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ROZHOVOR 

V čase, keď v Hollywoode
žiarili hviezdy formátu
Jamesa Deana, Marlona
Branda či Paula Newmana,
u nás sa v podobnom štýle
začala rozvíjať veľmi sľubná
kariéra Ivana Palúcha.
Nezostala iba pri oblastnom
uznaní, jeho meno
zabodovalo aj u veľkých
režisérov európskeho filmu,
akými boli František Vláčil,
Aleksandar Petrović či
Volker Schlöndorff. Sľubne
rozvíjajúcu sa kariéru Ivana
Palúcha ale narušila
normalizácia. Jeho životné
i herecké osudy mapuje
monografická publikácia
Herec Ivan Palúch, ktorá
dnes pri príležitosti projekcie
filmu Marketa Lazarová
(19.30 / FK 35 mm VŠMU)
bude mať slávnostný krst.

Prečítali ste si už knihu, kto-
rú o vás napísala pätica auto-
rov Peter Gavalier, Martin Pa-
lúch, Jana Dudková, Oliver Ba-
koš a Ján Jaborník? Ktorá časť
sa vám najviac páči?

– Knihu o sebe mám, samo-
zrejme, prečítanú. V prvom ra-
de sa musím poďakovať auto-
rom tohto diela, ale aj organizácii
a sponzorom, ktorí vydanie tejto
knihy láskavo finančne zabezpe-
čili. O častiach, ktoré sa mi páčia
sa hovoriť nedá, pretože celá kni-
ha je hodnotením mojej celoži-

votnej práce a som nesmierne
šťastný, že ju hodnotí veľmi, veľ-
mi kladne.

Na príprave monografie ste
spolupracovali,poskytli ste via-
cero rozhovorov. Je niečo, čo
sa do knihy nedostalo?

– Moje odpovede podliehali
výberu autorov. Nájde sa však
ešte dostatok príbehov zo študo-
vania inscenácií a filmového na-
krúcania. Mohli by si dokonca
nárokovať na ďalšiu knihu.

V súčasnosti zažívate akýsi
druhý vrchol svojej kariéry,
stvárňujete jednu z postáv vo
filme Mariany Čengel-Solčan-

skej Lietajúci Cyprián. Aká bola
spolupráca na tomto filme?

– Vo filme Lietajúci Cyprián pô-
sobím skôr ako jeho maskot, ako
sa vyjadrila aj režisérka filmu,
pretože mi pridelila rolu, ktorá je
snom každého herca: pôsobiť vo
filme ako postava, ktorá len hrá,
ale nehovorí.

Vo filme Marketa Lazarová si
vás diváci môžu pripomenúť
v postave Adama Jednoručku.
Aký ste mali pocit pri nakrúca-
ní? Tušili ste vtedy nastávajú-
ci úspech filmu?

– Práca na projekte Markety La-
zarovej bola fyzicky veľmi namá-
havá, no bola to aj veľká škola he-
rectva. Myslím si, ba som o tom
presvedčený, že nielen pre mňa,
ale rovnako aj pre ostatných kole-
gov – Františka Veleckého, Magdu
Vášáryovú, Vlastíka Harapesa. Či
bude mať tento film úspech, to
sme začali tušiť len „v koncovke“
nakrúcania. Zo začiatku sa nám
všetci vysmievali a robili si z nás
„dobrý deň“, keď sa dozvedeli, za
akých strašných podmienok sa
film začína tvoriť. Ku koncu práce
sa však už začalo po Prahe šíriť,
že táto „vláčilovka“ bude bomba.

Vo svojej hereckej kariére ste
spolupracovali so známymi za-
hraničnými tvorcami. Pretrva-
li niektoré priateľstvá dodnes?

– Priateľstvá pretrvali, no, žiaľ,
väčšina z mojich zahraničných
kolegov už odišla do „večných
ateliérov“.

EVA KRIŽKOVÁ

TIPY NA DNES 

V podobe Dialógu 20-40-60
(16.00 / Charlie Centrum) sa po-
núka výnimočná možnosť za-
čať piatok na Febiofeste filmom,
v ktorého titulkoch vedľa seba
stoja hneď dve mená režisérov
z profilov tohtoročnej prehliad-
ky. Na jeden spoločný, trikrát sa
opakujúci dialóg – dramatický
rozhovor muža a ženy – nakrúti-
li Poliak Jerzy Skolimowski, Slo-
vák Peter Solan a Čech Zbyněk
Brynych tri rozdielne príbehy.
Kto si rád pozrie ľahkú komédiu
o mladých, nakrútenú mladými
filmármi a navyše slovenskými,
určite bude príjemne prekvape-
ný filmom Veľký rešpekt (18.00 /
FK 35 mm VŠMU), ktorý režíroval
Viktor Csudai. Marketa Lazarová
(19.30 / FK 35 mm VŠMU) je pova-

