
S nakrúcaním defi nitívne 
skončil. Čerstvý sedemde-
siatnik Petr Weigl tvrdí, že 
je v štádiu bilancovania. 
Originálny český režisér, 
ktorého fascinovala hudba 
a fi lm, bol včera popolud-
ní hviezdou Art Film Festu. 
Diskutoval so ,,svojimi“ her-
cami Magdou Vášáryovou 
aj Milanom Kňažkom.

V 80. rokoch vám dva razy tesne ušla tele-

vízna Emmy. Netrápili ste sa?

Komplimentom bol už fakt, že sa 
moje fi lmy dostali do trojky nomino-
vaných. Premietali ich v USA všetky 
dôležité televízie. Konkurencia bola 
neporovnateľná, napríklad moja fi l-
mársky ojedinelá Olověná doba so 
zvláštnym expresionizmom súťažila 
s dokumentom ako nahrával Bern-
stein West Side Story s Kiri te Kanawa 
a José Carerasom.

Nakrúcali ste nielen pre Československú 

a Slovenskú televíziu, ale aj pre zahraničné 

stanice ZDF, ARD či BBC Channel Four. Ako 

vás objavili?

Medzinárodné ceny majú význam 
na začiatku kariéry, ľudia si vás všim-
nú. A keď majú pocit, že prinášate 
niečo objavné, angažujú vás. Mal 
som šťastie, že zopár rozhodujúcich 
ľudí videlo môj potenciál, ponúkali 

mi dobré látky a ja som si mohol vy-
berať. Keď to porovnám s dneškom, 
nemusel som zháňať žiadne penia-
ze a mohol som robiť drahé fi lmy. 
Aj v našich televíziách som dostával 
veľké peniaze, pretože moje projekty 
boli ekonomicky veľmi náročné.

Prečo ste v 70. rokoch vymenili Českoslo-

venskú televíziu za Národné divadlo?

V televízii som mal veľké politické 
problémy, aj keď som bol primado-
na. V okamžiku, keď ma navrhovali 
na Štátnu cenu za Rusalku, chceli, 
aby som bol lojálny k režimu a šiel 
na Vysokú školu politickú. Okamži-
te som dal výpoveď, ktorú neprijali 

a začali ma šikanovať. Na to som 
dostal ponuku z Národného divadla. 
Robil som dramaturga baletu a zá-
roveň sa mi otvorili možnosti znovu 
fi lmovať. Bola to práve Slovenská te-
levízia, ktorá – keď videla, v akej som 
situácii – mi dala ponuku.

Často ste spolupracovali so slovenskými 

herečkami a hercami. Dôvod?

Hudba potrebuje najvyššiu hereckú 
kvalitu. Nielen typ, ale aj fotogenický 
potenciál. Slovenské herečky - to bol 
v istých rokoch malý Hollywood! Aj 
pokiaľ ide o mužov. Mali schopnosť 
nie hrať, ale byť tou postavou.

Posledný fi lm – Ako sa robí opera – ste 

nakrútili v roku 1996. Prečo ste prestali pre-

mýšľať o nových projektoch?

Je to otázka osobnej životnej fi lo-
zofi e. Myslím si, že istý čas sa učíme 
a formujeme, istý čas sa realizujeme 
a odovzdávame to, čo sme sa naučili 
a napokon robíme resumé a ohlia-
dame sa nazad.

A čo vidíte, keď sa obzriete na cestu?

Môj život bol dramatický rovnako 
ako životy tých, čo prežili dramatic-
ké politické dejiny. Pri všetkej mojej 
skepse mi pozitívne zasvieti to, že 
som mal veľké šťastie realizovať sa, 
realizovať všetok svoj emocionálny 
potenciál a že pracoval s mimoriad-
nymi ľuďmi. Jena Opoldusová, 
 redaktorka denníka Pravda
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Nemusel zháňať peniaze a robil drahé fi lmy

Synekdocha ukazuje zhustenú pravdu
Charlie Kaufman porušuje pravi-

dlá  hollywoodskej mašinérii. Seba-
ľútosť se stala jeho pevnou súčasťou. 
Otázka znie ako z nej von. Najlepší re-
cept na autorskú krízu je napísať o tom 
scenár. Najlepší recept je prekročiť seba 
samého a fi lm si zrežírovať sám.  

