
Ocenenie Zlatá kamera si na dneš-
nom záverečnom ceremoniáli 17. 
ročníku Art Film Festu preberie 
česká fi lmárka Věra Chytilová, ktorá 
pôsobí na fi lmovej scéne už polsto-
ročie a na svojom konte má kultové 
snímky ako Sedmikrásky, Pasti, pasti, 
pastičky či Dědictví aneb Kurvahoši-
gutntag. 

„Film musí mať pravdu, estetiku, ro-
zum, cit a vieru – pretože fi lm má byť 
pravdivý, vzrušujúci, potrebný, krás-
ny a plný nádeje. Také fi lmy by som 
chcela robiť. Bojím sa ale, že to ne-
budem nikdy vedieť,” povedala Chy-
tilová ako mladá režisérka v jednom 
zo svojich prvých rozhovorov. Jej di-
ela sú dôkazom toho, že v poslednej 
vete svojej výpovede sa mýlila. 

Chytilová je dnes ikonou európskej 
kinematografi e a vo svojich fi lmoch 
neustále hľadá odpovede na nové 
a nové otázky.

Filmy „enfant terrible“ českej kine-
matografi e sú plné satiry, nadhľadu, 
kritiky, provokácie aj fi lozofovania. 
Neľútostne odrážajú stav spoločnos-
ti v socializme, ale aj dnes, zaostrujú 
na medziľudské vzťahy a divákom 
často od smiechu až mrzne úsmev 
na tvári. 

Osobitý a nekonvenčný pohľad 
nekompromisnej českej režisérky 

a scenáristky Chytilovej mnohých 
pohoršuje, ale jej aj priniesol mnoho 
ocenení.  „Pre mňa je hádka formou 
diskusie a aj po tom najväčšom „kra-
váli“ jednám s človekom normálne,“ 
hovorí Chytilová.

Chytilová sa narodila 2. februára 
1929 v Ostrave. Študovala architek-
túru v Brne. Keď si privyrábala ako 
modelka, všimol si ju scenárista Jiří 
Brdečka, ktorý hľadal dvorné dámy 
pre fi lm Cisárov pekár – Pekárov ci-
sár. Pri svojom prvom nakrúcaní sa 
Chytilová ako 22-ročná do fi lmu za-

milovala. Prvá dáma českého fi lmu 
stála v 60. rokoch pri zrode takzvanej 
novej československej vlny. “Vždy sa 
pozerala na svoje témy rýdzou fi lmo-
vou rečou. Jej fi lmy boli zakazované 
a znovu dovoľované. Každú prácu 
si musela ťažko presadzovať a ona 
na to mala energiu aj vôľu,” povedal 
o Chytilovej neskôr jej pedagóg Vá-
vra. Upozornila na seba už svojimi 
školskými fi lmami Strop a Pytel blch. 
Za celovečerný debut O něčem ji-
ném o osudoch dvoch žien, získala 
cenu na festivale v nemeckom Man-

nheime. S bývalými spolužiakmi 
z FAMU – aj Jiřím Menzelom nakrú-
tila v roku 1965 poviedkový fi lm Per-
ličky na dne ako adaptáciu Hrabalo-
vých poviedok. Rok na to excelovala 
snímkou Sedmikrásky o dievčatách 
riadiacich sa mottom: nič nevadí, 
hlavne nech je zábava. Získala zaň 
v Bergame ocenenie za najlepší au-
torský fi lm. A pritom v Benátkach ho 
odmietli ako nezaujímavý. 

Uprostred natáčania snímky Ovo-
ce stromů v roku 1968 ju zastihla 
sovietska okupácia. Film prerobila 
na metaforu o zrade. Nasledovala 
teda nútená prestávka. 

V 80. rokoch nakrútila snímky Kala-
mita a Šašek a královna, do ktorých 
obsadila Bolka Polívku. Vzala si ho 
aj za hlavného predstaviteľa Bohuša 
do svojej kultovej snímky Dědičství 
aneb Kurvahošigutntag, ktorú nakr-
útila tri roky po revolúcii. 

