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PREVTELENIE ANIMOVANÉHO FILMU
 

EVA ŠOŠKOVÁ
Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave

Abstrakt: Slovenský animovaný film má počas celej svoje histórie1 podobu figuratívneho na-
ratívneho umenia alebo remesla.2 Autorka štúdie z tohto dôvodu nazerá na jeho vývoj po roku 
1989 cez problematiku tela. Nakoľko najviditeľnejšou zmenou, ktorá ovplyvnila súčasnú filmo-
vú estetiku, je feminizácia animovaného filmu na poli autorstva, štúdia sa zameriava primárne 
na vlastnosť animovaného tela reprezentovať rod a rodové roly. Pokúša sa zachytiť najmarkant-
nejšie zmeny v spôsobe zobrazovania tela v autorskom animovanom filme pred rokom 1989 
a po ňom, vo väčšom detaile zaznamenať porevolučné premeny tela, a to všetko vzťahovať 
k premenám inštitucionálneho zázemia animovaného filmu. Animované telo sa vyvíjalo od 
„bežného človeka“ z  dominantného mužského pohľadu v spoločensko-kritickej socialistickej 
tvorbe cez vstup ženských postáv v interakcii s jasne odlíšenými mužskými postavami vo fil-
moch ženských autoriek z VŠMU, krízu stereotypnej maskulinity v tvorbe mužských autorov, 
až po nezávislé ženy hľadajúce vlastnú identitu vo svojom vnútri, teda bez vzťahovania sa 
k mužským postavám.  
Kľúčové slová: animovaný film, slovenský animovaný film, reprezentácia, rod, telo

„Bežný človek“

Začiatky slovenského animovaného filmu sú datované ešte pred rokom 1948, no 
systematická výroba filmov sa vzťahuje až k obdobiu po roku 1965, keď bola zalo-
žená Skupina kresleného filmu, neskôr v organizačnej štruktúre Slovenskej filmovej 
tvorby (SFT) preklasifikovaná na Štúdio animovaného filmu. Hoci tvorba, vrátane tej 
filmovej, bola v tomto období poplatná vládnucej ideológii, animovaný film sa expli-
citnej propagande v porovnaní s dokumentárnou a hranou produkciou vyhol. Dôvo-
dov je hneď niekoľko. V prvom rade je jeho nástup do výroby totožný s uvoľnenými 
šesťdesiatymi rokmi, takže ideologicky najpálčivejšie obdobie päťdesiatych rokov sa 
ho nedotýkalo. Jeho estetiku výraznejšie nezasiahla ani normalizácia, tá sa skôr od-
razila v personálnych zmenách na vedúcich postoch. Do uvažovania o ideologickom 
pozadí animovaných filmov vstupuje jeho konvenčné vnímanie spoločnosťou, a naj-
mä vedúcim aparátom SFT a vládnucej komunistickej strany. 

Animovaný film sa v celej svojej histórii predstavuje ako komerčne najúspešnejší 
a najpopulárnejší najmä v žánroch určených deťom. Rodinný film, rozprávka alebo 
seriál pre deti boli do veľkej miery považované za neškodné, ideologicky neutrál-

1 Za prvý slovenský animovaný film je považovaná Studňa lásky (1944, réžia Viktor Kubal).
2 Nenaratívne alebo abstraktné filmy v štúdiu animovaného filmu v Slovenskej filmovej tvorbe nevzni-

kali. Po roku 1989 je situácia na poli abstrakcií rovnaká, nenaratívne snímky sa sporadicky objavujú v štu-
dentskej tvorbe, napr. Tutti (2016, réžia Marek Jasaň).
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ne a nevinné.3 Takéto vnímanie animovaného filmu však čiastočne ovplyvňovalo aj 
nazeranie na tvorbu pre dospelých.  Tým, že je animovaný film zo svojej podstaty 
symbolický, ideologická agitácia alebo kritika v ňom často neprebiehajú explicitne, 
ale skryto. Tvorcovia animovaných filmov, ktorí chceli robiť nielen filmy pre deti, ale 
tiež pre dospelých, mali preto pomerne voľnú ruku pri kritickej tvorbe.4 Popri roz-
právke (najmä v objednávkovej produkcii) boli dominantnými žánrami spoločenskej 
kritiky groteska, satira, moralita, bájka (a i.), a to buď vo formáte krátkeho filmu, 
alebo blackoutu.5

