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Na DVD vyšiel výber pod názvom
Slovenský animovaný film
K záujemcom o animovaný film sa v týchto dňoch dostáva unikátne DVD.
Slovenský filmový ústav (SFÚ) vydal DVD nosič s animovanými filmami, ktoré
reprezentujú to najlepšie zo slovenskej animovanej tvorby z obdobia 60. až 80.
rokov minulého storočia. DVD predstavuje najvýznamnejších tvorcov, ale aj
všetky dôležité tvorivé postupy vo svojom žánri. Zároveň je jednou z mála
príležitostí vidieť výnimočné slovenské animované diela.
DVD Slovenský animovaný film obsahuje 16 animovaných filmov z obdobia 60., 70. a 80.
rokov minulého storočia od 10-tich autorov. Vo výbere sú zastúpení všetci najvýznamnejší
tvorcovia doterajšej histórie slovenského animovaného filmu a zároveň všetky tvorivé štýly
a poetiky, aké tieto animátorské osobnosti v rámci svojho diela reprezentujú. Sú medzi nimi
Viktor Kubal, ktorý má na DVD štyri filmy, Jaroslava Havettová, Vlastimil Herold a František
Jurišič, ktorí majú po dva filmy, a Ivan Popovič, Dagmar Bučanová, Jan Švankmajer, Helena
Slavíková-Rabarová, Ondej Slivka a Vladimír Malík, z ktorých každý má na DVD jeden film.
Podľa slov dramaturga Rudolfa Urca, ktorý sa podieľal na výbere filmov pre toto DVD,
„každé z vybraných diel má v kontexte vývoja svoje osobitné miesto – buď pozoruhodným
rukopisom, myšlienkovým zámerom alebo prínosom v technológii“. Hovorí, že „rovnako
sme sa snažili o rovnocenné zastúpenie významných režisérskych osobností, ktoré sa
podieľali na realizácii programových, tzv. distribučných filmov. Prirodzene, najviac priestoru
dostal Viktor Kubal, pretože to zodpovedá aj jeho kvantitatívnemu podielu v celej produkcii.
Mysleli sme však tiež na to, aby sa v kolekcii prezentovali aj ďalší tvorcovia, hlavne
z animátorských profesií.“
Vstupom do tohto originálneho DVD je krátky, no zasvätený úvod do animovanej tvorby na
Slovensku, ktorého autorom je tiež zostavovateľ DVD Rudolf Urc. Ten stál pri zrode
niekoľkých generácií tvorcov animovanej tvorby, a to v Štúdiu krátkych filmov na Kolibe a
neskôr na Katedre animovanej tvorby na VŠMU. Podľa jeho úvodu sa za rok štatutárneho
zrodu filmovej animácie u nás považuje rok 1965, kedy sa konštituovala Skupina
kresleného filmu pri Štúdiu krátkych filmov na Kolibe. Rozvoj slovenského animovaného
filmu nastal až v 70. rokoch, kedy sa konsolidovala jeho tvorivá základňa. Do tohto obdobia
spadá aj vznik prvého slovenského dlhometrážneho animovaného filmu Zbojník Jurko
(1976) režiséra Viktora Kubala. V 80. rokoch bola slovenská animácia obohatená o ďalších
absolventov vysokých škôl výtvarného zamerania, čo sa odrazilo aj v nových tvorivých
postupoch, 90. roky boli zasa charakteristické zmenou spoločensko-politického systému, čo
malo za následok rozpad inštitucionálnej základe animovaného filmu a vo vytváraní jeho
nového zázemia v podobe malých produkčných firiem. V tomto období sa významnou
udalosťou stalo založenie Katedry animovanej tvorby na VŠMU v Bratislave v roku 1993,
ktorej talentovaní absolventi dnes tvoria a produkujú úspešné animované filmy.

„Diela s vročením 1966 – 1988 predstavujú časove tak vzdialený horizont, že ich z hľadiska
vývoja musíme považovať za uzavretú kapitolu. Nutne nesú pečať doby svojho vzniku so
všetkými atribútmi. Ale nemyslím si, že sú preto odsúdené len na historickú reflexiu.
Publikované DVD je určite ukážkou ambícií i erudície tvorcov, ale aj dôkazom, že mnohé
filmy nezostarli, že je stále na nich čo obdivovať a – čo je azda najdôležitejšie – dokážu
konzekventne osloviť aj súčasného diváka,“ charakterizuje na záver DVD Slovenský
animovaný film Rudolf Urc.
DVD Slovenský animovaný film vydal Slovenský filmový ústav (SFÚ) s finančnou
podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR). Okrem 16-tich krátkych
filmov v celkovej minutáži 141 minút obsahuje aj bonusy, ktoré tvoria profily tvorcov,
jeho súčasťou je aj fotogaléria. Menu je slovenské a anglické, titulky sú anglické,
nemecké francúzske, španielske, talianske, ruské a slovenské. DVD je v predaji vo
vybraných slovenských obchodoch a v predajni KLAPKA.SK (www.klapka.sk) za
13,90 EUR.
Oficiálny krst DVD sa uskutoční počas 17. medzinárodnej prehliadky filmu, televízie
a videa FEBIOFEST 2010 ako súčasť rovnomennej sekcie.
Zoznam filmov na DVD Slovenský animovaný film:
Zem, r. Viktor Kubal (1966)
Dita na fronte, r. Viktor Kubal (1969)
Pieseň, r. Jaroslava Havettová (1969)
Dvaja dobrí kamaráti, r. Viktor Kubal (1972)
Janko Hraško a bacily, r. Viktor Kubal (1974)
Varila myšička kašičku, r. Vlastimil Herold (1974)
Strážca sen, r. Ivan Popovič (1979)
Kontakty, r. Jaroslava Havettová (1980)
Balada v čipke, r. Dagmar Bučanová (1981)
Múdre prasiatko, r. František Jurišič (1982)
Do pivnice, r. Jan Švankmajer (1983)
Maľovanky – spievanky: Jar, r. Helena Slavíková-Rabarová (1983)
Dáždnik, r. Ondrej Slivka (1984)
Ki-ki-ri-kí, r. František Jurišič (1985)
Kúzelník a kvetinárka, r. Vlastimil Herlod (1986)
Bábätko v banke, r. Vladimír Malík (1988)
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