V posledných rokoch sa venovala 
viac dokumentárnej tvorbe. Už jej 
dokument Praha – neklidné srdce 
Evropy, ktorý natočila pred 25 rokmi, 
označil Vávra za medzník moderné-
ho fi lmu. Nakrútila napríklad snímku 
o ženách aktívnych v politike – Po-
tížistky či dokument o časti Prahy, 
v ktorej žije – Troja – proměny v čase. 

Zuzana Kizáková
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Nekompromisná a provokatívna Chytilová 

Hanzlíkova Herecká misia na Moste slávy
Na novom Moste slávy v Trenčian-

skych Tepliciach pribudla včera druhá 
mosadzná plaketa. Za prítomnosti 
stoviek fanúšikov ju tam pripevnil 
český herec Jaromír Hanzlík. „Je to pre 
mňa obrovská pocta, pretože som 
v živote veľa cien nedostal a tiež preto, 
že som sa ocitol s touto nomináciou 
v neuveriteľne nádhernej rodine oce-
nených na Art Film Feste. Keď som sa 
pozrel na Most slávy, kde sú plakety 
predchádzajúcich držiteľov tohto oce-

nenia, tak sa mi úplne roztriasli nohy,“ 
prezradil Hanzlík, ktorého meno sa 
od včera nachádza na Moste slávy 
hneď vedľa Jeremyho Ironsa. 

Hanzlík strávil v Trenčianskych Tep-
liciach celý týždeň, stretol sa so svojím 
hereckým idolom Jeremym Ironsom, 
s držiteľom Zlatej kamery Ettorem 
Scolom, pozrel si zopár fi lmov a re-
laxoval v kúpeľoch i v horách. Na Art 
Film Fest príde rád aj v budúcnosti. 
„Ešte mám jedného hereckého ido-

la, s ktorým by som sa rád stretol, 
a keby ste ho sem pozvali, tak by som 
prišiel aj pešo, je to Gene Hackman. 
A keďže dávate ceny aj ženám, mo-
jou najobľúbenejšou herečkou je Mi-
chelle Pfeiff er, ktorú tajne milujem už 
mnoho rokov. Keby prišla, tak by som 
prišiel po kolenách,“ žartoval Hanzlík, 
ktorého môžu diváci vidieť v novom 
slovenskom fi lme Pokoj v duši.
  Lucia Makayová, redaktorka SITA 
 foto: Andrej Šimkovič
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Milan Lasica, 
prezident festivalu
Mimoriadne. Pre festival sú 
veľmi dôležití diváci a ten-
to rok sme mali každý deň 
naozaj plné kiná a to ma 
mimoriadne tešilo. Môj na-
jväčší zážitok bol, že som 
minulú sobotu navštívil šty-
ri kiná a všetky boli plné. 

Ako sa vám páčil 17. Art Film Fest?

DELIKATESY NA DNES

Večierok
12. 30 Prameň 
Nezabudnuteľný komik Peter Sellers 
v jeho najdokonalejšom fi lme. Vo Ve-
čierku hrá Inda, ktorý sa omylom do-
stal na nejakú party a hrá ho štýlom, 
akým hral svoje postavy v nemých 
groteskách Buster Keaton. Absolút-
ne civilne, bez komickej nadsádzky, 
ale s o to presvedčivejším humorom. 
Pod jemným povrchom komédie ide 
o tvrdú spoločenskú satiru. 

Che
18. 00 a 20. 30, 1 a 2 Prameň
Meno hrdinu rezonuje aj 40 rokov 
po smrti. Ernesto „Che“ Guevarra je 
symbolom 60. rokov, čias, kedy re-
volúcia visela vo vzduchu. Mladý, pek-
ný a idealistický hrdina utláčaných je 
hlavnou postavou fi lmov oscarového 
režiséra Stevena Soderbergha Fasci-
nujúci obraz symbolu idealizmu a hr-
dinstva, ktorý naďalej žije  v srdciach 
mnohých ľudí sveta.

