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Vždy ma zaujímalo, čo sa deje za kamerou
Hoci bol Karel Roden z hereckej rodiny, hercom byť
nechcel. Aj preto si vybral
keramickú školu. Osud otca
i deda ho napokon dobehol.
Patrí k najobsadzovanejším
českých hercom, prerazil dokonca aj v Hollywoode. Na
Art Film Feste sa predstavil
v novej úlohe – ako producent filmu debutujúceho Tomáša Řehořka Proměny.
Na koľko vás úloha producenta vyšla?
Kedysi mi Franco Nero povedal, že
dobrý producent nedáva do filmu
svoje peniaze. Ako koproducent
som dal do projektu svoje meno
a svoje kontakty. Nebolo to nič zložité. Naviac film sa mi páči, takže sa
zaň môžem postaviť.
Čím vás zaujal Řehořkov projekt, ktorý na
Art Film Feste súťaží o cenu Modrý Anjel?
Oslovila ma producentka Nelly
Jenčíková a ukázala mi natočený
materiál, Veľmi sa mi páčil, zistil som,
že Tomáš Řehořek je veľmi šikovný
režisér, tak som mu chcel pomôcť.
Takže len túžba pomôcť?
Ako herca ma vždy zaujímalo, čo sa
deje za kamerou. Keď nakrúcam film,
dodnes skúmam, prečo sa robí, ako
vyzerá zákulisie nakrúcania... Uvažoval som, že si vyskúšam prácu za
kamerou. Nemal som však na mysli
práve prácu producenta, skôr réžiu.

Čím láka herca profesia režiséra?
Keď má prácu, nechýba mu takmer
nič. Réžia je však trochu iný druh
práce. Človek má možnosť vytvoriť
celok, ako herec je len súčasťou procesu tvorby. Predstava vytvoriť celé
dielo mi pripadá zaujímavá.
Kedy sa predstavíte ako režisér?
Zatiaľ mám problém vyskočiť z vlaku. Doba je ku mne priaznivá, dostávam pekné ponuky ako herec a je
ich veľa, takže...
Uvažujete už aspoň o scenári?
Myslím, že môj film nebude celkom autorský. Buď si vyberiem nejakú tému, na ktorej by som spolupracoval so scenáristom. Alebo - mám
aj nejaký scenár, ale potrebujem
k tomu druhého človeka. Baví ma,
keď partner prináša nápady a ja ich
korigujem. Na základe dialógu môže
vzniknúť niečo zaujímavé.
Existuje režisér, ktorého považujete za
svoj vzor?
Páči sa mi mnoho režisérov. Mám
vizuálnu predstavu o svojom filme,
nespája sa mi však s menom žiadneho režiséra.
Aký je rozdiel medzi nakrúcaním v Česku
a v zahraničí?
Je to veľmi podobné. V zahraničí
je samozrejme, viac peňazí. A potom, zaleží na tom, či sa nakrúca
veľký štúdiový film alebo nezávislý
film.
Americkí herci si neradi kazia imidž záporný-

mi postavami. Tie zostávajú pre vás, nie?
Aj anglickí herci hrávajú záporných
hrdinov. Keď nakrúcate v zahraničí,
dôraz sa kladie na to, či pracujete,
až potom, čo vlastne hráte. Dobré

je preto stále niečo robiť, aby človek
nevypadol z kolotoča.
Jena Opoldusová,
redaktorka denníka Pravda
foto: Eduard Genserek

Premeny menia pohľady na ulicu
Proměny natočil najmladší český
režisér Tomáš Řehořek, ktorému nechýba odvaha. Jeho celovečerný debut na produkcii, ktorého sa podielal
známy herec Karel Roden, mení pretrvávajúci stereotyp v kontexte českej
kinematografie. Snímka, ktorá vznikla v česko-talianskej koprodukcii sa
realizovala v rekordne krátkom čase,
v priebehu desiatich natáčacích dní.
Film mal svetovú premiéru na Festivale nezávislého filmu v Paríži. Řehořek ako scénárista, kameraman
a střihač v jednej osobe, podsúva do
popredia predovšetkým obrazovú
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a zvukovú zložku. Farebná štylizácia, dynamická práca s tempom
a rytmom, nastavuje detailný vhľad
do vnútra postáv. Řehoř si na dopl-

Amores Perros. V komplikovanej časovej kompozícii príbehu rozbil lineárne
rozprávanie, ktoré si môže divák postupne skladať.

