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ROZHOVOR 

El paso znamená po rómsky
prepadnutie. Režisér filmov
Smradi či naposledy Malé
oslavy Zdeněk Tyc „prepadol“
domácnosť rómskej 
vdovy, aby mu pomohla 
pri autentickom zobrazení
vzťahov v českej spoločnosti
medzi Rómami a bielymi.
Jeho najnovší film El Paso
(18.00 / Charlie centrum) 
sa celý týždeň premieta 
vo festivalových kinách
Febiofestu a zajtra za
osobnej účasti režiséra
slávnostne uzatvorí
bratislavskú časť prehliadky.

Film Smradi s rómskou te-
matikou ste nakrútili už pred
siedmimi rokmi, teraz sa k tej-
to téme vraciate v novom fil-
me El Paso. Čím vám opäť uča-
rovala rómska problematika?

– Niekedy v roku 2004 som sa
dozvedel o rómskej vdove s de-
viatimi deťmi. Krátko po smrti
manžela jej hrozilo odobratie de-
tí do ústavu. Vydal som sa za ňou
s tým, že ma jej prípad zaujíma
a že o ňom eventuálne nakrútim
hraný film. Napísal som scenár
a začal zháňať financie. Istotu,
že film vznikne, sme dlho nema-
li, za pani som však stále chodil.
Útechou v ťažkých časoch mi bo-
la jej – miestami naivná – viera,
že vznikajúci film výrazne zlepší
jej životnú situáciu. Vždy som sa
snažil jej očakávania krotiť, ale
fakt, že predstava budúceho fil-
mu ju teší, mi robil radosť. Svoj
životný zápas bojovala so strie-
davými úspechmi. Jeden čas na

tom bola veľmi dobre, dokonca
sa znovu vydala. To som však do
scenára nedopísal, pretože mo-
jím zámerom nebolo nakrútiť
dokumentárny film. Chcel som
jej a jej deťom pomôcť, a predo-
všetkým divákom dať nádej. Ale
primeranú, nie lživú, aj keď ma-
lú, avšak možnú. Uskutočniteľ-
nú a potrebnú.

Ako sa vám darilo zosúladiť
spoluprácu hercov a nehercov
na tomto filme?

– Najskôr mi kastingová agen-
túra zvolala množstvo českých
herečiek, ktoré vyzerajú aspoň
čiastočne ako Rómky, boli to čier-
novlasé ženy. Herečky boli mi-
lé, pripravené, ale ako sa hovorí:
„kočka je kočka a tygr je tygr“. Cítil
som nutnosť obsadiť do hlavnej

role pravú Rómku, ináč by film
nevyznel vierohodne. V Čechách
žiadne rómske divadlá nie sú,
takže som hľadal intuitívne. Na
jednom z konkurzov sa objavila
Irena Horvátová, speváčka sku-
piny Gulo Čar. Konkurz paradox-
ne nebol na hlavnú rolu, ale na
hercov do detských úloh a Irena
tam priviedla svojich dvoch sy-
nov. Chlapci veľmi nezaujali, Ire-
na však veľmi. Jej sila osobnosti,
autenticita a pravdivosť mi uča-
rovali. Pre El Paso je výrazným
vkladom. Skupina siedmich detí
bola ešte väčším orieškom, no sa-
mostatná kapitola je predstaviteľ
nepočujúceho Františka. V ťaž-
kých chvíľach nakrúcania mi bol
útechou, že to všetko má zmysel
bez ohľadu na budúce prijatie fil-
mu. Do úloh gadžov som bez vý-
nimky obsadil svojich priateľov.
Nadšená práca bielych hercov
dodávala filmu živosť a kontrast-
ná kombinácia noblesnej Lin-
dy a divokej Ireny robí snímku
pravdivejšou.

A čo pripravujete v súčas-
nosti?

– Tvorba hraných filmov ma
baví a hodlám v nej pokračovať.
O plánoch do budúcnosti ale roz-
právam nerád. Nie som taký bo-
hatý, aby som mohol garanto-
vať, že ten a ten projekt uskutoč-
ním vtedy a vtedy. Dokonca ani
nemôžem s čistým svedomím
sľubovať, že vôbec vznikne. Všet-
ko je o nádeji, túžbe, vôli, prá-
ci a o spolupracovníkoch. Hraný
film v Českej republike nie je
žiadna zlatá baňa. Skrátka, jeden
dobrý scenár mám a ďalší píšem.
Tak dovidenia v kine.