Okno
13. 00 Art Kino Metro
Príbeh ukazuje krehkú časť ľudskej 
osobnosti v nostalgickom obraze 
o pamäti, starnutí a neodvratnej smrti. 
Na lôžko pripútaný 80-ročný Antonio 
očakáva návštevu svojho odcudze-
ného syna, presláveného koncertné-
ho pianistu. Chce, aby stretnutie bolo 
dokonalé. Ladič pián má na starosti 
hudobný nástroj a pripravené sú vy-
chladené fľaše šampanského. 

Malá vojačka
19. 00 Tatra Banka Cinema
Snímka ukáže Lotte, vojačku, ktorá 
sa psychicky i fyzicky opotrebovaná 
vracia domov zo zahraničnej misie 
a keďže si nevie nájsť normálnu prá-
cu, prijme ponuku otca, aby pre neho 
robila šoféra. A tak Lotte vozí Lily, jed-
nu z prostitútok, ktoré otec zamest-
náva. Medzi ženami sa vyvinie bizar-
ný vzťah. Film získal Cenu na festivale 
v Berlíne 2009.

Peter Hledík, 
viceprezident festivalu, riaditeľ 
Hercovej misie a Zlatej kamery 

Som veľmi spokojný. Pred piatimi 
rokmi, keď sme začínali spolupra-
covať s Jánom Kováčikom, sme si 
povedali, že do piatich rokov by 
mal nastať obrat, ktorý je viditeľ-

ný. A na fi lmovom festivale nie 
je nič viditeľnejšie ako kinosály. 
A nie je nič horšie ako prázdna 
kinosála, a nie je nič lepšie ako 
viditeľne plná kinosála. A tento 
rok sme tu mali všetky kinosály 
plné, veľa divákov a dobré fi lmy. 
Som presvedčený, že tento ročník 
bol mimoriadne dobrý. Za seba 
si odnášam jeden z najväčších 
zážitkov. Jeremy Irons prekonal 
všetky moje očakávania. Okrem 
obrovskej profesionality, osobné-
ho čara, bol veľmi otvorený a pria-
teľský. A najmä ochotný podstúpiť 
veľmi náročný program. Bol som 
z toho až dojatý. 

Peter Nágel, 
programový riaditeľ
Keďže máme už ani nie 24 hodín 
do konca festivalu, môžem te-
raz už naozaj úprimne povedať, 
že 17. Art Film Fest sa vydaril. 
A obavy či tento festival má di-
vácky potenciál, sú zažehnané, 
vykazujú to čísla návštevnosti, 
ktoré každým dňom pribúdali. 
Je to pre mňa veľkým prekvape-
ním a tým najlepším povzbude-
ním do práce v budúcich rokoch. 
Snažil som sa vnímať celkovú 
atmosféru, ktorá je dôležitá pre 
festival. Skvelo fungovali všetky 
zložky, ktoré s programom súvi-
sia, všetci ľudia zo štábu sa zaslú-
žili o to, že tá atmosféra je taká 
úžasná, ako ju vnímam, a o akej 
počúvam okolo seba.

Jan Kačer, predseda poroty 
Súťaže hraných fi lmov
Festivaly nie sú veľké festivaly, ktoré 
majú báječné hotely, pláže a červe-
né koberce, ale pravý účel festivalu 
je mať dobré fi lmy, a tu ich bolo veľa. 
Mali niečo spoločné - väčšinou to 
boli fi lmy mladých tvorcov a spájala 
ich snaha pozrieť sa životu na zúb-
ky. Nemôžem povedať, že by tu bol 
jediný fi lm, ktorý by nezaujal. Mohli 
sme oceniť len niektoré snímky, ale 
zároveň sme si povedali, že verejne 
povieme, že aj ostatné fi lmy, ktoré 
zostali mimo ocenenia, sú kvalitné 
a zaslúžia si pozornosť. Som rád, že 
aj náročnejšie fi lmy si našli svojho 
diváka, svedčí o tom, že fi lm stále 
má čo povedať.  (kiz)
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KOPYTEM SEM, KOPYTEM TAM 
- Věra Chytilová 
OSOBNÉ UVEDENIE
16:30h, Tatra banka Cinema (TT)