Charlie Kaufman je režisér za režisé-
rom režiséra. Posledný článok v systé-
me. Jeho fi lm Synecdoche, New York 
stavia Kaufmanove paralelné svety. 
Používa princíp čínskej krabičky. Prí-

beh v príbehu. Synecdoche, New York 
ponúka inú optiku náhľadu na osob-
né problémy, neurózy, nešťastia vo 
vzťahoch a všeobecné spiknutie 
celého sveta proti jednému človeku, 
ktorý nechce nič iné, ako byť chvílu 
šťastný.  Hlavná postava Caden Co-
tard, hypochonder, je Kaufmanovo 
scenáristicko-režisérské alter-ego. 
Je divadelným režisérom, ktorý prá-
ve dokončuje  ďalšiu hru. Je nútený 
neustále obmedzovať svoj tvorivý 

potenciál, ale vďaka získaniu gran-
tu pre géniov má možnosť vytvoriť 
svoje majstrovské dielo. Jeho žena 
Adele spolu s dcérou odchádzajú 
do Berlína, kde Adele vystavuje svoje 
výtvarné miniatúry. V opustenej to-
várenskej hale  uprostred New Yorku 
začne Caden postupne budovať svoj 
dokonalý divadelný svet. Umelý rea-
lizmus, v ktorom každá postava vy-
tvorí rolu neoddeliteľnú od skutočné-
ho sveta a zároveň umožní autorovi 

určité korekcie.
V scenári fi lmu je prítomný feno-

mén ľudského vedomia, motív zdvo-
jenia a túžby tvoriť. Synekdocha, 
New York je fi lmový metatext, kla-
me diváka. Zamieňa časti za celok. 
Ponúka viditeľnú bohatosť možných 
interpretácii, ktoré nútia diváka, aby 
si fi lm pozrel opäť. A opäť. Ukazuje 
zhustenú pravdu, pred ktorou nie je 
možné uniknúť. 

  Alexandra Ševčíková
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X = X + 1. Vyzerá to ako rovnica 
či hádanka. Ale je to názov nového 
slovenského krátkeho fi lmu mladé-
ho režiséra Juraja Krasnohorského. 
V piatok si túto originálnu snímku 
budú môcť pozrieť festivaloví divá-
ci v premiére.   

Predstavte si takúto situáciu: ne-
známy muž a žena si otvoria dvere 
a vojdú do vášho bytu. Správajú sa 
ako doma. Nevidia vás, nereagu-
jú na vaše hrozby. Dvere sa znovu 
otvárajú. Prichádzajú stále nové 
a nové páry. V byte už začína byť 
tesno. Každý pár je prekvapený 
príchodom nového páru a reagu-
je po svojom, no vždy s rovnakým 
presvedčením – votrelci sú tí druhí. 
Ale je to váš byt, vy ste tu boli prví. 
Či nie? 

Že je takýto príbeh absurdný? 
„Je to surreálny fi lm. Priznávam to. 
Umenie ukazuje niečo, čo pozná-
me, jednoduchšou, estetickejšou 
a čistejšou formou. A ja som chcel 
porozprávať o ľudskej náture,“ vy-
svetľuje Krasnohorský. 

Situácie z fi lmu vôbec neskúšal 
„šokovou terapiou“ v reálnom ži-
vote. Namiesto toho aplikoval na 

ľudské správanie známy model 
švajčiarsko-americkej psycholo-
gičky Elisabeth Kübler-Ross, ktorá 
opisuje, ako je naše správanie sa 
v kritických situáciách naprogra-
mované.   

„Držal som sa tohto psychologic-
kého modelu, a nemusel som sa báť, 
že to, čo vo fi lme zobrazím, bude 
nereálne či nebodaj falošné, pretože 
tento model funguje,“ hovorí. 