Takmer všetky spoločensko-kritické filmy majú rovnakého hrdinu – je ním „bež-
ný človek“ (tzv. everyman), ktorý reprezentuje buď ľudstvo ako celok, alebo nejakú 
spoločenskú skupinu spriaznenú spoločnou profesiou a spoločenskou rolou. Žán-
re animovaného filmu ako groteska alebo moralita využívajú skratky v rozprávaní. 
Zároveň z praktických dôvodov a so zámerom vyrobiť humor často zjednodušujú 
postavy na určité typy,  takže generalizácia a abstrahovanie postáv do „bežného člo-
veka“ sú pochopiteľné a v zmysle žánrových konvencií aj potrebné. Problém nastáva 
pri položení otázky, koho optiku nazerania na svet títo „bežní ľudia“ reprezentujú. 
Paul Wells tvrdí: „Ak maskulinita nie je kódovaná cez roly a funkcie, často sa prejavu-
je univerzalizujúcim konceptom ,bežného človeka´, v ktorom sa mužské postavy ale-
bo postavy, ktoré sa za mužov považujú, stávajú symbolickým stvárnením ľudstva.“6 

Súvisiaci feministický pojem androcentrizmus, ktorý označuje zneviditeľňovanie 
a ignorovanie rodových rozdielov, kritizuje nadvládu mužskej perspektívy a vníma 
ju ako zdroj rodovej nespravodlivosti.7 Takéto symbolické postavy sa nachádzajú na-
prieč dejinami slovenského animovaného filmu, najmä však v socialistickej tvorbe. 
Napríklad vo filme Viktora Kubala Zem (1966) si ľudstvo na základe dohody roľníka 
a muža z mesta zastavalo ornú pôdu a previnilo sa tak proti svojej prirodzenosti; 
v jeho filme Postup (1968) zase rodovo indiferentná vrana spôsobí zánik Zeme, pretože 
je napriek svojej neschopnosti a nedostatku kvalifikácie nerozumne dosadzovaná na 
stále zodpovednejšie pracovné pozície. Vo filme Rebrík (1978) Kubal v nemorálnom 
správaní sa muža pri kariérnom postupe portrétuje pejoratívne chápanie kariérizmu 
ako takého. Hlúpe správanie sa ľudí (mužov) karikuje v sérii filmov o Kocúrkove, 
aj vo svojom poslednom filme Nemocnica (1990), plnom rodovo neutrálnych postáv. 
Tu si novodobý podnikateľ v zdravotníctve „vyrobí“ pacientov tým, že spôsobí ne-
hodu vlaku, pričom jeho noví klienti ho nakoniec ešte oslavujú. Ivan Popovič využil 

3 Viac o vnímaní animovaného filmu ako ideologicky „nevinnom“ pozri WELLS, Paul. Understanding 
animation Abingdon : Routledge, 1998, s. 189 – 190. ISBN 9780415115971. 

4 Samozrejme, aj v prípade animovaných filmov dochádzalo k ideologickej cenzúre a autocenzúre 
(problémové bolo napríklad použitie červenej farby). V normalizačnom období bol zakázaný film Oko (1968, 
réžia Juraj Bindzár), ktorý pracoval s paralelou symbolov hákového kríža a kosáka s kladivom (viac pozri 
URC, Rudolf – VESELÝ, Marian. Slovenský animovaný film. Bratislava : FOTOFO, 1994, s. 27). Avšak mnoho 
kritických filmov, kde bolo pomerne jednoduché stotožňovať správanie záporných postáv so správaním 
predstaviteľov vládnucej strany, cenzúrovaných nebolo, napr. Šach (1974, réžia Viktor Kubal), Obor a kame-
nár (1978, réžia Blanka Šperková), Posledný kameň (1982, réžia Július Hučko, Jaroslava Havettová), Obyčajný 
príbeh (1982, réžia Zlatica Vejchodská) a i. Viac o cenzúre v animovanom filme pozri PERĎOCHOVÁ, Eva. 
Normalizácia v slovenskom animovanom filme (rozhovor s Rudolfom Urcom). In Kino-Ikon, 2012, roč. 16, 
č. 1, s. 175 – 181.

5 Pásmo krátkych skečov oddelených samplom alebo vizuálnym refrénom. 
6 WELLS, Paul. Understanding animation, s. 196. Citáty z anglického jazyka preložila autorka štúdie.
7 Pozri Glosár rodovej terminológie. Dostupné na <http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1&-

vid=39> [cit. 16. 9. 2017].
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koncept „bežného človeka“ na demonštráciu straty a znovunájdenia nádeje vo filme 
Pingvin (1965), slobodného a neslobodného myslenia vo filme Ikarovia (1980), prudké-
ho kariérneho postupu rodovo neurčitej postavy v Mieste na sedenie (1982), či rodovo 
neurčitej blšej mizérie vo filme Blcha a slon (1983). Podobne by sme mohli pokračovať 
pri hľadaní motívu „bežného človeka“ v tvorbe ďalších animátorov. 