Choroba AIDS sa stala východis-
kom pre skúmanie povrchných 
vzťahov medzi ľuďmi a sym-
bolom smrteľného ohrozenia, 
stresovej situácie, ktorá odhaľuje 
podstatu jednotlivých charakte-
rov. Traja sympatickí tridsiatnici, 
kontrolór Pepe (Tomáš Hanák), 
veterinár Dědek (Milan Štein-
dler) a prevádzkár František (Da-
vid Vávra) si veselo užívajú život, 
namiesto lásky striedajú sexu-
álne partnerky a cenu života im 
pripomenie až ohrozenie AIDS. 
V chytilovsky hektickom tempe 
rozprávania upúta rozháraná 
kompozícia obrazu - farebne
sýtej tónine dominuje červená, 
nervný strih, dekomponovaná 
hudba, pulzovanie a ostré jazdy 
pôsobivej kamery, snímajúcej 
v najnemožnejších uhloch.

OBRAZOHRANIE 
21. 00, Artkino Metro, Trenčín 

Projekt ObrazoHRANIE sa hrá 
s fi lmom, s hudbou, s divákom. 
V priamom prenose vám pred-
vedie neopakovateľnú audiovi-
zuálnu koláž. Projekciu hororu 
z éry nemého fi lmu Čarodejnice 
Häxan, v spojení s improvizácia-
mi progresívneho hudobného 
zoskupenia LaPuPu. Predsta-
viteľka starej čarodejnice bola 
neherečka a režisér ju našiel na 
ulici, bola to vyše 70-ročná bez-
zubá predavačka kvetov. Diabla 
si zahral sám režisér a objavil sa 
aj v krátkej scéne z kláštora ako 
Ježiš. Zoskupenie LaPuPu vzniklo 
v roku 2007 s myšlienkou spojiť 
hudobnú improvizáciu s klasic-
kým fi lmovým dielom . Snahou 
je oživiť fi lmy nemej éry a pri-
blížiť ich súčasnému divákovi. 
Stálymi členmi LaPuPu sú Tomáš 
Gregor, Svere Magnussen, Peter 
Kudlička a Broňa Schraggerová.

POZVÁNKY NA DNES

Z oslavy kráľa popu 
bude spomienka

Na 17. Art Film Feste sa mala usku-
točniť oslava kráľa popu Michaela 
Jacksona. Dnešné premieranie fi lmu 
Moonwalker z roku 1988 o 23.30 v 
Tatra Banka Cinema však bude už 
len spomienkou na ikonu populár-
nej hudby. Jackson zomrel vo štvrtok 
vo veku 50 rokov. 

Film Moonwalker zo Sekcie Ame-
rické tanečné fi lmy 80. rokov prináša 
koláž hudobných a tanečných vi-
deoklipov Jacksona od jeho prvých 

vystúpení s Jackson Five až po vyda-
nie albumu Bad. Ide o zmes hraných 
mikropríbehov o boji dobra a zla, 
ktoré tvoria pozadie k hlavným, vizu-
álne extravagantným, hudobno-ta-
nečným zložkám fi lmu. Moonwalker 
vznikol ako marketingový projekt, 
ktorý mal podporiť album Bad z roku 
1987 a svetové turné Michaela Jack-
sona. Film nominovali na cenu 
Grammy za dlhometrážne video.

