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ROZHOVOR 

Súčasťou Febiofestu je aj
profilová sekcia mapujúca
tvorbu jubilujúceho režiséra
Petra Solana. Vo svojich
filmoch odkrýva ľudské
charaktery v situáciách,
ktoré si vyžadujú
rozhodnutia. Jeho 
réžiu charakterizuje
výrazová striedmosť,
vecnosť a dôraz na
psychológiu postáv.

Kolekcia filmov v profilovej
sekcii odráža rôznorodosť va-
šej tvorby. Treba za ňou hľadať
snahu o posun alebo nechuť
k opakovaniu vyskúšaného?

– Takto som určite neuvažoval.
Ak chce tvorca ostať sám sebou,
nemôže špekulovať. Nepostupo-
val som metodicky podľa toho,
čo som už vyskúšal a čo ešte nie.
Vychádzal som z témy a z prob-
lému, ktorý téma prinášala. Nie
som režisér – výtvarník. Som skôr
filmár príbehu, problému a voľby.
Vždy som sa usiloval o také rie-
šenia, ktoré boli v súlade s cha-
rakterom postavy. A tiež v súlade
so mnou. To je celé.

Sekcia vás predstavuje aj
ako filmára žánrov. Poskyto-
vala vám detektívka alebo kri-
minálka priestor porovnateľ-
ný s autorskými projektmi?

– Začínal som v druhej polovi-
ci 50. rokov a možnosti boli vtedy
značne limitované. V období me-
dzi rokmi 1956 a 1959 mi zamietli
tri filmy. Bol som mladý a veľmi
aktívny. Pracoval som na niekoľ-
kých scenároch súčasne a neve-
del som, ktorý z nich sa mi po-
darí realizovať. Jeden som písal

s Vichtom, ďalší s Karvašom, tre-
tí s Tallom. Do výroby sa nako-
niec dostala detektívka Muž, kto-
rý sa nevrátil, no ja som v tom čase
najviac túžil po nakrútení filmu
Boxer a smrť. Keď sa však pýtate
na žánre, mal by som spomenúť
aj ďalší scenár, ktorý sme napí-
sali s Tallom. Mohlo to byť prvé
slovenské science-fiction. S prí-
behom o kapitánovi vesmírnej 
lode, ktorý neuposlúchne rozkaz
Svetovej rady zaútočiť na lode ne-
známej mimozemskej civilizácie,
sme však nepochodili. Scenár bol
už v prieskume výroby, keď za
nami prišiel riaditeľ filmu s tým,
že ho musíme prepracovať. Sve-
tová rada sa totiž nemôže mýliť
a jej rozkazy treba poslúchnuť.
Inými slovami – ÚV je vždy múd-
rejšie ako jednotlivec. Na takýto
návrh som nemohol pristúpiť.

Dráma o osobnej zodpovednosti
a otázke voľby by takto celkom
stratila svoj zmysel. Film som
nenakrútil.

V 70. rokoch vás preradili do
Štúdia krátkeho filmu. Doku-
menty, ktoré ste tam nakrúti-
li, patria k tomu lepšiemu, čo
vtedy vzniklo. Nestratili ste po
všetkých tých ústrkoch moti-
váciu?

– S motiváciou je to kompli-
kované. Povedal by som to inak –
profesia človeka nepustí. Nemo-
hol by som pracovať na niečom,
o čom by som od začiatku vedel,
že je to „somarina“. Na to nemám
nervy.

Od konca 70. rokov ste opäť
mohli nakrúcať hrané filmy, no
urobili ste ich iba zopár. Prečo
ste sa v polovici 80. rokov ako
režisér odmlčali?

– Tentoraz to bola naozaj iba
moja osobná vec. Dodatočne na
mňa doľahli predošlé roky, stratil
som sa v sebe. Človek cíti, kedy
môže a kedy nie. Nejaké témy bo-
li, čosi mi núkal aj Tibor Vichta,
no mal som pocit, že to nezvlád-
nem. Každý má svoju sínusoidu
a ja som to silné obdobie prešust-
roval, hoci nie vlastnou vinou.
Potom prišla zmena režimu a za
mnou odrazu chodili ľudia, ktorí
sa dlhé roky tvárili, že ma nepo-
znajú. Zložité to bolo aj v oblasti
filmovej produkcie. Jeden úrad-
ník z ministerstva kultúry vtedy
vyhlásil, že medzi výrobou psích
konzerv a slovenského filmu
z ekonomického hľadiska nie je
žiaden rozdiel. Bolo to poučné
obdobie. A ja som bol každým ro-
kom najmenej o jeden rok starší.