Vo fi lme si zahrala dvadsiatka 
hercov, medzi nimi napríklad Mir-
ka Partlová, Lucia Siposová, Lucia 

Rózsa-Hurajová, Marek Majeský či 
sestry Hana a Žofi a Lasicové.  

Všetci museli dodržať rovnaký 
text a rovnaký pohyb. Celý fi lm 
totiž funguje ako kánon pri speve. 
S 20-sekundovým posunom robili 

všetci herci to isté na tých istých 
miestach. „Druhá časť hereckej 
interpretácie spočívala v tom, čo 
samotný herec prinesie - svoje telo, 
svoj tón hlasu a najmä svoje vlastné 
myšlienky a vysvetlenia. Povedal 
som im od začiatku, že chcem, aby 
dodržiavali text a pohyb, ale je na 

každom, ako si čo vysvetlí a ako to 
podá – jedna a tá istá veta sa totiž 
dá povedať tisíc rôznymi spôsob-
mi, a za každým to znamená niečo 
iné. S týmto sa herci zaujímavo po-
hrali, niektorí sú erotickí, niektorí sa 
hrajú, smejú, iní sú zase hysterickí. 
Bude to zaujímavé aj pre diváka,“ 
uzatvára Krasnohorský, ktorého 
snímku pochválil osobne aj slávny 
producent Stanleyho Kubricka Jan 
Harlan. Zúčastnil sa Art Film Festu 
a pri osobnom uvedení v kine do-
konca všetkých festivalových ná-
vštevníkov vyzval, aby si túto sním-
ku išli pozrieť. Vraj je to to najlepšie, 
čo za posledné roky videl.

Film X = X + 1 je určený pre kiná. 
Bol už prezentovaný v prestížnom 
Cannes na fi lmovom trhu Short 
Film Corner ako jediný slovenský 
krátky fi lm spomedzi 2000 krát-
kych snímok. Tvorca plánuje ešte 
svetovú premiéru, čaká na odpove-
de zo slávnych fi lmových festivalov 
A-kategórie, z Locarna a Benátok. 
Film by sa mal na jeseň dostať aj do 
slovenských kín ako predfi lm k ce-
lovečernej snímke.

 Zuzana Kizáková

X = X + 1. Originálna slovenská fi lmová novinka 

DELIKATESY NA DNES

Biele noci
13. 00 ODA
Baletný tanečník v podaní slávneho 
Michaila Baryšnikova emigroval zo 
Sovietskeho zväzu. Jeho lietadlo však 
na ceste do Tokia havaruje a on sa 
nedobrovoľne ocitne na sibírskej zá-
kladni „odvrhnutých umelcov“. Film 
je paralelou so životom Michaila Ba-
ryšnikova, ktorý v roku 1974 z Ruska 
emigroval. Je skvelou kompiláciou 
baletných a stepových čísel. 

Odplata
15. 00 Prameň
Znie to ako stará známa odrhovač-
ka: Bývalý drobný zlodej Alex sa roz-
hodne vylúpiť banku, aby získanými 
peniazmi vykúpil svoju ukrajinskú 
priateľku z kruhu dlhov a nútenej 
prostitúcie. Pripravte sa na originál-
ny, no náročný a naturalistický prí-
beh. O zločine a treste, ktorý diváka 
nenechá chladným. . Je jasné, že toto 
sa neskončí dobre. 

Pokoj v duši
15. 15 ODA
Najnavštevovanejší slovenský fi lm 
tohto roka je príbehom priateľstva 
a zrady. Tóno sa vracia z väzenia, kde si 
odsedel päť rokov za krádeže. Doma 
zisťuje, že sa s manželkou sa odcud-
zil, päťročného syna vôbec nepozná, 
nemôže si nájsť prácu, pretože zlode-
ja nikto nezamestná. Tóno sa však od-
mieta živiť krádežami. Verní priatelia 
z detstva sa mu snažia pomôcť. 

