
FESTIVALOVÝ
DENNÍK 23. Art Film Fest

streda 24. júna 2015
číslo 6 • ZADARMO

19. – 26. 6. 2015 
Trenčianske Teplice

Trenčín

Kupuje si ešte dnes niekto DVD? 
Má v časoch on-line streamingu, 
Netflixu, iTunes, či instant video 
služieb zmysel vydávať filmy na 
fyzických nosičoch?

Napriek apokalyptickým víziám, 
v ktorých buldozéry zahŕňajú haldy 
odhodených dévédéčok na vrstvy 
starých véháesiek a 3,5 palcových 
diskiet, si myslím, že tieto lesklé 
filmové nosiče ešte nejaký čas 
prežijú. Dalo by sa hovoriť o tom, 
že kvalita obrazu z DVD alebo 
Blue-ray zatiaľ vo väčšine prípadov 
nad streamovacími službami stále 
vyhráva, že DVD nevyžadujú 
toľko techologických zručností 
a konektivitu, alebo že sú lepším 
riešením, pokiaľ si chceme niečo 
púšťať stále dookola a všade (kto 
má deti, vie o čom hovorím).

Mám ale pocit, že to, čo nám 
nedovolí odhodiť našu zaprášenú 
kolekciu dévédečok na smetisko, 
je najmä citový vzťah k fyzickému 
nosiču, pocit vlastníctva k fyzickej 
podobe filmu, ktorý pre nás niečo 
znamená. Streaming je fajn, pokiaľ 
si chceme pozrieť aktuálne šouky, 
čeknúť nové filmy, prebrowsovať 
niekoľko sérií obľúbeného seriálu. 
Ale tú ošúchanú krabicu s kolekciou 
Krstného otca, ktorého si pustím, 
keď mi je clivo, alebo ťažko získané 
Lost Highway, ktoré som mala skôr 
ako DVD prehrávač, mi iTunes 
nedokáže nahradiť.

Momentálny návrat k vinylovým 
platniam alebo nenaplnené obavy 
o zánik knižného trhu túto teóriu 
potvrdzujú. DVD nemá čisto 
analógovú kvalitu predošlých, ale 
oproti digitálnym službám dokáže 
ponúknuť rôzne „extras“, ktoré 
z neho môžu urobiť zberateľský 
exemplár.

Iste šípite ten háčik. Zbierať sa 
oplatí len to, čo máte chuť pustiť si 
aj po rokoch. Zora Jaurová

 producentka

HÁČIK S DVD

Modris je naturalistická sociálna 
dráma nakrútená akoby doku-
mentárnou kamerou. Divák má 
pocit, že sa pozerá viac na skutoč-
ný život, ako na hraný film. Ako 
ste sa k tomuto príbehu dostali 
a prečo ste si ho zvolili za tému 
svojho hraného debutu?

Keď som mal 20 rokov, pracoval 
som v televízii ako novinár. Nau-
čil som sa analyzovať súčasné dia-
nie, bol som na tepe udalostí. Vždy 
ma zaujímali sociálne témy, príbehy 
ľudí, ktoré v televíziách či novinách 
nevidíme. Dnešným médiám vlád-
nu na jednej strane popové hviezdy 
a celebrity, na druhej vojny a smrť. 
Akoby nič medzitým neexistovalo. 
Ale kde sú tí ľudia, ktorých denne 
vidíme na uliciach a cítime, že ma-
jú nejaké problémy? Prečo sa o nich 
nestaráme?

Chceli ste teda upozorniť na 
individuálny príbeh chlapca 
z problematických pomerov, aký 
sa každodenne odohráva v lotyš-
skej, ale napríklad aj slovenskej 
spoločnosti?

Modris skutočne existuje a sku-
točne sa dostal do problémov, aké 
zobrazujem vo filme. Jeho príbeh 
mi rozpovedal jeho advokát, môj 
priateľ. Cítil sa vinný, že neurobil 
viac pre toho chlapca, aby ho za-
chránil. Je to vlastne rodinná dráma, 
ktorá sa však vyhrotí a  justičný sys-
tém posúdi chlapcovu krádež takým 
trestom, akoby niekoho znásilnil.
Je váš film aj kritikou justičného 
si spoločenského systému v Lotyš-
sku?