„Farebná štylizácia, dynamická práca s tempom a rytmom,
nastavuje detailný vhľad do vnútra postáv. Režisér Řehořek
si zvolil scenáristický postup blízky filmom súčasnej novej
mexickej vlne ako sú 21 gramov alebo Amores Perros.“
nenie svojich pohľadov na ulicu prizval oceneňovaného autora hudby
Dejana Pejovice. Zvolil si scenáristický
postup blízky filmom súčasnej novej
mexickej vlne ako sú 21 gramov alebo

Film sleduje štyri rôzne postavy.
Ženu úspešného muža, ktorej chýba ku šťastiu jediné – dieťa. Pre jeho
získanie je schopná urobiť čokoľvek.
Športového trénera, ktorý zasvätil

svoj život atletike. Teraz je za zenitom
a má čas zistiť, čo všetko premeškal.
Starú ženu, žijúcu v osamotení vo
veľkom prázdnom dome bez ľudského kontaktu, ktorý hľadá vo vyšších
sférach. A mladú matku s dvomi deťmi, hľadajúcu spôsob ako ich uživiť.
Dialógy upúšťajú od ľahkosti, na
ktorú sme zvyknutí v českej kinematografii. Predstavitelia dvoch hlavných
postáv sú čerství držitelia divadelnej
ceny Thálie. Ich najsilnejšie scény sú
bez slov. Film Premeny prichádza
2. júla 2009 do slovenskej distribúcie
kín.
Alexandra Ševčíková
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Celebrita očami outsidera
Na 17. Art Film Feste mal v sobotu
večer premiéru nový slovenský film
Ženy môjho muža. Predchádzajúce
dve celovečerné snímky režiséra
Ivana Vojnára sledovali osudy ľudí
z nižšej sociálnej vrstvy. Tentoraz sa
zameral na mediálne známych manželov Hodálovcov, ktorých vzťah už
niekoľko rokov zotrváva na mŕtvom
bode. Na strednú vrstvu sa však pozerá „očami outsidera, dievčaťa, ktoré prišlo odniekiaľ niekam a pozoruje spoločnosť s otvorenými očami“.
Herečku Veru Hodálovú, ktorej
sláva dohasína v neistom moderátorskom kresle, stvárnila Zdena
Studenková. V úlohe agresívneho
majiteľa reklamnej agentúry sa po
jej boku objavil český herec Martin
Stropnický. Paralelne sa vo filme
odohráva príbeh smrteľne chorého
dizajnéra Martina v podaní Vladimíra
Dlouhého a jeho ošetrovateľky Evy,
ktorú si zahrala Éva Bandor, herečka
známa z Jókaiho divadla v Komárne.
Ako prezradila na dnešnej tlačovej
konferencii, postava jej bola osobne
veľmi blízka, lebo pred pätnástimi
rokmi jej zomrela sestra. Už ako herečka sa tak rozhodovala, že by išla
študovať do Maďarska ošetrovateľstvo. „Po tej tragédii som mala pocit, že musím nejakým spôsobom

