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ROZHOVOR 

Už po piatykrát sa súčasťou
slávnostného otvorenia
Febiofestu stalo udeľovanie
Ceny Zentivy, určenej
mladým tvorcom z oblasti
audiovízie za ich mimoriadne
umelecké počiny. Jej
čerstvou držiteľkou sa po
sérii dokumentaristov stala
animátorka a producentka
Ivana Zajacová,
spoluautorka bábkového
filmu Nazdravíčko!
a zároveň človek, ktorý 
stojí za medzinárodným
úspechom snímky Ivany
Šebestovej Štyri, a tiež
zastrešuje mladý animovaný
film na Slovensku.

Cena Zentivy bola doteraz
doménou dokumentaristov. Čo
podľa vás rozhodlo o zmene?

– Tvorbu celého okruhu mla-
dých slovenských dokumentaris-
tov vnímam citlivo a s obdivom.
Darí sa im budovať názorový rá-
mec a reflektovať širšie spolo-
čenské dianie, čím prekračujú
hranice audiovizuálneho umenia
a nadobúdajú celospoločenský
význam. Myslím si, že Cena Zen-
tivy doteraz putovala práve k nim
celkom oprávnene. O to väčšmi si
cením fakt, že sa komisia rozhod-
la urobiť zmenu a obrátila pozor-
nosť k animátorom. Za týmto
rozhodnutím predpokladám sna-
hu distribuovať podporu rôznoro-
dejším kinematografickým akti-
vitám a neskromne tiež verím,
že naša animovaná tvorba komi-
siu oslovila kvalitou. Hovorím

v množnom čísle, pretože od ro-
ku 2006 sa snažím presúvať časť
svojej energie z role tvorcu do
role producenta a stávam sa tak
osobou, v ktorej sa zbieha naraz
niekoľko filmov a tvorivých am-
bícií viacerých autorov. Aj Cenu
Zentivy vnímam ako ocenenie
snáh širšieho kolektívu.

Na akých vlastných autor-
ských projektoch pracujete a čo
chystáte vo vašej produkčnej
spoločnosti?

– V produkcii feel me film sme
na prelome rokov 2007 a 2008 do-
končili film Štyri Ivany Šebesto-
vej. Považujem za dôležité udr-
žiavať kontinuitu výroby a po-
kúsiť sa potvrdiť kvalitu novým
titulom čoskoro potom, ako do-
znie zvírená hladina z filmu Štyri.
Z tohto dôvodu by som rada pou-

žila prostriedky z Ceny Zentivy
najmä na podporu filmu poľskej
režisérky a animátorky Joan-
ny Kozuch Fongopolis, ktorý je
zo všetkých našich pripravova-
ných diel najbližšie k dokonče-
niu. Okrem neho pracujeme na
mojom autorskom filme Rarach
a na rok 2009 máme naplánova-
nú druhú časť nakrúcania pixi-
lovanej snímky režiséra Martina
Snopeka Posledný autobus. Ivana
Šebestová so scenáristickým tí-
mom pracuje na vývoji nového
krátkeho filmu O sne a snehu. Na-
priek tomu, že prioritou na tento
rok zostáva Fongopolis, v prípa-
de potreby použijeme finančnú
prémiu spojenú s touto cenou na
výpomoc ktorémukoľvek z uve-
dených titulov.

Produkujete filmy kolegov
z vášho generačného okruhu
a pôsobíte aj na škole. Ako vidí-
te budúcnosť animovaného fil-
mu na Slovensku?

– Vidím veľmi veľa talentu,
zručností, vôle pracovať na sebe,
premýšľať, experimentovať, čas-
to hazardovať, púšťať sa znovu
a znovu do niekoľkoročného a ťaž-
kého boja o nový film. Na druhej
strane vidím produkčné zázemie
v stave trvalého provizória, odká-
zanosť na jediný (štátny) zdroj fi-
nancovania a neexistenciu tele-
vízneho partnera, ktorý je najmä
pre seriálovú animovanú tvorbu
základným predpokladom fun-
govania. Osobne som rada, že po-
znám tieto fakty a môžem s nimi
reálne narábať a som presvedče-
ná, že aj v tejto situácii existuje
cesta dopredu.