žovaná za vrchol diela Františka
Vláčila, ktorého profil je súčasťou
programu tohtoročného Febio-
festu. Navyše súčasťou projekcie

je aj krst knihy o Ivanovi Palú-
chovi, ktorého sa osobne zúčastní
táto osobnosť nielen slovenské-
ho herectva. Krstiť sa bude aj

Herec Ivan Palúch.
FOTO MIRO NÔTA

Záber z filmu Tulpan. FOTO ASFK
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Dnes sa krstí monografia venovaná Ivanovi Palúchovi

Sen každého herca  

Súčasný maďarský film je pre
mňa jasným víťazom v „ringu“
stredoeurópskych, respektíve vi-
šegrádskych kinematografií.Tablo
(20.00 / Charlie centrum) Gábora
Dettreho si pamätám ako zvlášt-
ne pohrávanie sa so žánrovým
modelom, ako pozoruhodne špi-
navú a bizarnú filmovú detektív-
ku. Charizmatický rómsky detek-
tív Karči, okrem iného unavený
i zo vzťahu so Švédkou Evou, jeho
rôzne ne-schopní kolegovia z al-
koholizovaného policajného od-
delenia,podivné panoptikum rôz-
ne bezcitných a ľahostajných na
hrane zákona – všetci sú súčas-
ťouvyšetrovania jedného prípadu
a zároveň tabla vlčej spoločnos-
ti, na ktorom sa možno i sami
spoznáme. MARTIN KAŇUCH

šéfredaktor časopisu Kino-Ikon

publikácia o balkánskej kine-
matografii pri filme o generá-
cii mladých z 90. rokov Rany
(20.00 / Mladosť) Srdjana Dra-
gojevića, nielen za jeho účas-
ti. Film Tulpan (20.00 / Char-
lie centrum) režiséra Sergeja
Dvorcevoja je príbehom o hľa-
daní šťastia a vlastnej životnej
cesty v autentickom prostre-
dí kazašskej stepi. Film získal
špeciálne ocenenie na minu-
loročnom MFF Cannes. A pre
tých, ktorých zaujal cyklus
dokumentárnych filmov Zlatá
šedesátá s podtitulom Česko-
slovenský filmový zázrak, je
dnes v programe ďalší z filmov
o tvorcoch novej vlny, portrét
slovenského režiséra Eduar-
da Grečnera (20.00 / FK 35 mm 
VŠMU), ako ho vidí slovenský
režisér Martin Šulík. (eva)

PROGRAM

CHARLIE CENTRUM
K1
16.00 Anténa, r. E. Sapir, 2007, Argen.,

90 min.
18.00 Sud prachu, r. G. Paskaljević, 1998,

Franc./ Juhosl./Gréc./Maced./Turec.,
98 min.

20.00 Prach času, r. T. Angelopoulus, 2008,
Gréc./Tal./SRN/Franc./Rus., 125 min.

K2
16.00 El Paso, r. Z. Tyc, 2009, ČR, 98 min.
18.00 Fígle, r. A. Jakimowski, 2007, Poľ.,

95 min.
20.00 Tablo, r. G. Dettre, 2008, Maď.,

120 min.

K3
16.00 Kordón, r. G. Marković, 2002,

ZR Juhosl., 84 min.
18.00 Holubice, r. F. Vláčil, 1960, ČSSR,

76 min.
20.00 Upír Nosferatu, r. F. W. Murnau,

1922, Nem., 44 min.

K4
16.00 Dialóg 20–40–60, r. J. Skolimowski,

P. Solan, Z. Brynych, 1968, ČSSR,
77 min.

18.00 Tušenie, r. P. Solan, 1982, ČSSR,
68 min.

20.00 Tulpan, r. S. Dvorcevoj, 2008, Kazach./
SRN/Švajč./Rus./Poľ., 100 min.

FK NOSTALGIA

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

20.15 Psycho, r. A. Hitchcock, 1960, USA,
109 min.

kino MLADOSŤ

16.00 Babička, r. Z. Piussi, 2009, ČR, 74 min.
18.00 Identifikačné znaky,

r. J. Skolimowski, 1964, Poľ., 71 min.
20.00 Rany, r. S. Dragojević, 1998,

Juhosl./Franc., 103 min. (za účasti
tvorcov + krst knihy Balkán alebo 
metafora)