 Lucia Makayová, redaktorka SITA

Provocative Chytilová 
At the closing ceremony of the 17th 
Annual Art Film Fest, today, the Gol-
den Camera prize will be accepted 
by Czech fi lmmaker Věra Chytilová, 
who has been a part of the fi lm sce-
ne for a half-century and has cult 
classics such as Daisies, Traps, and 
Kurvahošigutntag.  
“A fi lm has to have truth, aesthetic, 
reason, feeling and belief – becau-
se a fi lm has to be true, exciting, ne-
cessary, beautiful and full of hope. 
These are the kind of fi lms I’d like to 
make. But I fear that I’ll never know 
how,” said Chytilová as a young di-
rector in one of her fi rst interviews. 
Her works are proof that with this 
last sentence, she was mistaken.
Today, Chytilová is an icon of Euro-
pean cinema, and in her fi lms, she 
unceasingly searches for answers 
to questions that just keep coming. 
The fi lms of this enfant terrible of 
Czech cinema are full of satire, deta-
chment, criticism, provocation and 
philosophising. They mercilessly 
refl ect the state of society during 
socialism, but also today, and they 

focus on interpersonal relation-
ships, often leaving viewers with a 
permanent grin from laughter. 
The distinctive and unconventional 
perspective of this Czech director 
and screenwriter off ends many, 
but has also earned her numerous 
awards. 
„I consider an argument in the form 
of a discussion, and even raising a 
bit of hell to be part of being a nor-
mal person,” said Chytilová. 
In the 1960s, this grande dame of 
Czech Film was part of the incep-
tion of the so-called Czech New 
Wave. 
“She has always treated her themes 
with a pure cinematic language. 
Her fi lms have at times been ban-
ned, at others tolerated. She has 
had to fi ght for each and every one 
of her works, and she has always 
had the energy and the will to do 
so,” said Vávra, Chytilová’s teacher. 
She fi rst attracted attention to her-
self with her student fi lms. Her la-
test feature fi lm was the tragicomic 
Pleasant Moments in 2006. 

17th Annual Art Film Fest? 
Milan Lasica, festival president 

Viewers are very important to the 
festival, and every day this year we 
have really had full cinemas and I 
take great pleasure in that. My gre-
atest experience has been last Sa-
turday, when I visited four cinemas, 
and they were all full. 
Peter Hledík, festival vice-president, head 

of the Actor’s Mission Award and Golden 

Camera 

At a fi lm festival, nothing is more 
visible than the cinema halls. And 
nothing is worse than an empty ci-
nema, and nothing is better than a 
visibly full cinema. And this year we 
have had all of the cinemas full, lots 
of viewers and good fi lms. I’m con-
vinced that this year’s festival has 
been extraordinarily good. I’ll leave 
having had one of my greatest ex-
periences. 
Peter Nágel, programme director 

I can now sincerely say that the 
17th Art Film Fest has succeeded. 
Doubts of whether the festival 
has crowd-drawing potential have 
been averted, shown by the daily-

increasing attendance levels. For 
me this is a tremendous surprise 
and all the more encouraging for 
our work in the coming years. All 
of the programme’s components 
have worked brilliantly, and of our 
staff  have contributed to making 
the atmosphere as terrifi c as I feel 
and hear from others. 
Jan Kačer, chairman of the jury of the Inter-

national Competition of Feature Films 

Festivals aren’t those big festivals 
that have cool hotels, beaches and 
red carpets; I think the true purpo-
se of a festival is to have good fi lms, 
and there have been many beauti-
ful fi lms here. They had something 
in common – most were pictures 
from young fi lmmakers, connected 
by deep resonance and an attempt 
to look at life’s inner workings. 
I can’t think of a single fi lm here that 
didn’t captivate. Of course we could 
only award certain fi lms, but at the 
same time, we agreed to state pu-
blicly that the fi lms left without 
prizes are good, high-quality and 
deserve attention. 