Rozorvané objatia
20. 30 Cinemax
Pred rokmi mal istý muž vážnu au-
tonehodu. Stratil pri nej nielen zrak, 
ale aj ženu svojho života, Lenu. Tento 
muž má dve mená. Prvé je Harry Ca-
ine - literárny pseudonym, druhé je 
Mateo Blanco – jeho skutočné meno, 
pod ktorým nakrúcal fi lmy. Po neho-
de sa Mateo stáva Harrym. A keďže už 
nemôže režírovať fi lmy, nechá Matea 
umrieť so ženou, ktorú miloval. 
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Weigl brought opera to fi lm
He has stopped shooting 
fi lms for good. The new-
ly seventy-year-old Petr 
Weigl insists that he is in a 
retrospective phase. The 
originally Czech director, 
always fascinated by mu-
sic and fi lm, was the star 
of Art Film Fest yesterday 
afternoon.  

 In the nineteen-eighties, you narrowly 

missed winning two television Emmys. Did 

this upset you? 

The fact that my fi lms were among 
the nominated three was already a 
compliment. They were shown on 
all of the major television stations 
in the USA. The competition was 
incomparable, for example my 
unique The Night of Lead with its 
unusual expressionism competed 
with a documentary on Berstein’s 
making of West Side Story with Kiri 
Te Kanawa and José Carreras. 

In addition to Czechoslovak and Slovak 

television, you’ve also shot fi lms for foreign 

stations such as ZDF, ARD, BBC and Channel 

Four. How did they discover you? 

International awards mean some-
thing at the beginning of a career: 
people notice you. And when they 
have the feeling that you are produ-
cing something groundbreaking, 
they hire you. I was lucky that a few 
decision-makers saw my potential 
and off ered me good material, and 
I was able to choose. When I com-
pare it with today, I didn’t have to 
scrounge for money, and I could 
make expensive fi lms. Even at 
Czech and Slovak Television, I rece-
ived large sums of money, because 
my projects were very fi nancially 
demanding. 

You have often collaborated with Slovak 

actresses and actors. Why is that? 

Music requires the highest calibre 
of acting. Not just personality, but 
also photogenic potential. Slovak 
actresses – there were years when 
that was little Hollywood! This went 
for the men too. In hindsight I see 
that they had the ability not to play, 
but to be the character. 

RESUME

X = X + 1. It seems like an equation 
or a puzzle. But it is the title of a new 
Slovak short fi lm from young direc-
tor Juraj Krasnohorský. On Friday, 
festival audiences will be able to 
watch the premiere of this original 
picture. 

Imagine the following situation: 
an unfamiliar man and woman 
open the door and enter your fl at. 
They make themselves at home. 
They don’t see you, don’t react to 
your threats, and the door opens 
yet again to more and more new 
couples. It starts to get crowded in 
the fl at. Each couple is surprised at 
the arrival of each new couple and 
react in their own way, but always 
with the same conviction – the 
others are the intruders. But it’s your 
fl at, you were here fi rst. Or not?

Director applied to human be-
haviour the well-known model of 
psychologist Elisabeth Kübler-Ross, 
who describes how our behaviour is 
programmed in critical situations.

Twenty actors appear in the fi lm, 

including Mirka Partlová, Lucia Sipo-
sová, Lucia Rózsa-Hurajová, Marek 
Majeský and sisters Hana and Žofi a 
Lasicová. All of them had to stick to 
the same text and the same move-
ments, as the entire fi lm acts as a ca-
non. With a twenty-second delay, all 
the performers did the same thing 
in the same places. “The second part 
of the actor’s interpretation consis-
ted of what the performer brought 
to the part – their body, their tone of 
voice and most of all their own ideas 
and elucidations. I told them from 
the start that How they explicated 
and conveyed the texr, was up to 
them – because the same sentence 
can be said in a thousand diff erent 
ways, and each one means some-
thing else. The performers played 
with this interestingly; some are ero-
tic, some are playful, others are hys-
terical. It is going to be interesting 
for the viewer as well,” concluded 
Krasnohorský, whose picture was 
personally praised by Stanley Kub-
rick’s producer Jan Harlan. 