pomáhať chorým ľuďom. A potom
prišla táto úloha, začala som na nej
pracovať tak, že som využila svoju
životnú skúsenosť,“ dodala Bandor,
ktorá si veľmi chválila spoluprácu
s Vladimírom Dlouhým.
Na scenári k filmu Ženy môjho
muža, ktorý sa pôvodne volal Kvety sakury, sa spolu so scenáristkou
Slavenou Liptákovou podieľal aj
režisér Ivan Vojnár. Najprv doň vložili množstvo paralelných príbehov.
Nakoniec sa však rozhodli rozvíjať
len osudy ústredných postáv, ktoré
boli vzájomne prepletené. Na scenári začali pracovať ešte v roku 2005
a už v tom čase vedeli, že úlohu Very
Hodálovej píšu priamo „na telo“
herečke Zdene Studenkovej, ktorá
ju s radosťou prijala. Predstaviteľku
mladej Macedónčanky Liany sa zasa
vydali hľadať priamo do macedónskej metropoly. Marija Dimishkova
prišla len podporiť svoju kamarátku,
vôbec nemala v úmysle zúčastniť sa
na kastingu. Režiséra však okamžite
zaujala a úlohu Liany jej zveril aj napriek tomu, že dovtedy nemala žiadne herecké skúsenosti. Do našich
kín sa Ženy môjho muža dostanú vo
štvrtok 25. júna.
text: Lucia Makayová,
autorka je redaktorka SITA

DELIKATESY NA DNES

W.

Morfium

13.00 ODA

20. 30 Prameň

Mnohonásobný držiteľ Oscara Oliver Stone, ktorý má vo svojej filmografii už životopisné snímky o slávnych amerických prezidentoch JFK
a Nixon, doplnil minulý rok svoju
zbierku hláv štátov o Georgea W.
Busha. O jedného z najkontroverznejších a najcynickejších prezidentov
americkej histórie.

Z Ruska pochádza snímka Morfium,
ktorá vznikla podľa scenáru Sergeja
Bodrova mladšieho, kultovej persóny ruskej mládeže, ktorý sa preslávil
ako herec, režisér a scenárista, a ktorý
tragicky zahynul v roku 2002. Film
vznikol na základe príbehu podľa autobiografického románu spisovateľa
Michaila Bulgakova.

Synecdoche, New York

„Yesmeni“ dávajú svet
do poriadku

18.00 Cinemax
Charlie Kaufman sa najskôr preslávil
ako inteligentný a veľmi nekonvenčný scenárista. Tento raz prichádza
s režijnou prvotinou, ktorá bola uvedená v hlavnej súťaži v Cannes 2008,
a potom získala päť medzinárodných
ocenení. Hrdinom príbehu o strachu
zo smrti, o úzkosti, o neschopnostiach ľudí či o láske, je muž, ktorému
sa práve rúca zdravie aj manželstvo.
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20. 45 ODA
Po šiestich rokoch sa vracia svojrázna humoristická „úderka“. Tentoraz sa samozvaní politickí aktivisti
zamerali na svetové koncerny Exxon
a Halliburton. Ako predstavitelia
týchto globálnych hráčov, využijúc
svoje inkognito, sa pokúsia rozkryť
sofistikovanu sieť lobbingu, kšeftov
a korupcie.
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Scola roztancoval film

POZVÁNKY NA DNES

Žiarenie – The Shining,
r.Stanley Kubrick
19:00 h, Tatra Banka Cinema (TT)
Významné miesto medzi kultovými filmami zastáva i horor
Stanleyho Kubricka, Žiarenie.
The Shining. Snímku osobné
uvedenie Jan Harlan, producent Stanleyho Kubricka. Zaujímavosťou je, že práve tento legendárny horor sa na Slovensku
nemal verejne nikdy premietať.
Tento fakt spomína samotný
autor v svojej záveti. Art Film
Fest uvedie dve projekcie na
veľkom plátne s nemenej unikátnym osobným uvedením.
Film predstaví Kubrickov dlhoročný spolupracovník a producent Jan Harlan. Žiarenie je
jednou z najúspešnejších adaptácií v dejinách kinematografie
a rozhodne najúspešnejšou, čo
sa týka filmových adaptácií románov Stefana Kinga.