Avšak problémom nie je len reprezentácia „bežného človeka“ z mužskej perspek-
tívy, ale aj s ňou súvisiaca absencia ostatných typov – či už stereotypne zobrazených, 
alebo, naopak, výraznejšie subjektivizovaných – mužských a ženských postáv. Až 
na pár výnimiek8 sú ženy zo spoločenskej kritiky vynechávané či marginalizované, 
takže sa zdá, že sú ako nevinné a nedotknuteľné deti, ktoré spoločnosť nijako neo-
vplyvňujú. Dokonca aj ženy-autorky, hoci dostávali priestor na vyjadrenie vlastnej 
optiky, v spoločensko-kritických filmoch siahali po „everymanovi“. Napríklad Jaro-
slava Havettová poukázala na absenciu ľudskej nezištnosti vo filme Pomoc (1985), 
kde muž nevládze sám odniesť ťažké brvno, a preto poprosí okoloidúcich o pomoc. 
V snímke Údel (1988) cez zložitejšiu a subjektivizovanejšiu, no stále mužskú postavu, 
predstavila ubíjajúcu každodennosť ľudského života. Helena Slavíková-Rabarová 
v Zástupoch (1980) kritizovala prostredníctvom pánov v klobúkoch dlhé socialistické 
čakanie, Blanka Šperková vo filme Obor a kamenár (1978) poukázala prostredníctvom 
sochára na pokrivený sebaobraz mocných. Akoby nútená emancipácia spôsobovala 
zotieranie hraníc medzi rodmi: ľudia boli najmä pracovníci a občania, ich funkcie 
sexuálnych objektov a subjektov sa – možno aj pre už spomínanú „nevinnosť“ ani-
movaného filmu – vytesňovali. 

Kde je Superman?

S vytesňovaním rodových rozdielov súvisí aj absencia explicitnej maskulinity, 
resp. maskulínnych znakov súvisiacich so sexualitou (napr. veľké svaly, fyzická sila 
a pod.). Neboli potrební ani individuálni hrdinovia, ani ich subjektívne vnímanie 
– podstatný a povolený bol človek z davu. Hoci animácia, ktorá zo svojej technic-
kej podstaty „odfyzičňuje“9 postavy (môžu nabrať akýkoľvek tvar, sú nezničiteľné, 
neplatia pre ne fyzikálne zákony), túto svoju vlastnosť často prirodzene využíva na 
zobrazenie mužských charakteristík, akými sú aktívna fyzická sila, ohybnosť  a odol-
nosť, v slovenskej socialistickej animácii je ťažké hľadať pôvodné maskulínne posta-
vy. Súvisí to najmä s konceptom nepriateľa, ku ktorému sa maskulinita vzťahuje. 
Paul Wells dokladá príklad z histórie animovaného filmu, kde animovaný Superman 
vo filme Jungle Drums (1943, réžia Jack Mercer, Joan Alexander) v čase 2. svetovej 
vojny bojuje s nacistami: Supermana interpretuje ako alter-ego slabého Clarka Kenta, 
s ktorým sa mohli identifikovať bezradní muži na fronte, túžiaci po porážke nacis-
tov.10 

Slovenský animovaný film kritizuje spoločenské neduhy, zosmiešňuje určité črty 
často súvisiace so systémovými chybami (úplatkárstvo, nedostatok tovarov a služieb, 
rodinkárstvo...), a najmä sa pomocou humoru snaží „vychovávať“ divákov. Otvorené 

8 Viac o ženských postavách v časti Feminizácia.
9 Preklad pôvodného anglického slova „de-physicalise“, použitého in WELLS, Paul. Understanding ani-

mation, s. 191.
10 Tamže, s. 193.
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nepriateľstvo a propaganda mohli byť v čase studenej vojny namierené jedine proti 
kapitalistickým krajinám. O to autori nestotožnení s komunistickým svetonázorom 
nemali záujem. Navyše, slovenský animovaný film sa vyhol ideologickému tlaku ty-
pickému pre päťdesiate roky, keďže v tom čase ešte nebol inštitucionalizovaný. Muž-
ská postava bojovala proti komunistom len skryto. Bez explicitnej demonštrácie sily 
však už nejde o Supermana, ale len o „bežného človeka“. 

Aktívna sila, porážajúca nie doslova nepriateľa, ale skôr súpera, je sústredená do 
rúk detí – silných individualít, ktoré akoby vychovávali dospelých „bežných ľudí“. 
Ich sila však netkvie v silných telách, ale v prefíkanej mysli. Takí sú Kubalov Jano, 
Dita, Janko Hraško11, Jožinko Vladimíra Pikalíka či Bábätko Vladimíra Malíka. Jediné 
skutočne maskulínne postavy v socialistickej tvorbe môžeme nájsť v adaptáciách kla-
sických rozprávok a mýtov. V nich ide o archetypálny boj dobra a zla, teda o príbehy 
a postavy z období dávno pred Februárom 1948. Môžeme ich považovať za alegoric-
ké príbehy o boji s nepriateľom, ktorého možno vztiahnuť tak na aristokraciu, ako aj 
na boľševikov. Takýmito maskulínnymi hrdinami na strane dobra sú silák z filmu 
Zbojník Jurko (1976, réžia Viktor Kubal), aj postavy z filmu Fúkaj, Silák, Jeleniar (1975, 
réžia Jaroslav Pogran). 

