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 … neexistuje - alebo donedávna neexistoval, ako tvrdí pomerne húževnatý populárny mýtus. 

Cieľom seminára je preskúmať tento mýtus z rôznych hľadísk a definovať, v čom sú špecifiká 

slovenskej kinematografie po roku 1989. V rámci seminára sa budú preberať základné 

pragmatické otázky (zmeny vo financovaní, inštitučnom a personálnom zabezpečení, 

distribúcii), ale dôraz bude položený najmä na otázky zmien estetiky, žánrovej štruktúry a 

topík. Cieľom je hľadať rôzne kultúrne súvislosti, ktoré viedli k pomerne prudkým výmenám 

trendov v slovenskom filme, ale aj k stále pretrvávajúcim mýtom o statickosti, neexistencii, 

neodrážaní reality, neautenticite aj o oneskorovaní, či chudobnosti slovenského filmu.  

  

Okruh tém seminára:  

1)      “Visuté záhrady” alebo slovenský film a národná identita v 90. rokoch 

2)      Celovečerný dokumentárny film pre kina 

3)      Formovanie a udržateľnosť trendov (národné legendy, filmy z bratislavských 

sídlisk, filmy nakrútené ženami, sociálne drámy a pod.) 

4)      Slovenský film po vzniku Audiovizuálneho fondu 

5)      Pokusy o nové žánre 

6)      Sociálna doku-dráma alebo nové trendy v chápaní authenticity fikcie po roku 

2010 

Kurz bude prebiehať formou prednášok kombinovaných s diskusiami, ktoré sa budú konať 

každé dva týždne. V týždňoch medzi jednotlivými prednáškami budú študenti poverení 

čítaním a analýzou vybraných filmov, prípadne aj absolvovaním projekcií vybraných filmov. 

Prednášky sa budú konať na predbežne navrhnuté témy, ktorých presné znenie a časová 

postupnosť sa môžu v priebehu seminára meniť: 

Forma atestácie: skúška 

Súčasťou skúšky bude vypracovanie a ústne obhájenie analýzy vybraného slovenského filmu 

alebo skupiny filmov, s dôrazom na zasadenie do historického, kinematografického a 

kultúrneho kontextu. Minimálny rozsah analýzy je 7 strán. 

Podmienky atestácie: pravidelná aktívna účasť na prednáškach, čítanie odporučených textov 

a diskusia o nich 
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