Nevedel som sa zbaviť príbehu 
Modrisa, znepokojoval ma. Videl 
som veľa takýchto príbehov. Cítil 

som, že túto tému musím nastoliť. 
Teraz, a nie o päť či desať rokov. 
Lebo postkomunistické systémy 
stále chránia bohatých a vplyv-
ných, ale nad chudobnými a nikým 
nechránenými vynášajú často ne-
spravodlivé či príliš prísne tresty.
Myslím, že váš príbeh by mohol 
byť nakrútený rovnako aj na 
Slovensku, v Poľsku, Maďarsku 
a ďalších krajinách v regióne. 
Ukazuje problém charakteristic-
ký pre krajiny, ktoré zažili komu-
nizmus?

Nakrúcal som ho pre lotyšské pub-
likum. U nás vzniknú dva filmy roč-
ne. A v krajine s ani nie dvoma mi-
liónmi obyvateľov sa na Modrisa 
prišlo do kín pozrieť 20-tisíc ľudí, 
čo je veľký úspech. Isto v sebe ne-
sie stigmu regiónu poznačeného so-
vietskou minulosťou, ale keď sme 
ho premietali napríklad v Indii v ki-
ne pre 800 ľudí, všetci domáci sa 
s ním stotožnili a rozprávali nám 
podobné príbehy. Myslím si, že 
Modris má čo dočinenia so svetom, 
ako dnes funguje, ako všetci chcú 
uspieť, a tí, ktorí neuspejú, sú vyčle-
není na okraj.  
 Zuzana Kizáková

TENTO SVET NIE JE 
PRE CHUDOBNÝCH
Vyrastá bez otca,  hrá na automatoch, kradne matke pe-
niaze a život v sídliskovom gete a občas necitlivom súdnom 
systéme ho privedie k pádu až na dno. Taký je filmový, ale 
aj skutočný príbeh chlapca menom Modris. Na plátno ho 
priniesol lotyšský režisér Juris Kursietis. Art Film Fest ho 
uvádza v Medzinárodnej súťaži hraných filmov.

Nový príbeh Európy
15.30 h - po uvedení filmu 
Modris v Kine Prameň  
v T. Tepliciach budú 
diskutovať režisér Juris 
Kursietis a riaditeľ AFF Peter 
Nágel. Moderuje Michal 
Havran.

foto: AFF/Radovan Stoklasa
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Sivas 
10. h Kino Prameň, Trenčianske Teplice

Jeden z najdiskutovanejších tureckých filmov 
roka. Dramatický príbeh 11-ročného Aslana, kto-
rý sa nedobrovoľne ocitne na prahu dospelosti, 
a bieleho pastierskeho psa Sivasa sa odohráva 
v nehostinnom kraji. Chlapec objaví ťažko zra-
neného psa v blatistej priekope a postupne sa me-
dzi nimi rozvinie silné puto. Film získal Zvláštnu 
cenu poroty na festivale v Benátkach.

Majdan 
13. h RTVS ArtKino Metro, Trenčín

„Snímka je portrétom prebúdzajúceho sa národa, 
ktorý nanovo objavuje svoju identitu,“ vysvet-
lil režisér Sergej Loznica. Dianie na Majdane 
začal zaznamenávať od prvých demonštrácií až 
po zrážky s políciou, streľby do demonštrantov 
a útek V. Janukovyča z krajiny. Prináša obraz 
obetavosti tisícov obyčajných Ukrajincov, pre 
ktorých sa Majdan stal revolúciou dôstojnosti.

3 OTÁZKY PRE...

MAREKA URBANA
Jedným z účastníkov 
workshopu MIDPOINT, 
na ktorom pod vedením 
renomovaných lektorov 
pracujú slovenskí filmári, 
je producent Marek Urban. 
Vyprodukoval hraný debut 
Ivana Ostrochovského 
Koza, ktorý v súčasnosti 
zbiera festivalové ocenenia 
po celom svete. Workshopu 
sa zúčastňuje s novým 
projektom poviedkového 
filmu Lebo medveď! 
scenáristu Juraja Šlauku. 
MIDPOINT-u sa zúčastnil aj 
projekt Vychladnutie mladého 
režiséra Györgya Kristófa, ktorý 
produkujete. Ten sa - ako vôbec 
prvý slovenský film - dostal na 
podujatie  L’Atelier v Cannes. 
Znamená to, že podobné 
workshopy sú pre tvorcov 
užitočné? 

Pre nás je veľmi hodnotná 
perspektíva, ktorú prinášajú na 
MIDPOINT lektori - tým, že 
väčšinou pôsobia v zahraničí, 
majú množstvo skúseností, ale 
najmä iný kultúrny pohľad, to je 
dôležité. 
Prečo sa producent zúčastňuje 
scenáristického workshopu? Aká 
je jeho úloha vo fáze prípravy 
filmového diela? 