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

DK ZRKADLOVÝ HÁJ

18.00 Pokoj v duši, r. V. Balko, 2009, SR,
95 min.

20.00 Medzi stenami, r. L. Cantet, 2008,
Franc., 131 min.

FK 35 mm VŠMU
K1
16.00 Tango s komármi, r. M. Luther,

2009, SR/ČR, 97 min.
18.00 Veľký rešpekt, r. V. Csudai, 2008,

SR, 77 min.
19.30 Marketa Lazarová, r. F. Vláčil, 1967,

ČSSR, 162 min. (+ krst knihy Herec
Ivan Palúch)

K2
16.00 Trofej, r. T. Binter, 2008, ČR, 101 min.
18.00 GEN.SK, 91 min.

Jozef kardinál Tomko, r. Jozef
Chudík, 2008, SR, 13 min.
Jozef Kelemen, r. Peter Hledík,
2008, SR, 13 min.
Sergej Kopčák, r. J. Lihosit, 2008,
SR, 13 min.
Emília Vášáryová, r. J. Johanides,
2008, SR, 13 min.
Štefan Svetko, r. J. Lehotský,
2008, SR, 13 min.
Milan Rúfus, r. D. Trančík, 2008,
SR, 13 min.
Jozef Kabaň, r. P. Hledík, 2008,
SR, 13 min.

20.00 Eduard Grečner, r. M. Šulík, 2009,
ČR/SR, 57 min.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Film Rany uvedie jeho režisér 
Súčasťou Febiofestu je sekcia Srbský film, z ktorej sa dnes

premieta film Rany (20.00 / Mladosť) za osobnej účasti jeho re-
žiséra Srdjana Dragojevića i herca Dragana Bjelogrlića. Pred
filmom sa uskutoční slávnostný krst publikácie Balkán alebo
metafora, v ktorej jej autorka, filmová teoretička Jana Dudková
a zároveň zostavovateľka sekcie Srbský film, sa na príklade
piatich filmov (Rany, Undergorund, Pekné dediny pekne horia, Čierna
mačka, biely kocúr, Sud prachu) pokúša o vyvrátenie tradičného
obrazu Balkánu. Čo zohľadňovala pri kreovaní sekcie?

– Na začiatku bol nápad doviesť na krst knihy niektorého z re-
žisérov, ktorých vo svojej novej knihe Balkán alebo metafora spo-
mínam. Nakoniec sa to vyriešilo celou sekciou, do ktorej som filmy
vyberala tak, aby ilustrovali hlavnú myšlienku knihy – že v rámci
srbského filmu 90. rokov vznikla silná ironická paradigma, ktorá
na prvý pohľad potvrdzuje tie najstereotypnejšie predstavy o Bal-
káne, ale na druhý pohľad ich podvracia a priznáva ich vykon-
štruovanosť. Čiže ide o filmy, ktoré v pravom zmysle slova potvr-
dzujú heslo o Balkáne ako metafore – ktorá môže skostnatieť, ale aj
sa rozvíjať ďalej. Bolo by už veľmi triviálne znova uvádzať niektoré
z filmov, ktoré analyzujem v knihe, ako práve tie Kusturicove, a tak
sa z filmov, ktoré sa na Slovensku hrali relatívne dlhý čas, do sek-
cie dostali iba Sud prachu a Kordón. Zistili sme totiž, že mladší divá-
ci ich už vôbec nepoznajú, a tak by bola škoda neoživiť si pamäť.

Pred knihou Balkán alebo metafora ste vydali monografiu Línie,
kruhy a svety Emira Kusturicu. V akom vzťahu sú tieto dve knihy?

– Prvá kniha vznikla na objednávku Slovenského filmového ústa-
vu. Kusturica bol v tom čase v móde a zároveň som chcela upozor-
niť na banalitu „kusturicománie“, aj poukázať na to, čo je na ňom
invenčné. S vydaním knihy Balkán alebo metafora som váhala, keďže

sa mi téma srbského fil-
mu zdala byť príliš lokál-
na, no jeden z dôvodov,
ktoré ma presvedčili, bol
aj ten, že päťsto kuso-
vý náklad mojej prvej
knihy sa vypredal veľmi
rýchlo, a tak som dosta-
la neoceniteľnú šancu
znova vydať niečo, čo by
spochybnilo navyknuté
vnímanie „balkánskeho
filmového žánru“, ale
teoreticky a skúsenost-
ne v hlbšej a prepraco-
vanejšej podobe.

(ps)Záber z filmu Rany. FOTO ASFK

Hľadanie šťastia a vlastnej životnej cesty