Prudká zmena paradigmy

Zmena spoločensko-ekonomických pomerov po Novembri 1989 negatívne za-
siahla zabehnutú výrobu televíznych seriálov pre deti (objednávková tvorba) a ki-
nofilmov (pôvodná tvorba, najmä krátkych filmov) v Slovenskej filmovej tvorbe na 
Kolibe. Neefektívna privatizácia podniku na začiatku deväťdesiatych rokov spôso-
bila zánik významnej éry slovenskej animácie. Do konca milénia prakticky zanikli 
objednávky na Večerníčky zo strany Slovenskej televízie, čo malo za následok koniec 
animátorskej činnosti strednej aj staršej generácie animátorov. Tí si spočiatku zakla-
dali vlastné malé spoločnosti, aby mohli dokončiť dobiehajúce televízne objednávky. 
Pre vlastné projekty neexistovali podmienky ani v oblasti distribúcie (krátke animo-
vané filmy sa už v kine nepremietali, nakoľko sa zmenila programová štruktúra), ani 
v oblasti produkcie (neexistoval nový systematický spôsob financovania animova-
ných filmov). Štát už film akéhokoľvek druhu nepodporoval – na šírenie ideológie 
a na „výchovu“ ľudí ho nepotreboval a generovať z neho zisk, aj v dôsledku prudko 
sa meniacich technológii, nevedel. Filmov pre zábavu bolo dostatok, cez distribúto-
rov prúdili z obrovských amerických štúdií. 

Zachrániť animovaný film, a tiež vytvoriť nové generácie dokumentaristov a ne-
skôr tvorcov hraných filmov, umožnila akademická pôda. Keďže pre animátorov, na 
rozdiel od hranej a dokumentárnej tvorby, dovtedy neexistovala vzdelávacia inšti-
túcia, tvorcovia animovaných filmov z Koliby iniciovali vznik Katedry animovanej 
tvorby (1993)12. Za prvý film je považovaný spoločný projekt študentov Kroky, skoky, 

11 Janka Hraška možno vnímať ako dieťa aj dospelého. Keďže sa narodil z hrachového struku (hoci mal 
vlasy, vedel chodiť a rozprávať), bol de facto novorodencom, ktorý oplýval veľkou silou.

12 Po utíchnutí peripetií, ktoré sprevádzali vznik novej Filmovej a televíznej fakulty VŠMU (1990), pred-
ložil v roku 1992 Rudolf Urc dekanovi FTF VŠMU Martinovi Slivkovi koncepciu katedry animácie. Urc spo-
lu s kolegom z Koliby Františkom Jurišičom vypracovali komplexný návrh výučby na Katedre animovanej 
tvorby. Pedagogický zbor bol z veľkej časti zložený z bývalých zamestnancov Koliby.
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roky... a posledný zhasne (1995).13 Profesionálnu centralizovanú tvorbu Štúdia animo-
vaného filmu na Kolibe tak nahradila takmer výlučne poloprofesionálna študentská 
tvorba, ktorá však bola vo svete úspešnejšia než napríklad vtedajšia profesionálna 
hraná tvorba. Z toho dôvodu pri sledovaní vývoja estetiky slovenského animovaného 
filmu dochádza k porovnávaniu filmov z dvoch rôznych kategórií. Neporovnávame 
zvlášť študentské filmy pred rokom 1989 (sporadické cvičenia a tiež amatérska tvor-
ba), tieto inštitúcie sa v záujme vykreslenia vývoja estetiky križujú. Rovnaký prístup 
sa dotýka profesionálnych filmov.

Vznik novej inštitucionálnej platformy a aktivácia novej generácie, ktorá nemala 
skúsenosť s animovaným priemyslom, priniesol aj nové tvorivé prístupy. Pre staršiu 
generáciu bolo v začiatkoch tvorby prioritou zvládnutie remesla a rozpohybovanie 
vymyslených postáv. To súviselo s formujúcim sa technickým zázemím a s výučbou 
pracovných kapacít „za behu“, nakoľko objednávok zo strany televízie bolo veľa. 
Postupne sa do popredia dostávalo ďalšie experimentovanie s technikami a hľadanie 
zaujímavých námetov. Postoj novej generácie bol zásadne odlišný. Prví študenti chá-
pali animovaný film ako prostriedok na sebavyjadrenie: jednak sa chceli vymedziť 
voči jeho „zľahčovaniu“ v očiach verejnosti ako média pre deti, a súčasne, vzhľadom 
na svoj vek, prirodzene riešili vlastnú identitu a chceli predostrieť svoj individuálny 
pohľad na svet, prípadne na médium animovaného filmu. Spojenie pomenovaného 
profilu uchádzačov o štúdium, ambícií pedagógov vychovávať autorov, zamerania 
fakulty na autorov a špecializovaného školstva nediverzifikovaného na jednotlivé 
profesie výroby – to sú inštitucionálne východiská vzniku mladého porevolučného 
autorského filmu. 