PAVEL SMEJKAL 

TIPY NA DNES 

Začiatok festivalového dňa bu-
de dnes jedinečný. Pripravená je
projekcia temnej drámy o nezvy-
čajných podobách lásky Štyri noci
s Annou (13.30 / FK 35 mm VŠMU)
vynikajúceho poľského režiséra
Jerzyho Skolimowského, včera
oceneného Výročnou cenou ASFK
za prínos svetovej kinematografii.
Tento filmový návrat režiséra po
sedemnástich rokoch, ktorý má
na svojom konte niekoľko ocene-
ní, vrátane poľskej filmovej ceny
Orol za najlepšiu réžiu, sa pre-
mieta v retrospektívnej sekcii re-
žisérovej tvorby. Ťažiskovú sekciu
Febiofestu, mapujúcu nový český
a slovenskýfilm,vdnešnom prog-

rame zastupuje pôsobivý detský
horor Kdopak by se vlka bál? (16.00 /

Charlie centrum) Marie Procház-
kovej. Režisérka vyštudovala ani-

movanú tvorbu, možno preto sú
jej výpravy do oblasti hraného fil-
mu také originálne. Rozhodnúť
sa medzi Zatratením (18.00 / Char-
lie centrum) a pásmom Solano-
vých filmov (18.00 / Charlie cent-
rum) nebude jednoduché. Dielo
z konca 80. rokov, ktoré vzišlo
zo spolupráce Bélu Tarra a spiso-
vateľa Lászlóa Krasznahorkaiho,
rozvíja charakteristický štýl reži-
séra ako ho poznáme dnes. V pás-
me venovanom jubilujúcemu slo-
venskému režisérovi Petrovi Sola-
novi budú okrem psychologicky
prepracovanej televíznej detek-
tívky Sedem svedkov odpremieta-
né aj jeho menej známe krátko-
metrážne dokumenty. Niekedy
svedkom a inokedy priamym ak-

térom deja je aj taxikár v sním-
ke Sud prachu (18.00 / DK Zrkadlo-
vý háj) srbského režiséra Gorana
Paskaljevića. Pušným prachom
je v tomto prípade potlačované
násilie. Film je mozaikou zlože-
nou z mikropríbehov jednej noci.
Vláčilov opus magnum Marketa
Lazarová (20.15 / FK Nostalgia) pat-
rí k filmom, ktoré nestačí vidieť
raz. Zakaždým sa totiž divákovi
otvorí viac a neustále prekvapu-
je svojou hĺbkou. Druhý deň bra-
tislavskej časti Febiofestu uza-
vrie dokument o prominentnej
fotografke Annie Leibovitz: Život
objektívom (22.00 / Mladosť), ktorá
je dnes rovnako slávna ako osob-
nosti, ktoré portrétovala. A to
portrétovala ikony. (ps)

Animátorka Ivana Zajacová.
FOTO MFF BRATISLAVA

Záber z filmu Štyri noci s Annou. FOTO ASFK

Držitelia výročných cien ASFK sú známi 
Na včerajšom slávnostnom otvorení Febiofestu boli po prvýkrát

udelené ceny Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK). Vý-
ročná cena ASFK za prínos svetovej kinematografii patrí poľskému
režisérovi Jerzymu Skolimowskému a Výročná cena ASFK za prí-
nos slovenskej kinematografii a klubovému hnutiu patrí Petrovi
Solanovi. Ocenenia boli udelené aj v ďalších dvoch kategóriách.
Najlepším klubovým filmom za rok 2008 sa stala rumunská dráma
režiséra Cristiana Mungia 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni, ktorá sa s veľ-
kým úspechom premietala na vlaňajšom ročníku Febiofestu, Naj-
lepším filmovým klubom za rok 2008 sa stal FK Nostalgia v Brati-
slave. Zvláštna cena ASFK za prínos slovenskej kinematografii bo-
la udelená dokumentárnemu filmu Slepé lásky Juraja Lehotského
a krátkemu animovanému filmu Štyri Ivany Šebestovej. (sim)

Vo filme Jeseň (20.15 / Charlie centrum) v živote bývalého štu-
denta Yusufa, práve prepusteného z väzenia, niet zbytočnej rados-
ti. Trest za účasť v radikálnych spolkoch si síce odsedel len z polo-
vice, ale domov odchádza zo zdravotných dôvodov. Vracia sa do
horskej dedinky, rodičovského domu, kde žije jeho stará, osamelá
matka. To sú však len základné obrysy príbehu, rozohraného
v mnohovrstevnej vizuálnej kráse hôr a širokých brehov Čierneho
mora, v melancholickej atmosfére končiacej sa jesene v malom
prímorskom mestečku. Spektrum poézie a emócií ilustruje spiri-
tuálny termín „hüzün“, pochádzajúci zo súfizmu, mystickej vetvy
islámu, obľúbený v tureckej poézii i hudbe. Jeho vyznávači veria,
že melanchólia je cestou k šťastnej samote, naplnenej všemocný-
mi silami imaginácie. Osamelého muža, stojaceho na móle, tvá-
rou v tvár voči vzdúvajúcim sa morským vlnám vyzbrojil jeho
smútok tichou silou vzdorovať všetkému, čo je konečné.

