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SME Klubový film
Ako ste plánovali k téme zja-

vení pristúpiť? Bolo od začiat-
ku vaším zámerom nakrútiť
príbeh o Ivetke alebo sa táto
línia príbehu stala hlavnou až
neskôr? 

– Rozhodnutie, že Ivetka bude
hlavnou témou, som urobil hneď
potom, ako som sa s ňou prvý-
krát stretol. V priebehu jedného
týždňa mi postupne začala veriť.
Povedala mi zásadné veci, kto-
ré vedela len ona a asi traja ľudia
mimo jej rodiny.

Ivetka vo filme pôsobí veľmi
charizmaticky. Dokázali ste si
od nej udržať odstup, neočari-
la vás jej výrazná osobnosť až
príliš?

– Myslím si, že nie. Nakrú-
canie prebiehalo pomerne dlho,
dva a pol roka, a už samotný čas
vygeneruje určitý odstup. Často
sme trávili spolu celý deň, ale iba
v určitom prostredí sa Iveta do-
stala do stavu, kedy jej výpovede
vznikali kondenzovane. Samo-
zrejme, vo filme vidieť len vý-
sledok, len najkoncentrovanejšie
momenty, čo znásobuje Ivetkinu
charizmu. Zároveň sme kládli dô-
raz na Ivetkinu tvár. Pri strihu
sme zistili, že akékoľvek prekrý-
vanie tváre inými obrazmi zne-
hodnocuje hĺbku jej výpovede.
Navyše to, čo Ivetka prežila, je

natoľko subjektívna skúsenosť,
že slová v konfrontácii s mimi-
kou tváre a teda s tým, ako si za
svojimi slovami stojí, je asi naj-
intenzívnejší spôsob ako ju spro-
stredkovať.

Prečo si myslíte, že Ivetka
na váš návrh nakrútiť film pri-
stúpila?

– Bola to zhoda šťastných okol-
ností, uzatvárala sa jej jedna ži-

votná etapa. Odišla z kláštora,
dva roky pracovala, zistila, že je
schopná uživiť sa. Rozhodla sa,
že sa vydá. Myslím si, že svojím
spôsobom to vzala ako možnosť
zbilancovať túto etapu svojho ži-
vota. Ale nešlo to zasa tak jed-
noducho, naše dohadovanie trva-
lo pol roka. Chápem, že dlho vá-
hala. Keď si spätne uvedomím,
čím tieto dievčatá prešli, aké ma-
li skúsenosti s médiami, vôbec
sa nečudujem.

Čo vás na Ivetkinom príbe-
hu zaujalo najviac? 

– Jej cesta k viere a jej zaob-
chádzanie s vlastnou skúsenos-
ťou. To, že mala zážitok, za kto-
rým si stála napriek tomu, že jej
priniesol iba komplikácie do ži-
vota. Práve to je nový pohľad,
ktorý film prináša. Mnoho ľudí
doteraz nepoznalo pozadie Ivet-
kinho príbehu, jeho odvrátenú
stranu. Dostala väčší náklad, ako
by boli schopní uniesť mnohí
z nás. Zároveň je film o vnútornej
slobode. Iveta je vo vnútri veľmi
slobodný človek. V tom je pre
mňa jadro viery, že človek sa ne-
desí žiadnych autorít, ani tlaku
zvonka, ale že sa prepracuje k slo-
bode byť sám sebou.

Ako ste docielili, že sa vám
Iveta otvorila a pred kamerou

sa priam spovedala?
– Postupne sa nám podarilo

docieliť, že rozhovor prebiehal
len medzi nami a kameru sme si
nevšímali. Dopredu sme sa tiež
dohodli, že nebude žiadne tabu.
Druhá časť dohody znela, že Ivet-
ka uvidí film ako prvá a budeme
sa rozprávať o jej pripomienkach.
Nebolo to úplne jednoduché, ale
nakoniec sme nič nemenili.

Na filme ste spolupracovali
so slovenským kameramanom
Braňom Pažitkom. Prečo ste si
vybrali práve jeho?

– Braňo je jeden z najlepších
dokumentárnych kameramanov,
ktorých máme. Dobre sme si sad-
li aj ľudsky, čo je dôležité, keďže
nešlo o bežné termínové nakrú-
canie a štáb bol neustále spolu.
Braňo má obrovský cit pre situá-
ciu, je veľmi vnímavý. Existuje
veľa dobrých kameramanov pre
hraný film, ale dokument si vyža-
duje niečo navyše. Kameraman
si musí dávať pozor na to, kam sa
postaví, aby sa mu prepájal prvý
plán s druhým a musí si odsledo-
vať množstvo podobných detai-
lov.Tento typ filmu vyžaduje per-
manentnú improvizáciu. Výsle-
dok je síce koncentrovaný tvar,
no veľká časť vznikla náhodne.