(krátené)

PAVEL SMEJKAL 

TIPY NA DNES 
Bratislavská časť Febiofestu

pokračuje ďalším dňom bohatým
na zaujímavé filmové kúsky sve-
tovej, ale najmä českej a sloven-
skej proveniencie. Do prvej kate-
górie spadá dvojica invenčných
avizuálne pôsobivých diel.Argen-
tínske sci-fi Anténa (18.00 /Charlie
centrum) je podobenstvom o ma-
nipulatívnej sile médií a zároveň
poctou nemeckému filmovému
expresionizmu. Animovaný do-
kument Valčík s Bašírom (20.00 /
DK Zrkadlový háj) reflektuje pr-
vú libanonskú vojnu a traumy,
ktoré v ľuďoch zanechala. Oba fil-

my zbierajú festivalové ocenenia,
druhý z nich dokonca získal Zlatý
glóbus za najlepší cudzojazyčný
film. V dnešnej ponuke nájdeme
aj niekoľko titulov z filmografie
Petra Solana. Televízny parado-
kument Malá anketa je polemi-
kou o morálke, zákone a hodnote
života. V 70. rokoch Solan nemo-
hol nakrúcať hrané filmy. Z tohto
obdobia pochádza krátka doku-
mentárna snímka Balkón plný plie-
nok, ktorá sa venuje problematike
hendikepovaných ľudí. Tieto dva
filmy tvoria jeden blok (16.00 /
Charlie centrum). Návštevníci lu-
xusného baru Družba sa aspoň na
chvíľu chcú odpútať od svojich
fádnych životov a predstierajú, že
sú niekým iným. Ich masky však
do rána nevydržia. V civilistickej

tragikomédii Petra Solana Kým
sa skončí táto noc (18.30 / FK Nos-
talgia) herecky excelujú Stano
Dančiak a Marián Labuda, v tom
čase čerství absolventi VŠMU. Na
filme sa podieľal aj Solanov čas-
tý spolupracovník – scenárista
Tibor Vichta. Dokument o ňom
nakrútil režisér Tomáš Hučko
a nazval ho Kým sa skončí tento
film (18.00 / DK Zrkadlový háj).
Premietať sa bude dnes za účasti
tvorcov spolu s dokumentárnou
detektívkou Koliba Zuzany Pius-
si, ktorá sa venuje neslávnemu
zániku slovenských filmových
ateliérov. Večer v znamení non-
fiction filmu zakončí oceňovaný
časozberný dokument Heleny
Třeštíkovej René (20.00 / Charlie
centrum). (ps)

Peter Solan pri preberaní 
Výročnej ceny ASFK.
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Záber z filmu Valčík s Bašírom. FOTO ASFK

Prečo sa minuloročná premiéra Koliby
na Febiofeste preložila na tento rok? 

odpovedá Robert Kirchhoff, producent filmu Koliba (18.00 /
DK Zrkadlový háj)

– Ročný odklad uvedenia filmu Koliba na Febiofeste nebol naším
úmyslom. Nemali sme úplne vyriešené vzťahy a práva s našimi ko-
produkčnými partnermi – vo filme sa pracuje s archívnymi mate-
riálmi z troch zdrojov. Treba ale povedať, že pre takýto žáner filmu,
kde je téma stále živá a premieňa sa, hrá čas v jeho prospech, pre-
tože umožňuje zaznamenávať vývoj. „Ponovembrový“ príbeh Slo-
venskej filmovej tvorby je ukážkovým príkladom slovenskej priva-
tizačnej „rabovačky“ na spôsob mafiánskeho kapitalizmu, ktorá sa
diala najprv potichu, a keď videli, že nikomu sa nič nestalo a ni-
komu nič nevadí, tak to dnes robia úplne bez škrupúľ. Nemenej
čudný bol spôsob, ako sa naša spoločnosť atelier.doc, ktorá film pro-
dukovala, k celému projektu dostala. Keď ho v STV hodili pod stôl,
bol film na deväťdesiat percent nakrútený a my sme pracovali len
na tom, aby sme ho zachránili pred skartovaním, ktoré mu hrozi-
lo, pretože režisérke prikázali vrátiť nakrútený materiál. Situácia
sa napokon vyriešila, dokonca po zmene dramaturgie do projektu
STV nanovo vstúpila už ako koproducent. Doteraz sa tejto témy
podrobnejšie nikto nedotkol. Je to pátranie v neznámych vodách.
Verím, že pôsobí očistne.

