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Adam Gazdič | Muzika | od námetu k analýze
Príspevok sa v prvom rade zameriava na produkčné pozadie filmovej adaptácie 
Pišťankovho diela Muzika. Než skončil v rukách Juraja Nvotu, bol film spájaný 
s niekoľkými režisérskymi menami, pod perom scenáristu Ondreja Šulaja prešiel 
dej rôznymi menšími zmenami. Popri opisovaní produkčných príprav a finančného 
úspechu snímky tvorí príspevok aj analýza recepcie kritickej obce, pozostávajúca 
z prehľadu a porovnania rôznorodých ohlasov jednotlivých portálov či magazínov. 
Poslednú časť textu tvorí rozbor filmu Muzika najmä z pohľadu rozprávania 
a implementácie tragikomiky doň. Príbehy, rôznym spôsobom vyrovnávajúce sa 
s dedičstvom minulého režimu sa stali divácky obľúbenými, ak už len z dôvodu 
nostalgického pripomínania. Slovenskému filmu však trvalo istú dobu, kým začal 
tieto ľady prelamovať.

Zuzana Goleinová | Rodinný film paralelného zrodu (k filmu Rukojemník) 
Posledný film, na ktorom sa spisovateľ a scenárista Peter Pišťanek podieľal,  
je Rukojemník z roku 2014 v réžii Juraja Nvotu. Pišťankov román Rukojemník – 
Lokomotívy v daždi vznikal s filmom Rukojemník paralelne, oba sa tak odvíjali až 
od scenára (napísaného Pišťankom v spolupráci s Marianom Urbanom). Nejde tu 
teda o obvyklý jednosmerný vzťah literárnej predlohy a filmového spracovania, 
čo podnecuje úvahy i v tomto príspevku. Rukojemník figuruje ako jeden z mála 
filmov slovenskej produkcie s ambíciou zaradiť sa ako „rodinný“ film, čiže film 
určený pre detské i dospelé publikum zároveň. Autorka nahliada na recepciu 
filmu v kontexte týchto ambícií i procesu a podmienok, ktoré jeho vznik formovali. 

Peter Ulman | Filmové očarenie v publicistických príspevkoch Petra Pišťanka
V záujmovom rozmachu populárneho spisovateľa Petra Pišťanka patril pomerne 
značný priestor filmovému umeniu. Filmovo tematizované publikačné príležitosti 
boli preňho obvykle výzvou na lakonicky vystihujúcu rekonštrukciu svojich 
„pamätníckych“ zážitkov, doplnených o načerpané informácie a kontextové 
odkazy. Nebol filmovým recenzentom, historikom, ani teoretikom, ale plnil rolu 
popularizátora, ktorý dokázal u čitateľov prebúdzať záujem a ohlas. Pre svoje 
publicistické príspevky, aj tie filmové, nachádzal špecifickú platformu – digitálnu 
v podobe prvého výrazného domáceho internetového magazínu, printovú 
na stránkach poprevratovo kvasiaceho mládežníckeho literárneho časopisu 
a neskôr v magazínovom duchu koncipovanej programovej prílohe populárneho 
denníka. Pišťankova prístupnosť filmovej publicistike spočívala popri jeho 
očarení plejádou velebených diel aj v netradičnom, antielitárskom situovaní 
spisovateľského sebavymedzenia. Žiadny iný slovenský spisovateľ neprejavoval 
taký zanietený fanúšikovský príklon k filmovému umeniu, hoci viacerí k filmu 
tvorivo inklinovali.
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Marian Jaslovský | Môj priteľ
Peter Pišťanek očami dlhoročného priateľa, kolegu, spoluhráča a častého 
dôverníka. Peter Pišťanek bol nielen mimoriadny autor, ale aj pozoruhodný človek 
a Marian Jaslovský jeho svet veľmi dobre poznal z mnohých strán.

Peter Darovec | Štýl v jazyku, jazyk v štýle
Peter Pišťanek je dnes širokým konsenzom diskurzívnych čitateľov pokladaný za 
významného, ale tiež výrazného, neprehliadnuteľného prozaika. Okrem záujmu 
z literárnych kruhov sa s istým časovým odstupom dostavil aj interes tvorcov 
z iných, audiovizuálnych oblastí umenia. Na prvý pohľad by malo byť vyťažovanie 
Pišťankovo prozaického naturelu vo filme či divadle mimoriadne produktívne  
a v podstate aj nenáročné. Pišťankov prozaický svet je svetom vizuálnej grotesky, 
hyperbolizovaného, ale zároveň aj veľmi reálneho, uveriteľného a predstaviteľného 
obskúrneho sveta. Tento typ písania spolu s mimoriadnou obľubou Pišťankových 
porevolučných próz by predpovedal jeho realizáciám vo filme či divadle jasný 
úspech. Lenže napriek týmto nádejným predpokladom sa doterajšie filmy či 
divadelné inscenácie podľa Pišťanka do dejín svojho umeleckého druhu nezapísali 
ani zďaleka tak výrazne, ako sa to stalo s jeho prózami v kontexte literárnom. 
Ak sa tranzícia Pišťankovho prozaického sveta do sveta filmu či divadla ukazuje 
byť vždy oveľa náročnejšou, než sa na prvý pohľad javila, tak dôvody zrejme 
nebudú len individuálne, meniace sa od prípadu k prípadu, ale aj komplexné, 
týkajúce sa možností tranzície ako takej. Tým komplexným dôvodom je zrejme 
Pišťankov ťažko prenosný jedinečný prozaický jazyk, sofistikovaný štýl jeho 
prozaického rozprávania. Teda práve tá literárna jemnosť, ktorú si v kontexte 
jeho prekvapujúcich či až šokujúcich tém, obskúrnych prostredí, bizarných dejov 
a karikovaných, životom nahrubo tesaných postáv môžeme ľahko nevšimnúť. 

