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Vychádza publikácia, ktorá prináša  

nový uhol pohľadu na tvorbu  
režiséra Štefana Uhra  

 
V utorok 23. apríla 2013 o 18.00 hod. sa v bratislavskom Kine Lumière 
uskutoční prezentácia publikácie filmovej publicistky Evy Vžentekovej, ktorá 
pod názvom Diptych Štefana Uhra – Organ a Tri dcéry prináša nový uhol 
pohľadu na tvorbu Štefa Uhra a jeho miesto v slovenskej kinematografii. 
Súčasťou prezentácie bude aj projekcia Uhrovho filmu Organ, dramatický 
príbeh odohrávajúci sa v období vojnovej Slovenskej republiky. 
 
Monografia Diptych Štefana Uhra – Organ a Tri dcéry sleduje prehodnotenie desaťročia 
ustáleného výkladu dvoch významných režisérových historických filmov. Pokúša sa tiež  
o rozlíšenie scenáristického podielu Alfonza Bednára a následného vkladu Štefana Uhra do 
výslednej realizácie oboch diel. Doteraz v hodnoteniach dominoval výklad a postoj 
scenáristu, ktorému odporuje Uhrov autorský zámer, v oboch filmoch uplatnený a „ukrytý" do 
metaforickej reči a alegórie. Tie autorka v publikácii podrobuje analýze, dešifrovaniu a 
obsiahlejšiemu výkladu. Ako uvádza na prebale knižky, „historicita, obraznosť aj spôsob 
Uhrovho rozprávania sú podmienené sakrálnymi zdrojmi katolíckej tradície a spirituality – v 
Organe (1964) v podobe imanentnej mystiky, v Troch dcérach (1967) bolestným 
vytesňovaním tejto mystiky.“ Okrem podrobnej analýzy oboch diel ich autorka hodnotí aj 
v kontexte ostatnej Uhrovej tvorby a porovnáva ich s príbuznými dielami českej 
kinematografie.  
 
Predslov publikácie napísal filmový historik Václav Macek a uvádza v ňom, že „predkladáme 
nový text, nový uhol pohľadu na Štefana Uhra a jeho miesto v slovenskom filme a kultúre. 
Eva Vženteková objavuje významy, ktoré ostali nepovšimnuté či nepochopené, rozpráva o 
poetike, ktorá zásadne zmenila našu hranú kinematografiu. V jednom však priamo či 
nepriamo potvrdzuje to, čo z Uhra urobilo „lídra“ generácie a čo o ňom rozprávajú aj jeho 
kolegovia: iste, bol váhavý, neistý, v praktickom živote nebol žiadnym revolucionárom, ale vo 
filmovom umení sa ním stal. A nikdy sa zásadne nespreneveril základným životným 
hodnotám.“ Súčasťou publikácie je aj technický scenár oboch filmov Organ a Tri dcéry, 
podporená je tiež početnou fotografickou prílohou. Zároveň je dôkazom bohatého potenciálu 
Uhrovho jedinečného diptychu.  
 
Publikáciu Diptych Štefana Uhra – Organ a Tri dcéry vydalo vydavateľstvo FOTOFO v 
spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) a Vysokou školou múzických umení 
(VŠMU) v Bratislave. Jej vydanie finančne podporil Audiovizuálny fond (AVF). 
 



 
 
 
 
 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) je 
jediná štátna organizácia v oblasti 
audiovízie na Slovensku. Jej hlavné 
úlohy, činnosti a pôsobnosť definuje 
audiovizuálny zákon č. 343/2007 Z. 
z. Súčasťou SFÚ je špecializovaný 
filmový archív. Tvoria ho jedinečné 
filmové a s filmom súvisiace 
archívne fondy a zbierky, ktoré sú 
základom audiovizuálneho 
dedičstva SR.   
Kontakt: Slovenský filmový ústav, 
Grösslingová 32, Bratislava, 
www.sfu.sk.  
 

Predajňa Slovenského filmového 
ústavu – Klapka.sk 
Predajňa Klapka.sk sa orientuje na 
ponuku audiovizuálnych diel, 
odbornej literatúry a sprievodných 
grafických materiálov. V predaji má 
publikácie, časopisy, DVD nosiče z 
produkcie SFÚ a ďalších 
slovenských či zahraničných 
vydavateľstiev, ale aj soundtracky, 
plagáty a fotosky k slovenským i 
zahraničným filmom. Ponúka aj 
možnosť internetového predaja.  
Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová 
43, Bratislava, www.klapka.sk. 
 

Kino Slovenského filmového 
ústavu – Kino Lumière 
Kino Lumière premieta domáce a 
zahraničné filmové diela, ktoré inde 
priestor na uvedenie nemajú. Jeho 
prioritami sú slovenský film, 
európska kinematografia a archívne 
kino. Uvádza pravidelné cykly a 
v jeho priestoroch sa konajú aj 
prehliadky a festivaly. Sprístupnené 
sú dve kinosály na prízemí, vstupné 
sa pohybuje od 2,00 € do 4,00 €.  
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, www.aic.sk/kinolumiere, 
www.navstevnik.sk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, fax: +421 2 52 73 32 14, simona.notova@sfu.sk 


