Zelenka * Kamera:
Alexander Šurkala * Hudba: Jan
A. P. Kaczmarek * Strih: Vladimír
Barák * Hrajú: Ivan Trojan, Igor
Chmela, Martin Myšička, David
Novotný, Radek Holub, Lenka
Krobotová, Michaela Badinková,
Roman Luknár a ďalší *
Premiéra: 16. október 2008

Posledná 
maringotka

Žáner: dokumentárny
Film o posledných autentic-

kých komediantoch v strednej
Európe – na Slovensku, v Maďar-
sku, v Čechách a v Nemecku, kto-
rý približuje ich osudy v sociál-
nom, kultúrnom a spoločenskom
kontexte. Ponúka štyri príbehy
slobodných ľudí, ktorí nielen
z lásky ku komediantskemu di-
vadlu, ale aj v dôsledku ich sil-
nej väzby na rodinnú tradíciu
obetovali pre pocit voľnosti po-
hodlie a teplo trvalého domova.
Film o citoch, láske a skutočných
hodnotách...
Posledná maringotka * Slovenská
republika / Česká republika * 2008

* Minutáž: 64 min. * Réžia: Peter
Beňovský * Námet a scenár: Ida
Hledíková-Polívková * Odborná
spolupráca: Olaf Bernstengel,
Josef Krofta * Kamera: Richard
Krivda * Hudba: Vladimír
Martinka * Strih: Zuzana 
Cséplő * Účinkujú: Anton
Anderle, Mária Dubská,
František Karol Dubský, Štefánia
Husáková, Uwe Dombrowsky,
Evelyn Dombrowsky, Kerstin
Dombrowsky-Wilhelm, Kurt
Dombrowsky, Antje Glanz,
Bettina Fischer, Johannes 
Fischer, Henrik Kemény, Anna
Nováková-Kopecká, Rostislav
Novák st., Rostislav Novák ml.,
Matěj Kopecký, Mirka Kopecká
a ďalší * Premiéra: 2. október 2008
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Vo štvrtok 18. septem-
bra 2008 vstúpila do sloven-
ských kín psychologická
dráma Venkovský učitel o lás-
ke, priateľstve a sile odpúš-
ťať. Na slávnostnú premiéru
do bratislavského FK Nos-
talgia ju prišli osobne uviesť
tvorcovia. Okrem režiséra
Bohdana Slámu (na snímke)
s divákmi hovorili aj pred-
staviteľ Učiteľa Pavel Liška
a predstaviteľ Chlapca La-
dislav Šedivý. Premiéry sa
zúčastnili aj druhý režisér
filmu Karel Bezděk a zástup-
ca spoločnosti Negativ Petr
Oukropec. (sim) FOTO PETER PROCHÁZKA

Na premiéru Učiteľa prišiel aj režisér

V Bojniciach bude Slovenské filmobranie
V bojnickom kine Tatra sa tento rok už po druhýkrát uskutoční

prehliadka slovenských filmov pod názvom Slovenské filmobra-
nie II. Organizujú ju filmoví nadšenci z FK ’93 Prievidza so záme-
rom oboznámiť čo najširší okruh divákov s dôležitými filmami
slovenskej kinematografie a položiť základy tradície filmových
prehliadok v Bojniciach. Od 21. do 23. októbra sa na prehliadke pre-
mietnu filmy Zbehovia a pútnici Juraja Jakubiska, Sladký čas Kali-
magdory Leopolda Laholu, Pasodoble pre troch Vlada Balca, Slepé lásky
Juraja Lehotského s filmom Štyri Ivany Šebestovej a Posledná ma-
ringotka Petra Beňovského. Prehliadka bude venovaná slovenské-
mu hercovi Augustínovi Kubánovi. (sim)

O Oscara môžu zabojovať Slepé lásky
Slovenskú republiku bude v procese vyberania filmov na nomi-

náciu v kategórii cudzojazyčný film na 81. ročník výročných cien
Akadémie filmových umení a vied Oscar zastupovať film režiséra
Juraja Lehotského Slepé lásky. Rozhodla o tom Slovenská filmová
a televízna akadémia (SFTA) na základe hlasovania svojich členov.
Z deviatich filmov, ktoré mali verejnú premiéru v určenom období
medzi 1. októbrom 2007 a 30. septembrom 2008, len štyri splnili
kritériá pre prihlásenie filmu. Členovia SFTA sa rozhodovali me-
dzi filmami Démoni Róberta Švedu, Polčas rozpadu Vlada Fischera,
Muzika Juraja Nvotu a Slepé lásky. Lehotského film v slovenských
kinách distribuuje ASFK. (sim)