EVA KRIŽKOVÁ 

TIPY NA DNES 

Z dnešného programu už na
prvý pohľad vyčnieva sedemho-
dinový opus Bélu Tarra Satanské
tango (9.30 / Mladosť), adaptácia
rovnomenného románu Lászlóa
Krasznahorkaiho, o ktorej režisér
sníval roky, no z politických dô-
vodov ju nemohol realizovať skôr
než v 90. rokoch. Pri filme, ktorý
je vyvrcholením profilovej sekcie
venovanej výnimočnému maďar-
skému tvorcovi,aj bez účasti tvor-
cov môžeme hovoriť o filmovom
sviatku. Zlatou palmou ocenená
snímka Medzi stenami (16.00 /
Charlie centrum) Laurenta Cante-
ta ponúka realistickýobraz sociál-
ne podmienených problémov vo

francúzskom školstve. Nakrútená
je bravúrne, s citom pre autentic-
ký herecký prejav. Pôsobivý doku-
ment Ivetka a hora (18.00 / Charlie
centrum) o mladej žene z výcho-
du Slovenska, ktorá zažila mys-
tické zjavenie, nakrútil Vít Jane-
ček, ktorý ho príde do Bratislavy
osobne uviesť. Celovečerný de-
but animátora a experimentáto-
ra Víta Pancířa Sestra (18.00 / FK
35 mm VŠMU) je adaptáciou kul-
tového románu Jáchyma Topola.
Snímka sa odpútava od dobového
kontextu predlohy a sústreďuje
sa na univerzálne témy hľadania
životného cieľa a lásky. Hudbu
k filmu skomponovali Psí vojáci.
Renčov Hlídač č. 47 (20.00 / Charlie
centrum) na nedávnom odovzdá-

vaní Českých levov na víťazstvo
premenil tri z piatich nominácií.
Silnou stránkou filmu sú podľa
hlasovania českých akademikov
najmä herecké výkony Karla Ro-
dena a Vladimíra Dlouhého. Dnes
sa za účasti tvorcov môžete pre-
svedčiť, či sú ceny v správnych
rukách. Kusturicova snímka Dom
obesenca (20.00 / Charlie centrum)
rozpráva príbeh Perhana, mladé-
ho muža z rómskej osady, ktorý
sa vydáva do veľkého sveta s vidi-
nou šťastného života, no na ces-
te k naplneniu svojich snov za-
blúdi. Film je súčasťou pripravo-
vaného ročníka Projektu 100, ak
sa ho však neviete dočkať, môže-
te si ho v predpremiére vychut-
nať už dnes. (ps)

Režisér Zdeněk Tyc.
FOTO THA

Záber z filmu Satanské tango.
FOTO ASFK

Víkend plný filmov a ich tvorcov 
Záver bratislavskej časti Febiofestu korunujú projekcie za účasti

tvorcov. Dnes svoj film Ivetka a hora (18.00 / Charlie centrum) uvedú
režisér Vít Janeček a kameraman Braňo Pažitka a film Hlídač č. 47
(20.00 / Charlie centrum) režisér Filip Renč, hereckí predstavitelia
Karel Roden a Lucia Siposová. Zajtra sa za účasti tvorcov budú na
spoločnej projekcii premietať dokumenty Juraj Kubánka Matyása
Priklera a Medzi 4–5,6 Vlada Balca (16.00 / A4 – nultý priestor).

Satanské tango bez hostí  
Prvou projekciou dnešného dňa je sedemhodinový film Bélu Tar-

ra Satanské tango (9.30 / Mladosť), ktorý mal prísť do Bratislavy uviesť
režisér i jeho blízky spolupracovník, hudobný skladateľ a herec
Mihály Víg. Dva dni pred jeho uvedením sa však obaja ospravedlni-
li z pracovných dôvodov. Režisér Béla Tarr pracuje na novom filme.

Film Vítejte v KLDR! odchádza 
Dnes o 20.00 hod. v A4 – nultý priestor sa mal uvádzať za účasti

tvorcov dokument Lindy Jablonskej Vítejte v KLDR!. Keďže film sa
dostal do užšieho výberu na MFF Cannes, jeho tvorcovia ho z Febio-
festu stiahli. Nahradil ho blok dokumentárnych snímok. (sim)

Inšpirácia a režijná výzva 
Dnes večer sa za účasti tvorcov premieta snímka Hlídač č. 47

(20.00 / Charlie centrum) Filipa Renča. Tento psychologický ro-
mán Josefa Koptu pred vyše sedemdesiatimi rokmi sfilmoval
Josef Rovenský. Aký je vzťah Filipa Renča k tomuto filmu? 