VIERA LANGEROVÁ
filmová teoretička

Záber z filmu Jeseň. FOTO ASFK
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generálny partner

BRATISLAVA / 30. 3. – 5. 4. / Charlie centrum / Mladosť / DK Zrkadlový háj / FK Nostalgia / FK 35 mm VŠMU / A4 – nultý priestor
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BANSKÁ BYSTRICA / 20. – 24. 4. / MARTIN / 23. – 29. 4. / PREŠOV / 27. – 30. 4.
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Cenu Zentivy včera získala animátorka Ivana Zajacová 

Ťažký boj o nový film 

Filmová mozaika prekvapuje svojou hĺbkou 

PROGRAM

CHARLIE CENTRUM
K1

16.00 Mlčanie Lorny, r. J.-P. Dardenne,
L. Dardenne, 2008, Belg./Franc./ Tal.,
105 min.

18.00 Mlčanie Lorny, r. J.-P. Dardenne,
L. Dardenne, 2008, Belg./Franc./ Tal.,
105 min.

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

K2
16.00 Walk-over, r. J. Skolimowski, 1965, Poľ.,

72 min.
18.00 Zatratenie, r. B. Tarr, 1987, Maď., 122 min.
20.15 Jeseň, r. Ö. Alper, 2008, Tur./SRN, 106 min.

K3
16.00 Kdopak by se vlka bál?,

r. M. Procházková, 2008, ČR, 90 min.
18.00 Peter Solan – pásmo filmov, 109 min.

Burza, 1968, ČSSR, 11 min.
... a sekať dobrotu, 1968, ČSSR,
23 min.
Sedem svedkov, 1967, ČSSR, 60 min.
Len lístok poľnej pošty, 1977, ČSSR,
15 min.

20.00 Sentiment, r. T. Hejtmánek, 2003, ČR,
72 min.

K4
16.00 Gyumri, r. J. Ševčíková, 2008, ČR, 68 min.
18.00 Adelheid, r. F. Vláčil, 1969, ČSSR, 99 min.

20.00 Upír Nosferatu, r. F. W. Murnau, 1922,
Nem., 44 min.

FK NOSTALGIA

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

20.15 Marketa Lazarová, r. F. Vláčil, 1967,
ČSSR, 162 min.

kino MLADOSŤ

16.00 Ivetka a hora, r. V. Janeček, 2008, ČR,
84 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.

22.00 Annie Leibovitz: Život objektívom,
r. B. Leibovitz, 2006, USA, 90 min.

DK ZRKADLOVÝ HÁJ

18.00 Sud prachu, r. G. Paskaljević, 1998, Franc./
Juhosl./Gréc./Maced./Turec., 98 min.

20.00 Ukrutne šťastní, r. H. R. Genz, 2008,
Dán., 105 min.

FK 35 mm VŠMU
K1
13.30 Štyri noci s Annou, r. J. Skolimowski,

2008, Franc./Poľ., 87 min.
18.00 Rany, r. S. Dragojević, 1998, Juhosl./

Franc., 103 min.
20.15 Srbské krátke filmy, 122 min.

Bež, zajko, bež, r. P. Vučković, 2003,
7 min.
Naivný, r. D. Bečković, 2004, 25 min.
Si tu timažin, r. M. Miloš, 2004, 32 min.
Kto bráni obrancov, r. G. Stanković,
2007, 15 min.
Vek nevinnosti, r. D. Bečković, 2007,
8 min.
Mínus, r. P. Vučković, 2007, 16 min.
Bubon, r. M. Jevtić, 2008, 15 min.
Horiace perie, r. I. Čorić, 2008, 4 min.

K2
16.00 Kanadská noc, r. Z. Zelenka, 2008, ČR,

88 min.
18.00 České milování II., 84. min 

České milování – O lásce týrané,
r. V. Chytilová, 2009, ČR, 28 min.
České milování – O lásce pouliční,
r. O. M. Morgenstern, 2009, ČR, 28 min.
České milování – O lásce 
handicapovaných, r. M. Pázman,
2009, ČR, 28 min.

20.00 Prekvapenie, r. G. Hoštaj, 2008, SR,
52 min.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

zo sekcie Kino-Ikon Plus 