Peter Karpinský | Komiksové (ne)inšpirácie v diele Petra Pišťanka
Niektoré z diel Petra Pišťanka sú priamo alebo nepriamo spájané s umeleckou 
formou komiksu (napr. komiksové ilustrácie v diele Rivers of Babylon, poviedky 
v knihe Sekerou & nožom označené ako textové komiksy, komiksové inšpirácie 
v diele Roger Krowiak). V príspevku nás teda bude zaujímať, do akej miery 
a či vôbec možno nájsť motivické alebo kompozičné väzby medzi komiksom 
a Pištankovou tvorbou.

Peter Zajac | Pišťanek 1989 vs. Pišťanek 2021
Ako ukazuje aktuálna analýza románu Petra Pišťanka Rivers of Babylon, 
jeho román nie je len dobovým obrazom prechodového obdobia na prelome 
osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, ako ho interpretuje dnes už ustálený 
pohľad, ale svojou povahou je bez akýchkoľvek umelých aktualizácií v prvom 
rade obrazom prítomného slovenského sveta. Príspevok si kladie otázku, v akom 
pomere je v tejto súvislosti román Rivers of Babylon a rovnomenný film, závislý 
predsa len v odlišnej miere ako próza od dobových reálií, situácií, obrazov 
a jazyka. 

Matej Ambroš | Deväťdesiate na druhú | Filmová adaptácia románu Rivers  
of Babylon
Peter Pišťanek patrí k populárnym slovenským spisovateľom. Niekoľko jeho diel 
sa dočkalo aj filmových adaptácií. Podľa Pišťankovho debutu, románu Rivers of 
Babylon, vznikol v roku 1998 rovnomenný film režiséra Vlada Balca, na ktorom 
sa v úlohe scenáristu spolu s Marianom Urbanom podieľal aj samotný spisovateľ. 
Tento príspevok sa venuje rekonštrukcii procesu vzniku filmu, jeho producentské 
a spoločensko-politické súvislosti. Ďalej sa venuje aj analýze filmu v konfrontácii 
s literárnou predlohou. Príspevok sa tiež ohliada za ohlasmi filmov v domácej 
tlači a filmových databázach.

Miriam Kičiňová | Stretnutie na umeleckej dráhe SK | SI
Prvá divadelná adaptácia románu Petra Pišťanka Rivers of Babylon bola 
pozoruhodným (metafyzickým) stretnutím medzi slovenským autorom Petrom 
Pišťankom a slovinským režisérom Diegom de Brea. Medzi dvomi estetikami sa 
udialo až mystické nájdenie sa bez toho fyzického kontaktu. Divadelná podoba 
románu sa vôbec nepodobal na filmovú a tak sa len ukázala ďalšia, obrovská 
šírka možností a výkladu diela. To, čo bolo kľúčové, bolo naozaj stretnutie na 
mnohých úrovniach.

PRESTÁVKA | 15.30 | KRST DVD – /info doplní Marian Urban/

pokračovanie | 15.45

Zoltán Rédey | Pišťankov Mladý Dônč ako „odmýtizovaná esencia“ literárneho 
kánonu
Príspevok sa zameriava na význačný aspekt prozaickej tvorby P. Pišťanka – na jeho 
tvorivú autorskú stratégiu, ktorá je založená na celkom špecifickom, radikálne 
subverzívnom a zároveň vysoko konštruktívnom vzťahu k domácej literárnej 
klasike a tradícii, a ktorú najmarkantnejšie uplatnil v novele Mladý Dônč. Tá 
v skutočnosti nie je prvoplánovou „zábavnou“ paródiou, ako by mohla pôsobiť 
na prvý pohľad, ale jedinečným a dômyselným syntetizujúcim rozprávačským 
konštruktom, v ktorom môžeme v príznakovo esenciálnej podobe identifikovať 
kľúčové, kánonické toposy, mýty a archetypy, sujetové modely a vzorce klasickej 
slovenskej prózy.

program
moderátor | Václav Macek

začiatok | 14.00 h.


