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VODA V TVORBE SLOVENSKÝCH FILMÁROV (8. máj)
9 .ENVIROFILM BANSKÁ BYSTRICA, BANSKÁ ŠTIAVNICA, ZVOLEN
Voda, jeden zo štyroch živlov, dokáže byť výborným pomocníkom človeka, ale
dokáže ho skutočne aj ohroziť.
Už neraz sme boli toho svedkami pri povodniach, ktoré nás v poslednom období
„navštevujú“ oveľa častejšie, ako v minulosti. Preto treba uvítať iniciatívu 9.
Enviorofilmu, venovať vode dôležité miesto v programe. Už aj z toho dôvodu, že rok
2003, vyhlásila OSN za Medzinárodný rok vody. SFÚ Bratislava, ktorý si pripomenul
1. apríla 40. výročie svojho založenia, pripravil pre festivalové mestá niekoľko
programov
s tematikou
voda.
Najvýznamnejšie
je
pásmo
archívnych
dokumentárnych filmov, filmové reflexie, ktoré nám pripomenú vodu ako tému
v slovenskej kinematografii. Do pásma sme zaradili filmy:
Na ostrove kormoránov /1944/ - r. Paľo Bielik - 16 min., výprava do dunajskej
rezervácie na dunajskom ostrove
Zelené priehrady /1950/ - r. Karol Skřipský – 23 min., o dôležitosti lesov a vodných
zásobárni
Ľudia na vode /1958/ - r. Ján Beer – 14 min., o drevorubačoch na vode
Povodne /1959/ - r. Jozef Zachar - 9 min., o jesenných povodniach v roku 1958
Voda a práca /1963/ - r. Martin Slivka - 9 min., o starých dômyselných vodných
stavbách
Prietrž /1965/ - r. Ladislav Kudelka -10 min., o prietrži čičovskej hrádze
a o následkoch povodní na Južnom Slovensku
Vody podzemia /1966/ - r. Ladislav Kudelka – 9 min., voda v slovenských jaskyniach
Miliardy kvapiek života /1975/ - r. Milan Černák – 9 min., životodárny význam vody
a jej využitie pre poľnohospodárov
Voda /1982/ - r. Ladislav Kudelka – 16 min., úloha vody v prírode a spoločnosti
s výraznou výzvou na jej záchranu
Zalistovali sme za vás v katalógoch slovenských krátkych filmov, a zistili sme, že
slovenskí filmári sa venujú vode už dlhé desaťročia, vlastne od obdobia nemého
filmu. Na danú
tému bolo nakrútených vyše sto filmov a mohli by sme z nich zostaviť okolo desať
pásiem krátkych filmov. Samozrejme, mnohé témy sa opakujú v pravidelných
intervaloch. Prevažujú filmy o rôznych funkciách vody v živote človeka, o využívaní
vody poľnohospodármi, o našich riekach, o našich kúpeľoch, kde voda hrá vždy
dôležitú, liečivú úlohu, o industrializácii Slovenska, o stavbách vodných elektrárni.
Vodnému dielu Gabčíkovo - Nagymaros sme vlani venovali celý seminár a len
tomuto vodnému dielu bolo venovaných vyše päťdesiat filmov. Prvé filmy s tematikou
voda boli propagačného charakteru. Pripomeňme napríklad Piešťanský žurnál z roku
1916, Štrbské Pleso z roku 1925, filmy Nástupu a Školfilmu z rokov štyridsiatych
minulého storočia –Hlavátky/1943- r. Paľo Bielik/, Dunaj a jeho dve
tváre/1945/,Plávanie/1943/,Rozprávanie o kvapôčke vody/1949/. O pestrosti tém
slovenských filmárov, ktoré sme nezaradili do pásma, ale patria medzi to naj-naj-naj
na danú tému pripomeňme filmy – Deň na vodách Latorice/1960- r. Andrej Kristín/,
Odmäk/1964-r. Martin Hollý/, Štyri dni Ľudovíta Čonku/1967- r. Karel Skřipský/,
Prerušené ticho/1969-r. Andrej Kristín/,Geologická činnosť vody/1954- r. Štefan
Orth/, Voda v službách človeka/1972- r. Martin Slivka/ , Veľtok/1973- r. Ladislav
Kudelka/,Zdroje vody/1981- r. Paľo Čalovka/, Osudy vody/1988- r. Vojtech

Andreánsky/, Voda, pôda, svedomie/1989- r. Vojtech Andreánsky/, Voda a les/1990r. Ladislav Kaboš/. Začiatkom rokov deväťdesiatych minulého storočia, keď boli filmy
nakrúcané už videotechnikou, filmov s tematikou voda pribúdalo a filmári sa k danej
téme vracajú dodnes. Stovky šotov boli nakrútené na tému voda do filmového
Týždňa vo filme a Kinožurnálu.
Voda, voda, voda. Mohli by sme menovať ďalšie názvy filmov, ale aj výber z nich
a názvy dávajú tušiť, že ide o vzácne dokumenty , ktoré mapujú náš život, dobu,
ktorú sme žili. Jeden zo štyroch živlov – voda, je pre slovenských
filmárov stále lákavá a inšpirujúca. Presvedčte sa o tom v programoch Envirofilmu
2003.