RESUME
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PROGRAM SOBOTA 27. 6. 2009 / SATURDAY 

Trenčianske Teplice
Tatra banka cinema
10:30 Step / Tap (DNC),
r. Nick Castle, 1989, US,
feature / hraný, 111́
13:00 Liverpool / Liver-
pool
(LA), r. Lisandro Alonso, 
2008, AR/NL, feature / 
hraný, 84´
16:30 Kopytem sem, 
kopytem tam / Tainted 
Horseplay (GC), r. Věra 
Chytilová, 1988,
CS, feature / hraný, 129´
19.00 Malá vojačka / 
Little
Soldier (EC),
r. Annette K. Olesen, 
2008, 
DK, feature / hraný, 100´
23:30 Moonwalker /
Moonwalker (DNC),
r. Jerry Kramer, Jim
Blashfi  eld, Colin Chilvers,
1988, US, feature / hraný, 
93´
Kino Prameň
Prameň Cinema
10:00 Kdopak by se vlka 
bál / Who Is Afraid of 
the Wolf (EC), r. Maria 

Procházková, 2008, CZ, 
feature / hraný, 90´
12:30 Večierok / The 
Party (COM), r. Blake Ed-
wards, 1968, US, feature / 
hraný, 96´
15:00 West Side Story 
/ West Side Story (CLT), 
r. Robert Wise, Jerome 
Robbins, 1961, US, feature 
/ hraný, 151́
18:00 Che Guevara: 
Revolúcia / Che - Part 1 
(AW),
r. Steven Soderbergh, 
2008, US/FR, feature / 
hraný, 126´
20:30 Che - Guerilla / 
Che - Part 2 (AW),
r. Steven Soderbergh, 
2008, US/FR, feature / 
hraný, 131́
Sprievodné podujatia
Special Events
21:00 ArtKino Metro 
Trenčín Obrazohranie 
Projekcia nemého hororu 
Čarodejnice / Häxan, r. 
Benjamin Christensen, 
1922, DK/ SE, feature / 
hraný, 87 ,́ v, Nd, (1/1)
s hudobným sprievodom 
progresívneho impro-

vizačného zoskupenia 
LaPuPu.

Trenčín
Festivalové kino ODA
Festival Cinema ODA
11:00 Občan Havel 
přikuluje / Citizen Havel 
Is Rolling Barrels (TP), r. 
Jan Novák, Adam Novák, 
2009, CZ, docum., 72´
13:00 Every Little Step / 
Every Little Step (DNC), r. 
Adam Del Deo, James D. 
Stern, 2008, US, docum., 
95´
15:15 Chorus Line / 
A Chorus Line (DNC), r. 
Richard Attenborough, 
1985, US, feature / hraný, 
113´ 
18:15 Bronson / Bronson 
(LNS), r. Nicolas Winding 
Refn, 2009, UK, feature / 
hraný, 92´
20:45 Mamut / Mam-
moth (EC), r. Lukas Mo-
odysson, 2009, SE/DK, 
feature / hraný, 120´ 
Bažant kinematograf
22:00 Pomáda / Grease 
(CLT), r. Randal Kleiser, 

1978, US, feature / hraný, 
110´
ArtKino Metro
10:30 Holka Ferrari Dino / 
The Ferrari Dino Girl (LA), 
r. Jan Němec, 2009, CZ, 
docum., 68´
13:00 Okno / The Win-
dow (AW), r. Carlos Sorin, 
2008, AR/ES, feature / 
hraný, 85´
15:30 Tyson / Tyson (AW),
r. James Toback, 2008, US, 
docum., 90´
21:00 Obrazohranie
Projekcia nemého hororu 
Čarodejnice / Häxan, r. 
Benjamin Christensen, 
1922, DK/SE, feature / 
hraný, 87 ś hudobným 
sprievodom progresív-
neho improvizačného 
zoskupenia LaPuPu
CINEMAX
18:00 Pa-ra-da / Pa-ra-da 
(CF), r. Marco Pontecor-
vo, 2008, IT/FR, feature / 
hraný, 100´
20.30 Cecil B. DeMen-
ted / Cecil B. DeMented 
(LNS),
r. John Waters, 2000, US/ 
FR, feature / hraný, 88´
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