Fragile
21:00h, Festivalová kaviareň (TT)
Festivalovou kaviarňou budú
znieť hlasy hlasov. Oskar Rózsa
predstaví známu slovenskú kapelu Fragile.
Fragile je slovenská hudobná formácia zložená z ôsmich
spevákov. Žiadne hudobné
nástroje. Len ih hlasy. Vokálna
interpretácia známych svetových rock - pop - jazz hitov
v zaujímavých a’cappella aranžmánoch (ala Bobby McFerrin).
Repertoár skupiny tvoria piesne tých najväčších svetových
interpretov ako Sting, Stevie
Wonder, Norah Jones, The Real
Group…
Fragile sa predstaví v zložení
Braňo Kostka, Soňa Norisová,
Jana Golisová, Helena Krajčiová, Svetlana Rymarenková, Slavo Košecký, Vilo Csontos a Kamil Mikulčík.

,,Zlatá kamera je veľmi pekná vecička. Som rád, že som ju dostal,“
skonštatoval Ettore Scola a pokračoval. ,,Režiséri vždy dostávajú veľmi
škaredé ceny, ktoré je hanba vyložiť
si doma na poličku.“ Zlatá kamera
z trenčiansko-teplického a trenčianskeho Art Film Festu rozšírila jeho
zbierku, v ktorej má už troch Césarov, dvoch Donattelových Davidov,
Strieborného medveďa, Cenu za najlepšiu réžiu v Cannes a dve desiatky
ďalších ocenení.
,,Keď som v Taliansku hovoril, že
cestujem na Slovensko, spomenul
som si na obľúbené zaklínadlo Federica Felliniho. Neustále ho niekam
pozývali. Keď sa mu nechcelo, zvykol
pozvanie odmietnuť so slovami. Rád
by som, ale nemôžem, musím ísť do
Bratislavy. Odmietnutí len pokrčili ramenami: nuž, keď musíš, nedá sa nič
robiť,“ zavtipkoval taliansky režisér.
Má 78 rokov. Nakrútil viac ako 35 filmov. Vyštudoval právo na univerzite
v Ríme, začal písať scenáre, ako režisér debutoval v roku 1964 filmom Ak
dovolíte, budeme hovoriť o ženách.
Pracoval s hereckými hviezdami, aj
s ľuďmi z ulice. ,,Hercov, ktorí nakrútili štyridsať, päťdesiat či sto filmov,
som obsadzoval do úloh, ktoré boli
úplne protichodné k tým, čo už mali
za sebou. Napríklad vo filme Zvláštny

deň som zveril Sofii Lorenovej, ktorá
dovtedy hrávala agresívne zvodné
krásavice, postavu obyčajnej ženy,
utláčanej manželom, ktorá vôbec
nebola sexuálne príťažlivá. A Marcellovi Mastroianimu, ktorý predtým
hrával južanských milovníkov, zvodcov a krásavcov, zas postavu homosexuála,“ osvetlil Ettore Scola včera
na tlačovej besede.
K jeho najslávnejším filmom patrí
Tančiareň. Príbeh ľudí, stretávajúcich sa v tančiarni, kde v spoločnosti
iných zaháňajú šeď každodennosti
a zabúdajú na samotu. Fascinujúci
film, v ktorom nepadne jediné slovo,
vznikol podľa divadelnej predlohy.
,,Bol som v Paríži, priateľ ma zaviedol
do maličkého divadla na periférii.
V maličkej sále hrali neprofesionáli,
jeden bol učiteľ matematiky, ďalší
obchodník... Rozohrali príbeh o tom,
ako sa úradníci stretávajú raz za čas
v tančiarni. Hneď som si povedal, to
by bol vynikajúci film! Príbeh som
však rozšíril, chcel som v ňom zachytiť zmeny, ktoré sa odohrali v priebehu osemdesiatych rokov v Európe.
Musím sa priznať, že scenár, v ktorom
nebol jediný dialóg, sa mi písal veľmi
ťažko. Mimikou a pohybom museli
herci vyjadriť všetky city a myšlienky
svojich hrdinov,“ zaspomínal si Ettore
Scola.
Jena Opoldusová

