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Zrreštau
urova
aný ffilm Slnko
S o v siieti bude
n
na Slo
oven
nsku u
uved
dený po
p prrvýkrrát
Už dn
nes 7. se
eptembra sa v Pie
ešťanoch začína 7. ročníkk Medzinárodného
o
filmové
ého festiv
valu Cinem
matik. Šes
sťdňový fe
estival trvá
á do 12. sseptembra
a, kedy ho
o
uzavrie
e slávnos
stné odovzdávanie cien, spo
ojené s prrojekciou filmu Sln
nko v sietii
Štefana Uhra z roku 1962
2. Film sa
a premietne za úča
asti kameeramana Stanislava
S
a
Szomo
olányiho v zreštauro
ovanej dig
gitalizovan
nej podob
be pri príleežitosti 50
0. výročia
a
od svo
ojho vzniku a bude to
t jeho slo
ovenská premiéra.
p
Film S
Slnko v sietti scenáris
stu Alfonza
a Bednára
a, režiséra Štefana U
Uhra a kameramana
a
Stanisla
ava Szomo
olányiho sa považuje
e za začia
atok novej vlny českkoslovensk
kého filmu..
Rozprá
áva lyrický príbeh
p
emo
ocionálneh o dozrievania a vzťah
hu dvoch m
mladých ľud
dí, ktorí sa
a
snažia zakryť svvoju neisto
otu, neskú
úsenosť a strach zo
o života hhraným cynizmom a
odmieta
avou pózo
ou voči súdobej sp
poločnosti. Je to prrvý film v dejinách slovenskejj
kinema
atografie, ktorý prin
náša tému
u prirodze
eného hodnotového aj spolo
očenského
o
porovna
ania prostrredia mestta a vidiekka. Podľa filmových kritikov saa považuje
e za jedno
o
z prelom
mových film
mových diel.
Základo
om jeho scenára
s
sa stali tri časopisec
cky publik
kované povviedky, a to Fajolovv
príspevvok, Pontón
nový deň a Zlatá brá
ána, ktoré v roku 1961 vyšli v čaasopisoch Slovenské
é
pohľadyy a Kultúrn
ny život. Alffonz Bedná
ár ich v rok
ku 1977 sú
úhrnne vydaal v súbore
e Blok 4/B..
Film ma
al pôvodne
e režírovať Stanislav Barabáš, ale
a po jeho
o odmietnuutí ponúkol dramaturg
g
režisérovi Štefanovi Uhrovi. Tý
Albert M
Marenčin spoluprácu
s
ýmto filmom
m Uher na
adviazal na
a
svoju p
predchádza
ajúcu dokum
mentaristickkú tvorbu a podarilo sa mu spoojiť realistic
ckú poetiku
u
dokume
entárneho filmu so štylizáciou
š
hraného príbehu.
p
Film sa nakrrúcal v Bra
atislave a v
Nitriansskej Blatnicci od 11. júla do 9. novvembra 196
62.
Do slovvenskej kin
nematograffie prinieso
ol film Slnko v sieti nielen novvé témy, ale
a aj novýý
spôsob
b filmového
o rozpráva
ania. Kam
mera v deta
ailoch vysttihovala aatmosféru, evokovala
a
náladu,, zatmenie
e slnka sa
a stalo sym
mbolom zatmenia citov a vzťaahov, hlas
sno hrajúcii
tranzisttor nahrad
dil rozhov
vor, symffonickú hudbu vys
striedala hhudba elektronická..
Novátorským sa
a stal aj vďaka progresívn
nemu vide
eniu kameeramana Stanislava
a
Szomollányiho, kto
orý si na je
eho vznik sspomína slo
ovami: „Prii nakrúcaníí Slnka v siieti sme sa
a
usilovalli o autenticcký obraz života
ž
mlad
dých ľudí a zároveň sme
s
chceli isté význam
my vyjadriťť
symbollicky. Už na
n FAMU nás učili obrazom vyjadriť
v
po
ojem – nappríklad rad
dosť alebo
o
utrpenie
e. Slnko v sieti bol prresne ten ty
typ filmu, kttorý ma lák
kal. Moja ppráca nespo
očívala iba
a
v riešen
ní technickkých úloh. S každým záberom som
s
sa sna
ažil stotožnniť a myslím
m si, že to
o
zapôso
obilo aj na Uhra. Vzn
nikla medzii nami vzác
cna profes
sionálna dôôvera, ktorá
á je prvým
m
predpokkladom úsp
pešnej tímo
ovej práce. “

Uvedenie filmu do kín v čase jeho vzniku nebolo jednoduché, sprevádzali ho rôzne
„politické interpretácie“. Prvý tajomník ÚV KSS Karol Bacílek údajne identifikoval v slepote
matky politický symbol o slepote strany. Filmu sa dodatočne pripisovali aj rôzne
„zašifrované“ postoje a významy – napríklad zatmenie slnka sa vysvetľovalo ako súmrak
komunizmu, čln na suchu predstavoval súčasný stav socializmu a podobne. Film prešiel
podrobným a opakovaným schvaľovaním a napokon k jeho uvoľneniu do kín prispelo
udelenie Ceny československej filmovej kritiky v roku 1963 na 5. festivale
československých filmov v Ústí nad Labem.
Film uvedený v novej, reštaurovanej a digitalizovanej podobe je na veľkom plátne
vizuálnym zážitkom pre všetkých milovníkov filmu. Jeho slovenskej premiére dňa 12.
septembra na MFF Cinematik predchádzali aj svetová premiéra na tohtoročnom 47. MFF
Karlove Vary, aj uvedenie na 38. Letnej filmovej škole v Uherskom Hradišti. Premietanie sa
všade stretlo s veľkým záujmom. Pri príležitosti 50. výročia vzniku filmu pripravil tento rok
Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorý je majiteľom práv k nemu, nielen uvedenie filmu z
nosiča DCP v rozlíšení 2K s digitálne reštaurovaným obrazom a zvukom, ale vydal i
nástenný kalendár s fotografiami z filmu na tento rok a v lete aj reprint pôvodného plagátu
z autorskej dielne Milana Paštéku. Plagát filmu Slnko v sieti si je možné zakúpiť v predajni
SFÚ Klapka.sk na Grösslingovej ul. 43 v Bratislave.
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