ONDREJ STARINSKÝ
(Autor je filmový publicista)

FK 35 mm na VŠMU, DK Zrkadlo-
vý háj, FK Nostalgia, kino Mla-
dosť a v A4 – Nultý priestor, kde
sa premietalo len posledné dva
dni prehliadky.

Výnimočný charakter podu-
jatiu tento rok dalo premiéro-
vé udeľovanie cien ASFK, ktoré
sa odovzdávali na slávnostnom
otvorení. Cenu za Najlepší filmo-
vý klub, ktorým sa stal FK Nos-
talgia Bratislava, si prevzal dra-
maturg klubu Peter Gavlier, naj-
lepším klubovým filmom sa stala
divácky i u kritikov úspešná
snímka 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni
Cristiana Mungia, ktorú za tvor-
cov prevzal riaditeľ Rumunské-
ho kultúrneho inštitútu v Prahe
Mircea Dan Duta. Výročnú cenu
ASFK za prínos slovenskej kine-
matografii si osobne na Febiofes-
te prevzal režisér Peter Solan a za

z pracovných dôvodov neprítom-
ného Jerzyho Skolimowského,
ktorý získal Výročnú cenu ASFK
za prínos svetovej kinematogra-
fii, prevzal ocenenie riaditeľ Poľ-
ského inštitútu v Bratislave Zbig-
niew Machei. Udelené Zvláštne
ceny ASFK za prínos slovenskej
kinematografii si osobne prevza-
li Juraj Lehotský za Slepé lásky
a Ivana Šebestová za animovanú
snímku Štyri. S potešením si ten-
to rok už v poradí piatu Cenu Zen-
tivy prevzala animátorka a pro-
ducentka Ivana Zajacová za mi-
moriadny tvorivý a producentský
vklad do animovaných filmov
Nazdravíčko! a Štyri s prihliadnu-
tím na výnimočný osobnostný
vklad v rámci celkového rozvoja,
výchovy i propagácie súčasnej
slovenskej animovanej tvorby.

(sim)

Posledným aprílovým dňom
sa na Slovensku skončí 16. me-
dzinárodná prehliadka filmu,
televízie a videa Febiofest, kto-
rá do slovenských kín vstúpi-
la 30. marca. Jej bratislavská
časť trvala do 5. apríla a výsled-
ky jej návštevnosti ukázali, že
najväčší záujem bol o sloven-
skú a českú tvorbu, ktorá je aj
hlavnou dramaturgickou ná-
plňou prehliadky. Najviac di-
vákov v Bratislave si prišlo
pozrieť český film slovenskej
režisérky, celovečerný debut
Zuzany Piussi Babička (566 di-
vákov), po ňom videlo naj-
viac ľudí snímky Anglické ja-
hody Vladimíra Drhu a dvoj-
program s dokumentmi Koliba
Zuzany Piussi a Kým sa skončí
tento film Tomáša Hučka. Po-
radie filmov z nášho teritória
v TOP 5 návštevnosti preruši-
la Rembrantova nočná hliadka
Petra Greenawaya zo sekcie
Projekt 100 – 2009, päticu uza-
tvoril opäť český film zo slo-
venského teritória Ivetka a hora
Víta Janečka. Celkovo na brati-
slavské predstavenia prehliad-
ky prišlo 6 529 divákov, najviac
z nich videlo filmy zo sekcie
Nový český a slovenský film
(2 989), nasledovali sekcie Pro-
jekt 100 – 2009, Bonus: Novin-
ky ASFK, Český dokumentárny
film 2007 – 2008 a Kino-Ikon
Plus. Najnavštevovanejším ki-
nom sa stalo Charlie centrum
(2 344), potom diváci vide-
li najviac projekcií v kinách 

ROZHOVOR  

Aj na Slovensku sa 
dejú zázraky. O jednom 
z nich hovorí český
dokumentárny film 
Ivetka a hora režiséra 
Víta Janečka. Vracia sa
k spirituálnej skúsenosti
jedného dievčaťa a dvoch
ďalších detí, ktorým sa 
na hore Zvir pri dedine
Litmanová zjavila 
Panna Mária. Film bol 
do slovenskej distribúcie
oficiálne uvedený 
na bratislavskej 
časti 16. Febiofestu 
za osobnej účasti 
režiséra i slovenského
kameramana Braňa
Pažitku. Po celom
Slovensku jeho uvedenie
v kinách sprevádzala
i protagonistka filmu
Ivetka. O filme hovorí
režisér Vít Janeček.

Prečo ste sa rozhodli na-
krútiť film o dievčati z vý-
chodného Slovenska?

– Na začiatku bol materiál
Stana Kundu, ktorý s Ivetkou
urobil rozhovor ako školskú
prácu na FAMU. Ten materiál
ma veľmi zaujal.