RESUME

Help for talent

View on street

Despite coming from a family of actors, Karel Roden
never wanted to become one
himself. That was one of the
reasons why picked ceramics
school. But the fate of his
father and grandpa caught
up with him in the end. He is
one of the most sought-after Czech film actors, having
even made it to Hollywood.
At Art Film Fest he appeared
in a new role - as the producer
of Tomáš Řehořek‘s directorial debut Metamorphoses.

Metamorphoses was shot by
young Czech director Tomáš
Řehořek, who certainly doesn‘t
lack courage. His feature debut,
contributed to by Karel Roden,
changes persisting stereotypes
in the context of Czech cinema.
The picture, the result of a Czech-Italian coproduction, was created over the course of ten days
of shooting.
The film had its world premiere at the European Independent
Film Festival in Paris. As screenwriter, cameraman and editor
in one person, Řehořek pushes
the film‘s visual and aural elements to the fore.
Colour stylisation and dynamic
work with tempo and rhythm
provides a detailed look into the
characters‘ interiors. To complement his visions of the street,
Řehořek invited award-winning
composer Dejan Pejovic.
Director chose a screenwriting approach similar to films
of the contemporary Mexican
New Wave such as 21 Grams and
Amores Perros. The story‘s com-

How much did your role as producer come
to?
Franco Nero once told me that
a good producer doesn‘t put his
own money into a film. As a co-producer, I lent my name and my contacts to the project. It was all quite
simple. Most of all, I like the film, so
I can stand behind it.
What interested you about Řehořek‘s
project, which is in the running for the Blue
Angel Award here at Art Film Fest?
The producer, Nelly Jenčíková,
approached me and showed me
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some previously-shot material. I liked it a lot, and I realised that Tomáš
Řehořek is a very skilled director, so
I wanted to help him.
So just a desire to help?
As an actor, I have always been
interested in what happens behind the camera. To this day, when
I shoot a film, I investigate why it is
done this or that way, how it looks
behind the set... I considered trying
out work behind the camera. I wasn‘t thinking specifically about producing, more directing.
What about being a director attracts an
actor?
When an actor has work, he doesn‘t need much else. But directing is
a rather different kind of work. One
has the opportunity to create something in its entirety, whereas an
actor is just one part of the creation
process. Idea of creating a work as
a whole seems interesting to me.
When are you going to debut as a director?
For now my problem is jumping
out of the train. These days are
treating me well, I‘m being given
attractive offers as an actor, lots of
them, so...

plex temporal composition fractures the linear narrative, which
the viewer can gradually piece
together.
The film follows four different
characters. The wife of a successful man who lacks just one
thing to be happy - a child. She is
prepared to do anything to fulfil
him. A sport trainer who has dedicated his life to athletics. Now
he is past his prime and has the
time to discover everything he
missed. An elderly woman living
in solitude in a large, empty house, without human contact,
which she seeks in higher planes. And a young mother of two,
searching for a way to support
them.
The dialogues abandon the lightness we expect from Czech
cinema. The performers of the
two main roles are the latest recipients of the theatrical Thálie
award. Their most powerful scenes are without words.
The film Metaphorphoses will
be released in Slovak cinemas on
2. júla 2009.
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PROGRAM SOBOTA 20. 6. 2009 / SATURDAY