Pohľad na prácu producenta je 
dosť zjednodušený a veľa ľudí 
má pocit, že jeho úlohou je len 
niekde a nejakým spôsobom 
zohnať peniaze. Áno, zabezpečiť 
financovanie je dôležité, ale 
producent musí mať na zreteli aj 
to, aby naplnil očakávania, ktoré 
počas toho procesu vzbudí.
Úlohou kreatívneho producenta 
je teda usmerňovať projekt 
k želanému výsledku?

V prípade malých produkčných 
spoločností, akou je aj naša, to 
tak funguje. Sami si vyberáme 
projekty a myslím si, že je 
v záujme všetkých, čo sú pri nich 
od začiatku, aby bol výsledok 
čo najlepší. Snažíme sa spolu 
z každého projektu vyťažiť 
maximum. Vlastne si neviem 
predstaviť prácu nekreatívneho 
producenta.  Peter Gašparík

 PR manažér MIDPOINTU

Tvorcov trápi aj to, že Audiovi-
zuálny fond rozdeľuje síce všet-
kým, ale malé sumy. To povedal 
režisér Miloslav Luther. Distribú-
torov a producentov zase aj to, že 
štát málo podporuje distribúciu ho-
tových filmov. To povedali Ivan 
Hronec z Film Europe aj producent 
Marian Urban z Alef Film & Media.

V Kursalone v Trenčianskych 
Tepliciach zazneli tieto postrehy 
na diskusii Audiovízia.sk 2020. 
V rámci Art Film Festu ju pripravi-
lo Ministerstvo kultúry a Audiovi-
zuálny fond. 

RTVS by si priala, aby stúpli 
koncesionárske poplatky, lebo ich 
výška neodráža ani infláciu za po-
sledných 12 rokov. To zopakoval 
riaditeľ programových služieb STV 
Tibor Búza. A skupina JOJ rozmýš-
ľa, ako bude na rôznorodých kaná-
loch vysielať program pre presne 
vymedzené cieľové skupiny. To 
naznačil riaditeľ TV JOJ Marcel 
Grega.

Postrehy, ktoré zazneli na disku-
sii, by mali byť medzi východis-
kami, z ktorých vznikne dokument 
Audiovízia.sk 2020. Má nadviazať 
na všeobecnú Stratégiu rozvoja kul-
túry na roky 2014 - 2020. Podľa do-
kumentu by sa mali riadiť politici, 
keď vytvárajú životný priestor pre 
slovenský film.

Kultúrna politika by mala byť ser-
vis pre kultúru, nie štátna cenzúra. 
To povedal riaditeľ Audiovizuálne-
ho fondu Martin Šmatlák, ktorý dis-

kusiu moderoval. Dobre pripravený 
dokument môže pomôcť celému 
audiovizuálnemu prostrediu, tak 
ako pomáha napríklad digitalizovať 
slovenské kiná. To povedal generál-
ny riaditeľ Sekcie médií, audiovízie 
a autorského práva MK SR Anton 
Škreko.

Podľa neho by diskusia mala po-
kračovať na jeseň. Filmári by vraj 
pozvánku mali očakávať v najbliž-
ších týždňoch.

Diskusiu na Art Film Feste otvoril 
filozof Miroslav Marcelli. Praco-
val s pojmom verejného priestoru, 
ktorý podľa mediálnych teoretikov 
možno sceľovať napríklad rozprá-
vaním spoločného príbehu. Miro-
slav Marcelli upozornil, že verejný 
priestor sa dnes rozsypal do rôz-
nych identít. A že taký môžu veľmi 
ľahko okupovať xenofóbne, šovi-
nistické a rasistické skupiny.  
 Juraj Fellegi

O PENIAZE IDE AŽ V PRVOM RADE

AKTUÁLNE INFO  
O tom, čo sa deje, sa dozviete  
aj na našom Facebooku  
www.facebook.com/ArtFilmFest 
a na internetovej stránke  
www.artfilmfest.sk.

7 ZHAVRANELÝCH BRATOV A 250 DETÍ

Art Film Fest ponúkol predstavenie pre školy. Uviedol rozprávku Sedem zhavranelých bratov. foto: AFF/Radovan Stoklasa
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Matkina kaviareň a nekonečné tek-
vicové polia... Sedemnásťročný 
Goob musí tiež priložiť ruku k dielu, 
najmä keď starší brat skončí po ha-
várii na aute v nemocničnej posteli. 
Doma i pri práci vládne po otcovej 
smrti hrubián Womack. Nenechá na 
pokoji žiadnu sukňu.