Pri takomto zásadne odlišnom postoji generácií prišlo k prudkej zmene paradig-
my tela. Koncept „bežného človeka“ sa roztrieštil na individuality, telo sa stalo sub-
jektom a do popredia výrazne vystúpili ženské postavy. Integrita tiel je narúšaná ako 
demonštrácia ich subjektívneho vnímania, prípadne bezbolestnosti ich odfyzikalizo-
vaného animovaného tela. Autori-animátori neopomínajú ani pohlavnosť tiel, posta-
vy majú vlastnú sexualitu. Ďalšia generácia natoľko individualizuje a konkretizuje 
animované telá, že ich dokonca v projekte Lokal TV necháva reprezentovať konkrét-
nych ľudí z mediálneho priestoru.14 

Jedným z najúspešnejších študentských filmov je snímka V kocke (1999, réžia Mi-
chal Struss)15, ktorá je mizanscénou, rozprávaním i zvukom minimalistickou metafo-
rou o nedosiahnuteľnosti slobody. Z pohľadu reprezentácie spoločnosti, ktorá sa po 
zmene politického režimu ocitla v dezilúzii z mafiánskych praktík deväťdesiatych 
rokov, ide o emblematický film. Paradoxne, z perspektívy tela je skôr ojedinelým po-
činom, keďže privádza do extrémnej polohy koncept „everymana“. Avšak Strussov 
„bežný človek“ sa líši od „bežného človeka“ v animáciách pred rokom 1989. Hoci 
ide o priznanú bábku, ktorej kĺbiky sú obnažené, nemá žiadne oblečenie, pohlavné 

13 Réžia Matej Kladek, Vanda Raýmanová, Martin Snopek, Katarína Kerekesová, Karol Holubčík, Maroš 
Končok, Vladimír Král, Martina Matlovičová, Michal Struss.

14 Lokal TV je projekt Jakuba Krónera, ktorý spolu so svojimi generačnými kolegami vytvoril najprv in-
ternetovú stránku s krátkymi, úsporne animovanými skečmi na aktuálne témy šoubiznisu, neskôr vytvorili 
ďalšie postavy pre televízny animovaný seriál. Po cenzorských zásahoch a producentských nezhodách 
projekt znova zakotvil na internete, ktorý nakoniec poslúžil ako priestor na propagáciu prvého (a zatiaľ 
posledného) celovečerného animovaného filmu po roku 1989, LokalFilmis (2015).

15 Film V kocke bol nominovaný na Student Academy Awards (študentský Oscar).



EVA ŠOŠKOVÁ336

znaky, dokonca ani žiadne oči, pôsobí viac živo než napríklad už spomínaní kreslení 
páni v klobúkoch zo Zástupov alebo pohlavne neurčité postavy z Nemocnice. Príčina 
tkvie najmä v precíznej práci s bábkou a v technologickom pokroku, ktorý umožnil 
v digitálnej postprodukcii predmet animácie ešte viac oživiť vo vizuálnej aj audi-
tívnej zložke. Navyše, zvuková dramaturgia založená na ruchoch, skladba záberov 
a nastolenie očakávania a momentu prekvapenia v jednoduchom príbehu sprítom-
ňujú bábku ako síce metaforický, ale moment prežívajúci subjekt. Tento dramatický, 
nie karikujúci a didaktizujúci, spôsob zobrazenia „everymana“ najviac pripomína 
postavu pešiaka z Kubalovho Šachu (1974). 

Po páde Slovenskej filmovej tvorby ako producentskej jednotky boli animátori 
nútení zakladať si živnosti, aby mohli dokončiť filmy objednané televíziou. To bola 
aj jediná možnosť pre študentov, ktorí sa chceli (najčastejšie už k záveru štúdia) ve-
novať finančne náročnejším projektom – museli si nájsť koproducentov svojich fil-
mov, a tým sa podieľať aj na producentskej činnosti.16 Po škole si zakladali vlastné 
produkčné spoločnosti, aby mohli realizovať svoje prvé profesionálne filmy, príp. 
filmy svojich kolegov (spoločnosť Feel me film). Vlastné produkčné podmienky bez 
vonkajších tlakov a objednávok umožnili autorom väčšiu koncentráciu na subjektivi-
záciu a individualizáciu postáv a filmových projektov. Súčasne sa film ako osobná až 
intímna záležitosť stal motivujúcim faktorom k prekonávaniu prekážok, ktoré plynu-
li z dvojdomej činnosti autora-producenta. 