Tatra banka aj tento rok 
podporila medzinárodný 
fi lmový festival Art Film 
Fest, opäť aj prostredníc-
tvom neštandardného 
premietacieho priesto-
ru Tatra banka Cinema. 
O podpore festivalu ale aj 
o dobrom fi lme hovorí An-
drea Šalingová, CSR ma-
nažérka Tatra banky.

Tatra banka sa na tohtoročnom Art 

Film Feste predstavuje ako banka, kto-

rá miluje umenie. Ako vôbec došlo k ta-

kémuto spojeniu? 

Sme síce bankou a tie sú pova-
žované za veľmi striktné a kon-
zervatívne inštitúcie. Sme však 
modernou a prémiovou bankou 
a uvedomujeme si, že bez pod-
pory a participácie úspešných 
komerčných subjektov by mno-

hé zaujímavé a ambiciózne pro-
jekty a aktivity nebolo možné 
úspešne realizovať. Tento fakt 
veľmi intenzívne vnímame najmä 
v prípade projektov, v ktorých 
je sústredené veľké množstvo 
talentu, nadania a intelektu. Aj 
preto sme svoj nový strategický 
zámer spoločenského pôsobenia 
postavili na dvoch hlavných pili-
eroch a rozhodli sme sa pôsobiť 
v oblasti umenia a vzdelávania, 
pričom práve podpora umenia 
tvorí ťažiskovú súčasť našej fi -

remnej fi lantropie.
Umenie má veľa podôb, tá fi lmová 

však predsa len svojím charakterom 

trochu vyčnieva zo štandardného radu. 

Prečo teda práve podpora fi lmového 

umenia a konkrétne Art Film Festu?

Radi podporíme zaujímavý 
a výnimočný projekt, zvlášť ak je 
prísľubom vysokej kvality, ume-
leckej hodnoty a má hlbší spo-
ločenský rozmer. Art Film Fest 

patrí medzi najvýznamnejšie kul-
túrno-spoločenské podujatia na 
Slovensku a postupne si získava 
čoraz vyšší kredit aj v zahraničí. 
Okrem prínosu v podobe pred-
stavenia najkvalitnejších fi lmo-
vých snímok, ktoré boli prezen-
tované na prestížnych fi lmových 
prehliadkach, nám imponuje aj 
snaha organizátorov festivalu 
dostať slovenských divákov späť 
do kín a vychovať novú gene-
ráciu fi lmových obdivovateľov. 
V tomto má Art Film Fest určite 

našu podporu. 
Na festivale sa pred rokom vďaka Ta-

tra banke objavil aj osobitný kinostan 

Tatra banka Cinema – nebude chýbať 

ani tento rok?

Netradičný premietací priestor 
v podobe kinostanu Tatra banka 
Cinema bude v kúpeľnom par-
ku Trenčianskych Teplíc aj tento 
rok. Počas festivalového týždňa 
sa v ňom premietne až 40 fi lmov 
a som rada, že pôjde o také kva-
litné snímky, akou je napríklad 
kultový horor Stanleyho Kubric-
ka – Žiarenie, ktorý ešte v sloven-
ských kinách nebol nikdy uvede-
ný. Teším sa však, prirodzene, aj 
na osobnosti, ktoré tieto snímky 
prídu do Trenčianskych Teplíc 
osobne uviesť, ako aj na všetky 
sprievodné aktivity festivalu.

Ktorý fi lm z programovej ponuky si 

určite nenecháte ujsť? 

Okrem súťažnej sekcie ma za-
ujala sekcia európske zákutia. 
Osobne sa veľmi teším na Al-
modovarovu snímku Rozorvané 
objatia a niekoľko slovenských 
a českých noviniek, ktoré som 
tento rok nestihla v kinách.