Príbeh hraného debutu režiséra 
a scenáristu Guya Myhilla mož-
no charakterizovať aj ako príbeh 
o tom, ako sa z chlapca stáva muž. 
Odohráva sa v Norfolku, málo za-
ľudnenom kraji vzdialenom sto míľ 
na severovýchod od Londýna. Je-
dinou zábavkou ľudí, ktorí väčšinu 
dňa trávia drinou na poli, sú preteky  
starých áut.

,,Film je metaforou. Chlapíci, pre-
tekajúci na starých otlčených autách 
jazdia stále dokola, narážajú jeden 

do druhého. Keď niekto z nich tak-
povediac vyletí z neúprosného ko-
lotoča, oslobodí sa,“ povedal na Art 
Film Feste Guy Myhill.

V dokumente Crash tému jazdcov 
na vrakoch spracoval už v roku 
1998. Spoznal aj dvoch pretekárov, 
ktorí mu poslúžili ako predobraz 
neogabaného, večne nadržaného 
,,drsňáka“ Womacka. ,,Dokumenty 
a krátke filmy boli skvelou školou. 
Pomohli mi objaviť vlastnú cestu, 
štýl aj rytmus filmového rozpráva-
nia,“ pokračoval.

Goob objavuje tajomstvá erotiky 

a sexu. Zároveň plný pochybností 
sleduje matkin vzťah k dominantné-
mu machovi. Atmosféru emóciami 
pulzujúceho príbehu povýšil Guy 
Myhill obrazmi, v ktorých strieda 
jednoduchú krásu krajiny s ošar-
panosťou každodennosti. Na roz-
diel od Goobovej matky zmierenej 
s osudom, je príťažlivá brigádnička 
pre mladého hrdinu prísľubom do 
budúcnosti. Myhillovi hrdinovia 
znepokojujú dlho potom, čo divák 
opustí kinosálu.

,,Art Film Fest je festivalom pr-
vých, druhých a tretích filmov. 
O dva roky sa tu stretneme znova,“ 
vtipkoval scenárista a režisér, ktoré-
ho aktuálny film sa uchádza na AFF 
v Medzinárodnej súťaži hraných fil-
mov o Modrého anjela. 

 Jena Opoldusová

Jedenásty rok 
17.30 h Kursalon, Trenčianske Teplice

Nedávno zrekonštruovaný avantgardný opus 
filmového velikána Dzigu Vertova z roku 1928 
sa nakrúcal na Dnepri, ale aj v ukrajinskom 
Donbase.  „Je napísaný najčistejším filmovým 
jazykom, jazykom očí. Je určený na vizuálne 
vnímanie, vizuálne myslenie. Je „napísaný“ so-
cialistickým jazykom, jazykom komunistického 
výkladu videného.“

Srdiečko 
20. h Cinemax C, Trenčín

Čínsky triler, nakrútený podľa skutočných uda-
lostí, ponúka nielen príbeh únosu chlapca a jeho 
zúfalého hľadania rozvedenými rodičmi, ale 
prekračuje chápanie dobrých rodičov a zlých 
únoscov a upriamuje pozornosť na pravidlá 
čínskej spoločnosti a politiku jedného dieťaťa. 
Populárna hongkonská herečka Vicky Zhao Wei 
získala za výkon Cenu hongkonských kritikov.

Prečo ja? 
21.30 h RTVS ArtKino Metro, Trenčín

Radikálny a trpký obraz postkomunistického 
Rumunska. Na prípade ambiciózneho prokurá-
tora, ktorý má vyšetriť prípad skorumpovaného 
kolegu, ukazuje, čoho je schopná štátna moc, 
keď sú zákonodarcovia skorumpovaní a úradní-
ci to vedia zakryť. Jednotlivec má dve možnosti 
- buď sa stiahne do ulity alebo prejaví občian-
sku neposlušnosť a riskuje pád.  (kiz) 

Rukojem-
ník bude 
na Art 
Film Feste 
dvakrát.
Pre veľký 
záujem di-
vákov pre-
mietnu film 
aj o 20. h 
v Kursalone v Trenčianskych 
Tepliciach. Po plánovanej pro-
jekcii o 19. h v Kine Prameň 
pokrstia tvorcovia čerstvé 
DVD s filmom. Prídu aj prezi-
dent Art Film Festu Milan La-
sica a režisér Juraj Nvota.