Aj po vzniku Audiovizuálneho fondu (2009), keď sa prístup k financiám na tvorbu 
výrazne zlepšil, a zároveň začali vznikať špecializované producentské spoločnosti 
(nie z radov animátorov), je zabezpečovanie produkcie filmov veľmi náročný a zdĺ-
havý proces, v ktorom sú autori výrazne zaangažovaní. Tvorbou jedného filmu strávi 
autor neraz niekoľko rokov, preto musí byť jeho výpoveď pre autora veľmi osobnou 
a dostatočne silnou motiváciou. Navyše, autorský film nezarába peniaze, nakoľko 
distribúcia krátkych filmov je doposiaľ nevyriešeným problémom.17 Filmy teda putu-
jú po festivaloch, a síce nezískavajú ekonomický, ale zato kultúrny kapitál. 

Kým je Superman? (Spochybnená maskulinita)

Kým v socialistickej kinematografii sme hľadali slovenskú verziu Supermana ako 
predobraz stereotypu animovanej maskulinity, v prípade filmu po roku 1989 sa po-
núka hneď niekoľko zobrazení maskulinity, ktorá je však v stave krízy. Akí sú teda 
porevoluční Supermani? 

Americká teoretička animovaného filmu Amy Lawrence píše o určitej kríze 
maskulinity v postsocialistických krajinách východnej Európy v dôsledku zmiznu-
tia hlavného nepriateľa (totalitného komunistického režimu) a nemožnosti byť iný: 
„Maskulinita je zobrazovaná ako produkt náročného a ťažko skúšaného vzťahu me-

16 Napríklad Pôvod sveta začal vznikať na pôde školy. Katarína Kerekesová ním absolvovala magisterské 
štúdium už v roku 1998, ale v spolupráci so Slovenskou televíziou ho dokončila až v roku 2002, producen-
tom bol jej manžel Peter Kerekes. Nazdravíčko bol magisterský film (2001) Ivany Zajacovej, vyd. Laučíkovej 
a Jozefa Mitaľa, dokončený v roku 2005 spolu s koproducentmi (Peter Veverka, Michal Struss, David Rosen-
baum, Štúdio Koliba, Koliba Production & Services). 

17 Kiná ich neuvádzajú samostatne, ale ako predfilmy k hlavným celovečerným filmom, príp. ako súčasti 
pásiem, z čoho vyplýva, že na krátky film sa nepredávajú lístky. Rovnako televíziám sa filmy s rôznou 
metrážou nehodia do šablónovito nastavenej vysielacej štruktúry.
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dzi subjektom a jeho telom a medzi telom a štátom.“18 Podľa nej sa muži svojho času 
ocitli „medzi ich psychologickými a fyziognomickými životmi a anatomickými a so-
cio-mýtickými funkciami, úplne vzdialení od svojho pohlavia a sexuality vo vzťa-
hu k ženám a rodine“19. Z pohľadu slovenského animovaného filmu možno s týmito 
tvrdeniami súhlasiť len čiastočne. Najmä preto, že v dôsledku devastácie výrobného 
prostredia začiatkom deväťdesiatych rokov neprišla bezprostredná animovaná reak-
cia na pád komunizmu.20 Koncept nepriateľa sa celkom netýka slovenskej socialistic-
kej animovanej tvorby, avšak jeho potlačenie umožnilo legitimizáciu možnosti byť 
iný. Tak sa stereotypná maskulinita, zakorenená v spoločnosti a prezentovaná najmä 
v hranej tvorbe, dostáva pod drobnohľad mladých mužov premýšľajúcich o svete 
a hľadajúcich vlastnú identitu a miesto v ňom. Navyše, ako bude napísané neskôr, 
sexualita (aj tá mužská) sa neskôr stala legitímnou súčasťou nových filmov. Je však 
neodškriepiteľné, že tradične zobrazovaná maskulinita sa ocitá v kríze a je chápaná 
ako sociálny konštrukt.

V roku 1999 absolvoval štúdium VŠMU Martin Snopek s nedokončeným filmom 
Každodenná paša (dokončené 2001). Hlavná postava – pastier kráv – je tu zobraze-
ná ako karikatúra muža alkoholika. Je to groteskná diskreditácia muža ako slabé-
ho jedinca, neschopného sa ovládať a byť za niečo zodpovedný (kravy musí domov 
zahnať pes). Karikovanie muža alkoholika je aj ústrednou témou filmu Nazdravíčko 
(2005, réžia Ivana Laučíková, Jozef Mitaľ). Rozprávačom rozprávkovo štylizovaného 
príbehu je hlavná postava, mohlo by sa zdať, že hrdina. Avšak to, čo sa jemu javí ako 
dobrý koniec a čím sa chváli, je v podstate ironickým komentárom klamu, v ktorom 
žijú alkoholici bez sebareflexie. 