Keď  banka miluje umenie

„Radi podporíme zaujímavý a výnimočný projekt, 
zvlášť ak je prísľubom vysokej kvality, umeleckej 
hodnoty a má hlbší spoločenský rozmer.“

Original new Slovak fi lm
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PROGRAM ŠTVRTOK 25. 6. 2009 / THURSDAY

Trenčianske Teplice
10:00 Bez mena / Witho-
ut Name (CF), r. Cary Joji 
Fukunaga, 2009,
US/MX, feature / hraný, 
96́ , 
13:00 Grófka / The Coun-
tess (EC),
r. Julie Delpy, 2009, GE/FR, 
feature / hraný, 94´
16:30 Sláva / Fame 
(DNC),
r. Alan Parker, 1980, US, fe-
ature / hraný, 134´
19:00 Okno / The Win-
dow (AW) 
r. Carlos Sorin, 2008, AR/
ES, feature / hraný, 85́  
23:30 Bronson / Bronson 
(LNS),
r. Nicolas Winding Refn, 
2009, UK, feature / hraný, 
92´
Kino Prameň
Prameň Cinema
10:00 V moci davu / In-
voluntary (LA), r. Ruben 
Ostlund, 2008, SE, feature 
/ hraný, 98´
12:30 Good Bye, Lenin! / 
Good Bye, Lenin! (COM),
r. Wolfgang Becker, 2003, 

GE, feature / hraný, 120´
15:00 Odplata / Revan-
che (EC),
r. Götz Spielmann, 2008, 
AT, feature / hraný, 121́ ,
17:30 Pandorina skrinka 
/ Pandora ś Box (EC),
r. Yesim Ustaoglu, 2008, 
TR/FR, feature / hraný, 
112´
20:30 Dobrý, zlý a škare-
dý / The Good, the Bad 
and the Ugly (CLT),
r. Sergio Leone, 1966, IT, 
feature / hraný, 179 ,́
Sprievodné podujatia
Special Events
Kursalón
11.00 Slovenská televízia 
/ Slovak Television
TK / PC,
Kúpeľný park
17:00 Potulná galéria 
NomadSPACE / Nomad-
SPACE Moving Galery
Festivalová kaviareň
21:00 Každý večer naži-
vo s Oskarom Rózsom / 
live evenings:
Soňa Horňáková so sku-
pinou,
DJ Stevie,
špeciálny hosť: spisova-

teľ Michal Hvorecký „Čí-
tačky“

Trenčín
11:00 Zločiny v čase / Ti-
mecrimes (LNS),
r. Nacho Vigalondo, 2007, 
ES, feature / hraný, 89´
13:00 Biele noci / White 
Nights (DNC),
r. Taylor Hackford, 1985, 
US, feature / hraný, 136́
15:15 Pokoj v duši / Soul 
at Peace (SS), 
r. Vladimír Balko, 2009, SK, 
feature / hraný, 97´
18:15 Svet tieňov / Long 
Shadows (LA),
r. Connie Walther, 2008, 
GE, feature / hraný, 91́
20:45 Návštevník / The 
Visitor (CF), 
r. Jukka-Pekka Valkeapää, 
2008, FI/GE, feature / hra-
ný, 104´
Bažant kinematograf
22:00, Nebo, peklo....
zem / Heaven, Hell...
Earth (SS) 
r. Laura Siváková, 2009, 
SK/CZ, feature / hraný, 85́ , 
oS, (2/2)
ArtKino Metro

VIDEO
10:30 Krátke fi lm IV / 
Short IV (SH4)
13:00 Liverpool / Liver-
pool (LA),
r. Lisandro Alonso, 2008, 
AR/NL, feature / hraný, 
84´
15:30 Krátke fi lmy V / 
Shorts V 
18:30 Najšťastnejšie 
dievča na svete / 
The Happiest Girl in the 
World (CF),
r. Radu Jude, 2009, RO/NL, 
feature / hraný, 100´
21:00 Iný Hollywood: Di-
voký, neznámy príbeh 
Austrálskej Novej vlny! 
/ Not Quite Hollywood: 
The Wild, Untold Story 
of Ozploitation! (LNS),
r. Mark Hartley, 2008, AU/ 
US, docum., 100´
CINEMAX
18:00 Katalin Varga / Ka-
talin Varga (CF),r. Peter 
Strickland, 2009, RO/UK, 
feature / hraný, 82´
20:30 Rozorvané objatia 
/ Broken Embraces (EC), 
r. Pedro Almodóvar, 2009, 
ES, feature / hraný, 129´
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