Film Prosté veci (20.00 / Charlie centrum) je trpko-smiešny prí-
beh anestéziológa, ktorý sa s rodinou tiesni v komunálnom byte
a kompenzuje si mizerný plat drobnými úplatkami. Mohol by sa
odohrať kdekoľvek v bývalom „východnom bloku“. Na nehrdin-
ského hrdinu, „človeka milión“, by sme mohli naraziť v niektorej

zadĺženej slovenskej ne-
mocnici, verejnej inšti-
túcii či škole. Skrátka,
ide o príbeh „typický“.
Lenže tento krásne jed-
noduchý film o zložitom
živote plnom prostých
vecí patrí k civilistickým
dielam, z ktorých netr-
čí téza. Možno preto, le-
bo nepremieňa výpoveď
o súčasnosti na rovnicu
o sociálnych pomeroch
a etických riešeniach,
ale celkom priamočiaro
srší obyčajným optimiz-
mom.
KATARÍNA MIŠÍKOVÁ 

filmová teoretička
Záber z filmu Prosté veci.
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Výročnú cenu ASFK si na Febiofeste prevzal režisér Peter Solan

Súlad s charakterom postavy 

Invenčné a vizuálne pôsobivé diela 

PROGRAM

CHARLIE CENTRUM
K1
16.00 Babička, r. Z. Piussi, 2009, ČR, 74 min.
18.00 Ako sa varia dejiny, r. P. Kerekes,

2009, Rak./SR/ČR, 88 min.
20.00 Psycho, r. A. Hitchcock, 1960, USA,

109 min.

K2
16.00 Pokoj v duši, r. V. Balko, 2009, SR,

95 min.
18.00 Jeseň, r. Ö. Alper, 2008, Tur./SRN,

106 min.
20.00 Prosté veci, r. A. Popogrebskij, 2006,

Rus., 108 min.

K3
16.00 Malá anketa, r. P. Solan, 1969, ČSSR,

58 min. + Balkón plný plienok,
r. P. Solan, 1978, ČSSR, 13 min.

18.00 Walk-over, r. J. Skolimowski, 1965,
Poľ., 72 min.

20.00 René, r. H. Třeštíková, 2008, ČR,
83 min.

K4
16.00 Holubice, r. F. Vláčil, 1960, ČSSR,

76 min.
18.00 Anténa, r. E. Sapir, 2007, Argen.,

90 min.
20.00 Annie Leibovitz: Život objektívom,

r. B. Leibovitz, 2006, USA, 90 min.

FK NOSTALGIA

18.30 Kým sa skončí táto noc, r. P. Solan,
1965, ČSSR, 91 min.

20.15 Rembrandtova Nočná hliadka,
r. P. Greenaway, 2007, VB/Poľ./Kan./
Hol., 139 min.

kino MLADOSŤ

16.00 Anglické jahody, r. V. Drha, 2008,
ČR/SR/Ukr., 114 min.

18.15 Nie sme anjeli, r. S. Dragojević, 1992,
Juhosl., 98 min.

20.00 Sedem samurajov, r. A. Kurosawa,
1954, Jap., 207 min.

DK ZRKADLOVÝ HÁJ

18.00 Koliba, r. Z. Piussi, 2009, SR, 44 min.
+ Kým sa skončí tento film,
r. T. Hučko, 2008, SR, 53 min.
(za účasti tvorcov)

20.00 Valčík s Bašírom, r. A. Folman, anim.
dok., 2008, Izr./Franc./SRN/USA/Jap./
Fín./Švajč./ Belg./Austr., 91 min.

FK 35 mm VŠMU
K1
16.00 Juraj Jakubisko, r. M. Šulík, 2009,

ČR/SR, 57 min.
17.00 Optimista, r. D. Trančík, 2008, SR,

52 min. + Cesta Magdalény
Robinsonovej, r. M. Šulík, 2008, SR,
40 min.

19.30 Dom obesenca, r. E. Kusturica, 1988,
Juhosl., 142 min.

K2
16.00 Lovec vodního ticha, r. M. Cieslar,

2008, ČR, 81 min.
18.00 České milování IV., 84. min 

České milování – O lásce ke
zvířatům, r. J. Mančuška, 2009,
ČR, 28 min.
České milování – O lásce 
stižené tragédií, r. D. Trančík,
2009, ČR, 28 min.
České milování – O lásce 
ve stáří, r. I. Křenová, 2009, ČR,
28 min.

20.00 Albert Marenčin, r. M. Šulík, 2009,
ČR/SR, 57 min.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

zo sekcie Kino-Ikon Plus 

otázka pre...