– Je to zaujímavá snímka, netypická pre vtedajšiu vypätú do-
bu. Striktne sa však držala literárnej predlohy, takže dnes pôso-
bí trochu pateticky. My sme z románu pre náš film vybrali väčši-
nou iné pasáže ako tie, ktoré použil Jozef Rovenský a spoluautor
scenára Otakar Vávra. Množstvo situácií a niektoré z postáv sme

s Eduardom Ver-
nerom a Zdeňkom
Zelenkom dopísali
alebo naopak škrt-
li. Kniha aj film
pre nás však bo-
li inšpiráciou. Pre
mňa osobne bolo
obrovskou režij-
nou výzvou vrátiť
sa k psychologic-
kej látke a k adap-
tácii výborného
románu. (ps)Záber z filmu Hlídač č. 47. FOTO ASFK
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V Bratislave ukončí Febiofest snímka El Paso Zdeňka Tyca

Nádej potrebná pre divákov 

Do sveta za vidinou šťastného života 

PROGRAM

CHARLIE CENTRUM
K1
16.00 Tango s komármi, r. M. Luther,

2009, SR/ČR, 97 min.
18.00 Ivetka a hora, r. V. Janeček,

2008, ČR, 84 min. (za účasti 
tvorcov)

20.00 Hlídač č. 47, r. F. Renč, 2008, ČR,
108 min. (za účasti tvorcov)

K2
16.00 Najvzdialenejšia cesta, r. Lin Jing-Jie,

2007, Taiwan, 114 min.
18.15 Tablo, r. G. Dettre, 2008, Maď.,

120 min.
20.30 Prosté veci, r. A. Popogrebskij, 2006,

Rus., 108 min.

K3
16.00 Medzi stenami, r. L. Cantet, 2008,

Franc., 131 min.
18.30 Slávny pes, r. P. Solan, 1971, ČSSR,

57 min. + Nemecká, r. P. Solan, 1974,
ČSSR, 8 min.

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

K4
16.00 Bariéra, r. J. Skolimowski, 1966, Poľ.,

77 min.
18.00 El Paso, r. Z. Tyc, 2009, ČR, 98 min.

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

kino MLADOSŤ

09.30 Satanské tango, r. B. Tarr, 1994,
Maď./Švajč./SRN, 422 min. (s dvoma
prestávkami a občerstvením) 

18.00 Pekné dediny pekne horia,
r. S. Dragojević, 1996, Juhosl., 128 min.

20.30 Anténa, r. E. Sapir, 2007, Argen.,
90 min.

DK ZRKADLOVÝ HÁJ

16.00 Kdopak by se vlka bál?,
r. M. Procházková, 2008, ČR, 90 min.

18.00 Veľký rešpekt, r. V. Csudai, 2008, SR,
77 min.

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

FK 35 mm VŠMU
K1
16.00 Gyumri, r. J. Ševčíková, 2008, ČR,

68 min.
18.00 Sestra, r. V. Pancíř, 2008, ČR, 65 min.

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

K2
16.00 Opravdová láska, r. A. Sedláčková,

2008, ČR, 80 min.
18.00 Lubor Dohnal, r. M. Šulík, 2009,

ČR/SR, 57 min.
19.00 Igor Luther, r. M. Šulík, 2009, ČR/SR,

57 min.

A4 – NULTÝ PRIESTOR

16.00 Koliba, r. Z. Piussi, 2009, SR, 44 min. + 
Kým sa skončí tento film,
r. T. Hučko, 2008, SR, 53 min.

18.00 Momentky, r. P. Krištúfek, 2008, SR,
90 min.

20.00 Legie – Patria Nostra, r. L. Králová,
2007, ČR, 57 min. + Pokus 
o duchovní nápravu opraváře 
televizí Josefa Lávičky v devíti 
obrazech, r. L. Koleš, 2008, ČR,
14 min. + Paniččino všecko,

r. K. Šedá, V. Klusák, 2008, ČR, 18 min.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Febiofest pokračuje 
Zajtra sa slávnostnou pred-

premiérou filmu El Paso Zdeň-
ka Tyca skončí bratislavská
časť Febiofestu. Do konca me-
siaca sa ale jeho predstavenia
budú uvádzať v ďalších ôsmich
mestách Slovenska. Prehliad-
ka zavíta do Trenčína, Žiliny,
Košíc, Popradu, Nitry, Banskej
Bystrice, Martina a Prešova.
Exkluzivitu v regiónoch jej aj
tento rok dodáva delegácia
tvorcov, ktorí prídu uviesť svoj
film. Dokument Ivetka a hora
o mystickom zážitku dievčiny
na hore Zvir uvedie v FK Cine-
fil v Košiciach a v Europa Cine-
mas v Banskej Bystrici režisér
Vít Janeček, kameraman Bra-
ňo Pažitka a hlavná hrdinka
Ivetka. Pripravené sú aj disku-
sie s tvorcami. (sim)

otázka pre...