MÁJOVÉ PREMIÉRY

Sud prachu
Žáner: tragikomédia 
Dramatická príbehová mozai-

ka podľa úspešnej divadelnej hry
macedónskeho autora Dejana Du-
kovského sa odohráva v Belehra-
de počas 24 hodín. V dvanástich
príbehoch videných očami mla-
dého taxikára sledujeme zástup-
cov rôznych generácií a rozdiel-
nych sociálnych a kultúrnych
skupín, zviazaných putami ira-
cionálnej nenávisti, nevraživos-
ti, brutality a barbarstva, vášne
a ľahostajnosti. Všetci sú aktérmi
zdanlivo banálnych situácií, kto-
ré však ústia do tragických uda-
lostí. Po prvýkrát bol film uvede-
ný na Slovensku v Projekte 100 –
2000, po deviatich rokoch vstu-
puje do distribúcie v obnovenej
premiére.
Bure baruta / Baril de poudre *
Francúzsko / Juhoslávia / Grécko
/ Macedónsko / Turecko * 1998 *
Minutáž: 98 min. * Réžia: Goran
Paskaljević * Námet: Dejan
Dukovski – divadelná hra *
Scenár: Dejan Dukovski, Goran
Paskaljević, Filip David, Zoran
Andrić * Kamera: Milan Spasić *
Strih: Petar Putniković * Hudba:
Zoran Simjanović * Hrajú: Nikola
Ristanovski, Nebojša Glogovac,
Miki Manojlović, Lazar Ristovski
a ďalší * Obnovená premiéra: 
7. máj 2009

Valčík s Bašírom
Žáner: animovaný vojnový
Autobiografický hrdina Ari sa

vydáva za dávnymi známymi,
ktorí mu môžu pomôcť vybaviť
si spomienky na krutú masakru
v palestínskych utečeneckých tá-
boroch. Tú v roku 1982 pripustila
izraelská armáda počas okupácie
západného Bejrútu. Hrdina filmu
a režisér v jednej osobe bol vte-
dy členom armády. Spomenie si,
či bol aktérom jednej z najtem-
nejších kapitol izraelskej histó-
rie? Netradičný animovaný do-
kument, ktorý je pútavý, dojem-
ný a hrozivý zároveň, získal Zlatý
glóbus za najlepší cudzojazyčný
film a mnoho ďalších ocenení.
Vals im Bašir / Waltz with Bashir *
Izrael / Francúzsko / SRN / USA /
Japonsko / Fínsko / Švajčiarsko /
Belgicko / Austrália * 2008 *
Minutáž: 91 min. * Scenár a réžia:
Ari Folman * Výprava a výtvarník:
David Polonsky * Strih: Nili Feller

* Hudba: Max Richter * Účinkujú:
(neuvedený) Ari Folman, Ori
Sivan, Rony Dajag, Šmuel Frankel
a ďalší * Premiéra: 21. máj 2009

Najnavštevovanejším filmom Febiofestu v Bratislave bola 
Babička Zuzany Piussi. FOTO ASFK

Divákov oslovila Babička Ceny Kristián aj pre klubové filmy 
Na záverečnom ceremoniáli 16. MFF Praha Febiofest v Českej re-

publike sa udeľovali výročné ceny českej filmovej kritiky Kristián.
Ocenenia dostali aj filmy z distribučnej ponuky ASFK. V oblasti do-
kumentárnej a publicistickej tvorby sa stal víťazným Občan Havel
Miroslava Janka a Pavla Kouteckého, tesne pod ním zabodovali
snímky Ivetka a hora Víta Janečka a René Heleny Třeštíkovej. V ob-
lasti hranej tvorby zvíťazil Petr Zelenka s filmom Karamazovi,
pričom len o tri hlasy menej získal ďalší titul zo siete ASFK Venkov-
ský učitel Bohdana Slámu.

Slovenskí novinári ocenili aj ASFK 
Snímka z distribučnej ponuky ASFK 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni

Cristiana Mungia sa podľa členov Klubu filmových novinárov Slo-
venského syndikátu novinárov, ktorý tento rok už po sedemnásty
krát udeľovali Cenu slovenskej filmovej kritiky, stala najlepším
filmom v slovenských kinách v roku 2008. ASFK bola zároveň oce-
nená ako distribútor najlepšieho filmu v slovenských kinách za
uplynulý rok. V kategórii ostatná audiovizuálna tvorba slovenskí
filmoví novinári ocenili dokument Juraja Lehotského Slepé lásky.

Nový filmový klub v Banskej Bystrici 
Na konci marca začal premietať v Banskej Bystrici druhý filmo-

vý klub Barbakan, ktorý sídli v kinosále Múzea SNP s kapacitou
135 miest. Za jeho spustením stojí tím ľudí, ktorí každoročne v au-
guste organizuje rovnomenný filmový, hudobný a výtvarný festi-
val. Premietacím dňom FK Barbakan je streda o 19.00 hod. (sim)
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Režisér filmu Ivetka a hora
Vít Janeček počas nakrúcania 
v Litmanovej. FOTO ASFK

Sloboda znamená byť sám sebou
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