Priamu odpoveď na otázku „Kto je Superman vtedajšej doby?“ prináša film Mi-
chala Uhrína Super Superman (2004). Snímka na začiatku nastolí stereotyp siláckeho 
superhrdinu – svalnaté telo, žena v posteli, vonku za ním šalejú davy, zachraňuje 
svet. Avšak od začiatku tento koncept zároveň spochybňuje. Superhrdina sedí v tichu 
v izbe a premýšľa, čaká na ďalší akčný deň. Keď zapne rádio a začne ostentatívne 
precvičovať svaly, žena v posteli sa ignorantsky obráti na druhý bok, ale rada sa ide 
ukázať do okna, keď už davy ľudí pred domom oslavujú svalovca. V rôznych scénach 
sa objavuje vtáča, ktoré Superman zachránil z motora lietadla, ako ošklbané naháňa 
svoje pierko – symbolizuje krehkosť, slabosť, bezmocnosť. Nezdá sa, že by bol svalo-
vec šťastný, až do momentu, keď zabráni sopke vybuchnúť. No je príliš vzdialený od 
ľudí, nemá ho kto oslavovať, keď – ako vždy po svojom zásahu – predvádza svaly. 
Ale hromy ho sáču na zem. Počuť milý detský smiech, superhrdina hľadá zdroj zvu-
ku. Na zemi, v nehostinnom prostredí, zbadá vyrastať drobné žlté kvety. Svalovec 
opustí svoju pózu, skloní sa k nim a tiež sa začne smiať. Avšak v tom momente do 
muža udrie blesk a on stratí svoju silu. Jeho identita sa ocitá v kríze. Najprv sa snaží 
svaly umelo nafúknuť, ale dav ho odsúdi a žena opustí. Je sám, na úteku pred nahne-
vaným davom, ktorý sa cíti byť oklamaný. Vráti sa teda na sopku a sadne si k žltým 

18 LAWRENCE, Amy. Masculinity in Eastern European animation. In Animation journal, 1994, roč. 3, č. 1, 
s. 32 – 44. Cit. podľa  WELLS, Paul. Understanding animation, s. 195.

19 Tamže.
20 V spoločnom československom štáte na pád komunizmu explicitne reagovala najmä česká strana, 

a to vo filme Koniec stalinizmu v Čechách (1990, réžia Jan Švankmajer, 1990). Slovenská reakcia, s výnimkou 
voľných asociácií vo filme Objekty (1990, réžia Fratišek Jurišič), neprišla. 
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kvetom. Muž vo filme svoju identitu nenájde, len premýšľa, čo bude ďalej. Stará iden-
tita sa zdá byť nenávratne preč, novú ešte nemá odvahu hľadať. Momentom zvratu 
v jeho živote je, pejoratívne povedané, „vymäknutie“, resp. získanie citlivosti, ktorá 
je vlastná skôr stereotypu ženy a reprezentuje obraz feminity. 

Vyriešenie problému mužskej identity prinášajú až filmy druhej generácie štu-
dentov. Deliaca čiara medzi generáciami sa začína formovať po roku 2000 a je tvorená 
viacerými, vzájomne súvisiacimi aspektmi. Prvá generácia ešte technologicky patrila 
k analógovej dobe, a tým bola väčšmi prepojená so staršou generáciou tvorcov spred 
roku 1989. K pedagógom však mala blízko i ľudsky – študenti sa s nimi delili o malé 
učebné priestory.21 V tomto zmysle možno za deliacu čiaru považovať akademický 
rok 2002/2003, keď sa katedra presťahovala do novej budovy Filmovej a televíznej 
fakulty VŠMU na Svoradovej ulici s väčšími priestormi, pričom sa vzťahuje k študen-
tom, ktorí v tomto čase nastúpili na štúdium, nie k tým, ktorí v tom čase absolvovali. 
Koncom deväťdesiatych rokov sa zároveň rapídne rozvíjala digitálna technológia, 
ktorá sa javila byť lacnejšou a prístupnejšou než celuloid. Výmena technológií prebie-
hala približne v rovnakom období ako sťahovanie fakulty do novej budovy.

Kým prvá generácia študentov Katedry animovanej tvorby nastolila smerovanie 
slovenského animovaného filmu v zmysle nástupu ženských postáv, subjektivizácie 
filmovej štylistiky i narácie a vymedzenia sa voči tvorbe pre deti , tak druhá generácia 
k tomu priložila explicitnú sexualitu, vulgárnosť a postmodernú hru s mediálnym 
intertextom. Obrazne možno povedať, že druhá generácia vniesla do animovaného 
filmu určitú špinavosť. Prvá generácia nahliadala na animovaný film podobne ako 
staršia generácia, resp. z ich užšieho vzťahu vyplýval aj ich rovnaký postoj k profe-
sii animátora-autora. Animovaný film vnímali cez poslanie, ako vznešený prostrie-
dok komunikácie, a celuloid bol hmatateľným výsledkom práce – originál. Druhá 
(digitálna) generácia už vo všeobecnosti nemala taký úzky vzťah k materiálu – ani 
k výtvarnému artefaktu, ani k celuloidu. Neexistuje žiadny originál, len kópie. Tak 
sa z animácie v mnohých prípadoch stala neviazaná hra, ktorá sa v niektorých prí-
padoch snažila do určitej miery prekračovať tabu (i keď len v domácom kontexte 
konzervatívnej krajiny).   