Ovečka Shaun vo filme  
zabe čí od 22. h. z Kinemato-
grafu v Trenčíne. 

Promenádny koncert uvedie 
od 18.30 h Fascination Band. 
Kde? Na kúpeľnej promenáde 
v Trenčianskych Tepliciach.

Halgatogroov´ je nový pro-
jekt Oskara Rózsu. Od 22. h 
zahrá v Kursalone.

Mystická kriminálka alebo 
čierna komédia? Ako opísať 
snímku Líza, líščia víla môžu 
od 23.59 h posúdiť návštevníci 
Kina Prameň v Trenčianskych 
Tepliciach.  (fll)

STRUČNE

KTO VYLETÍ Z OKRUHU, 
OSLOBODÍ SA

Goob na AFF
dnes o 17. h -  
v Cinemaxe C v Trenčíne

Osobné uvedenia
10.30 h – v RTVS ArtKine 
Metro uvedie režisérka 
Susann Maria Hempel krátky 
súťažný film Sedemrát za 
deň

16. h -  v RTVS ArtKine Metro 
uvedie producent Thom 
Palmen krátky súťažný film 
Diviak kastrát
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He grows up fatherless, and the out-
side world doesn’t interest him. He 
plays fruit machines and steals from 
his mother. Life, whether in his poor 
housing estate or in the callous, even 
unjust court system, leads him to-
ward a steep descent to rock bottom. 
This is the cinematic as well as the 
real-life story of a boy named Mod-
ris, brought to the screen by Latvi-
an director and screenwriter Juris 
Kursietis. The film is being present-
ed as part of Art Film Fest’s Interna-
tional Competition of Feature Films. 
Your film Modris is a naturalistic 
social drama shot in a documen-
tary style. The viewer feels more 
like they’re watching a real life 
than a fiction film. How did you 
happen upon this story, and why 
did you choose it as the subject of 
your fiction debut?

When I was 20, I worked in televi-
sion as a journalist. I learned to ana-
lyse current affairs; I had my finger 
on the pulse of events. I’ve always 
been interested in social topics and 
people’s stories that we don’t see on 
TV or in the papers. Today’s media is 
dominated by pop stars and celebri-
ties on the one hand, war and destruc-
tion on the other. As if nothing existed 
in between. But where are those peo-
ple we see every day on the streets, 
whose problems we can pick up on? 
Why aren’t we concerned with them?
So you wanted to draw attention 
to the individual story of a boy in 
problematic circumstances, the 
kind that plays out every day in 
Latvian, or for that matter Slo-
vak society?

 Modris really exists, and he re-
ally had the problems depicted in 

the film. His story was told to me 
by his lawyer, a friend of mine. He 
felt guilty that he hadn’t done more 
to save the boy. It’s actually a fam-
ily drama that comes to a head 
when the justice system punish-
es the boy’s theft as if he’d raped 
someone.
 Is your film also a critique of Lat-
via’s justice system and society? 

I couldn’t get Modris’s story out 
of my head; it haunted me. Having 
seen many such stories, I felt that 
I had to make this story known. 
Now, not in five or ten years. Since 
the post-Communist systems still 
protect the wealthy and influential, 
but to the poor and defenceless they 
often mete out unjust or excessive-
ly severe punishments.
 It seems to me that your story 
could have easily taken place 

in Slovakia, Poland, Hungary  
or other countries in the region. 
Is this problem characteristic 
of countries that went through 
Communism?

 I made the film for Latvian audi-
ences. In our country two films are 
made a year. And in a country with 
less than two million inhabitants, 
20,000 people went to see Modris, 
which is a major success. It defi-
nitely bears the stigma of a region 
marked by its Soviet past, but when 
we screened it for 800 people in In-
dia, for example, all the locals could 
identify with it and told us similar 
stories. I think Modris shares some-
thing in common with the world as 
it works today, how everyone wants 
to succeed, and those who don’t are 
pushed to the side. 

 Zuzana Kizáková

NO WORLD FOR POOR MEN
Maďarský herec János Bán sa vrátil na Art Film Fest štyri roky po tom, čo si prebral Hercovu misiu. Kým vtedy sa s Mariánom Labudom, kolegom 
z filmu Vesničko má středisková, stretol osobne, teraz sa s ním pozdravil aspoň symbolicky. foto: AFF/Radovan Stoklasa