Trenčianske Teplice

Tatra banka cinema
10:30 Wendy a Lucy •
Wendy and Lucy (CF),
r. Kelly Reichardt, 2008,
US, feature • hraný, 80´
13:00 Samson a Dalila •
Samson & Delilah (CF),
r. Warwick Thornton,
2009, AU, feature • hraný, 101´
16:30 Londýnska rieka
• London River (EC),
r. Rachid Bouchareb,
2009, FR/DZ, feature •
hraný, 87´
19:00 Žiarenie • The
Shining (CLT),
r. Stanley Kubrick, 1980,
UK/US, feature • hraný,
142´
23:30 Cecil B. DeMented • Cecil B. DeMented (LNS),r. John Waters,
2000, US/ FR, feature •
hraný, 88´,
Kino Prameň
10:00 Jermal • Jermal
(AW), r. Ravi Bharwani,
Rayya Makarim, Utawa
Tresno, 2008, ID, feature • hraný, 90´
12:30 Päť lupičov a sta-

rá dáma • The Ladykillers (COM),
r. Alexander Mackendrick, 1955, UK, feature
• hraný, 88´
15:00 Kostlivec • The
Bone Man (EC), r.
Wolfgang Murnberger,
2008, AT, feature • hraný, 121´
17:30 Papierový vojak
• Paper Soldier (EC), r.
Alexej German jr., 2008,
RU, feature • hraný, 118´
20:30 Morfium • Morphine (EC), r. Alexej Balabanov, 2008, RU, feature • hraný, 110´, (1/2)
Trenčín

Sprievodné podujatia
Kursalón
9:30 Tlačová konferencia Porota Medzinárodnej súťaže hraných
filmov a Porota Medzinárodnej súťaže krátkych filmov • Main Jury
& Jury of Short Films,
ΩEng
12:00 TK Letná filmová
škola – Uherské Hradište • Summer Film

GENERÁLNI REKLAMNÍ PARTNERI • GENERAL PARTNERS

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI • MAIN MEDIA PARTNERS

MEDIÁLNI PARTNERI • MEDIA PARTNERS

●

School – Uherské Hradiště
Ωeng
Festivalová kaviareň
21:00 Každý večer naživo s Oskarom Rózsom / live evenings:
Fragile, DJ Stevie
Festivalové kino ODA
11:00 33 scén zo života
• 33 Scenes from Life
(EC), r. Małgorzata Szumowska, 2008, PL/GE,
feature • hraný, 96´
13:00 W • W. (AW), r. Oliver Stone, 2008, US/HK,
feature • hraný, 129
15:15 Parque via •
Parque via (CF), r. Enrique Rivero, 2008, MX,
feature • hraný, 86´
18:15 Hriešny tanec •
Dirty Dancing (DNC),
r. Emile Ardolino, 1987,
US, feature • hraný, 100´
20:45 „Yesmeni“ dávajú svet do poriadku
• The yes Men Fix the
World (AW),
r. Andy Bichlbaum, Mike
Bonanno, Kurt Engfehr,
2009, US, docum., 85´
Bažant kinematograf

22:00 Bobule • Grapes,
r. Tomáš Bařina, 2008,
CZ, feature • hraný, 90´
ArtKino Metro
10:30 Krátke film III •
Shorts III
13:00 Prírodná tanečníčka • Native Dancer
(CF), r. Guka Omarova,
2008, KZ/RU, feature •
hraný, 87
15:30 Krátke filmy IV •
Short IV (SH4)
18:30 Machan • Machan (CF), r. Uberto Pasolini, 2008, IT/LK, feature • hraný, 109´
21:00 Dvojnohý koník • Two- Legged
Horse (AW), r. Samira
Makhmalbaf, 2008, IR/
FR, feature • hraný, 101´
CINEMAX
18:00
Synecdoche,
New York • Synecdoche, New York (AW),
r. Charlie Kaufman,
2008, US, feature • hraný, 124´,oE, (1/2)
20:30 JCVD • JCVD
(LNS), r. Mabrouk El
Mechri, 2008, BE/FR, feature • hraný, 97´

HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI • MAIN PARTNERS

OFICIÁLNY PREPRAVCA
TRANSPORT PROVIDER

LOGISTICKÝ PARTNER
LOGISTICS PARTNER

REKLAMNÍ PARTNERI • PARTNERS

SLOVAK SEASON
PARTNER
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