Jedným z predstaviteľov druhej generácie študentov je Peter Budínsky. Telá jeho 
postáv strácajú integritu tvrdými fyzickými zásahmi, zobrazuje krv, násilie, expli-
citnú sexualitu. Vo svojich dvoch študentských filmoch spochybňuje sociálne cha-
rakteristiky maskulinity, stavajúc ich do opozície s prvkami feminity prostredníc-
tvom antagonistických postáv. Snímka Alfonzova mucha (2009) je o kriminálnikovi 
vo väzení, ktorý sa túži dostať na slobodu. Je veľký, svalnatý a má hrubé správanie 
– ide o typ sociálnej karikatúry veľmi maskulínneho muža, pejoratívne nazývaného 
„hlavohruď“. Jeho protikladom je malá, slabá, ale veľmi prefíkaná mucha. Najprv 
súperia, no neskôr sa spojením síl obaja dostávajú na slobodu – väzeň, aj ním ohro-
zovaná mucha. V magisterskom filme tWINs (2011) je priepasť medzi fyzicky silnej-
ším a slabším jedincom ešte väčšia, pretože slabšia postava tu nemá výhodu ani vo 
svojej prefíkanosti. Na prvý pohľad sa zdá, že ide o príbeh spolužitia dvoch bratov. 
Keď si však uvedomíme, že sú ako siamské dvojčatá spojené hlavami, môžeme tieto 
dve antagonistické postavy vnímať ako jedno telo a jednu myseľ (dušu), teda dve 

21 Najprv sa vyučovalo v malej miestnosti na Ventúrskej ulici, neskôr na Laurinskej ulici v Bratislave.
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stránky jednej osobnosti muža.22 Silnejší brat, resp. časť osobnosti, sa za tú slabšiu 
na verejnosti hanbí, skrýva ju, bije v nerovných boxerských súbojoch, až ju nakoniec 
zabije. Keď slabšieho súrodenca pochovajú, silnejší so sklonenou hlavou kľačí pri 
hrobe a nemôže sa pohnúť, lebo jeho druhá časť je zakopaná v zemi. Tu, na cintorí-
ne, sa prakticky skončil aj jeho život. Z oboch Budínskeho filmov vyplýva rovnaké 
posolstvo: Len kooperácia silného so slabým umožní obom prežiť. Respektíve: Aby 
muži zostali zdravými jedincami, musia si priznať a integrovať jemnejšiu časť svojej 
osobnosti, hoci sa tým vystavia riziku, že ich spoločnosť bude vnímať ako slabochov.   

Ďalším náznakom prehodnocovania maskulinity v animovanej tvorbe je kariko-
vanie mužov prostredníctvom „patriarchálnych“ žánrov, teda zobrazovanie muž-
ských postáv spôsobom, akým sú reprezentovaní v hranom filme. Andrej Kolenčík 
využíva v tzv. trashovej animácii23 žánrové klišé akčných kriminálnych filmov a prí-
slušné štylistické či naratívne konvencie. Vo filme Čmuchal a sviňa zasahujú (2009) sú 
to vyšetrovanie vraždy, prestrelka, získavanie informácií v bare, postrelenie jedného 
z vyšetrovateľov, mobilizácia fyzických síl na pomstu a doriešenie prípadu, odhalenie 
spiknutia na najvyšších miestach, aj záverečná pointa v duchu „vrahom je záhradník“. 
Príbeh je vyrozprávaný cez antropomorfné zvieracie postavy, ktoré samy osebe vyze-
rajú komicky. Film Kráska a rytier (2016, réžia Matej Babic) pracuje na úrovni narácie 
s konvenciami rozprávky a na úrovni štylistiky s konvenciami akčných filmov. Silácky 
rytier v brnení, zachraňujúci princeznú vo veži, statočne bojuje s kostlivcami a čaro-
dejníkom. Vo veži nájde plačúcu princeznú, vezme ju na plecia a odnáša zo zámku. 
Z obrazov na stene sa nakoniec dozvedáme, že princezná bola vo veži doma, vo svo-
jom prirodzenom prostredí, a kostlivci s čarodejníkom ju len chránili. 

Feminizácia

V medzinárodnom prostredí animovaného filmu vždy pôsobilo mnoho žien, av-
šak nie na tvorivých, ale na výrobných pozíciách – kontúristky, koloristky a pod. 
Ženy sa tiež často uplatňujú ako dabingové herečky, pretože ich vyššie hlasy sú 
bližšie detskému vnímaniu než hlboké mužské hlasy. Vplyvom druhej vlny femi-
nizmu (koniec šesťdesiatych a začiatok sedemdesiatych rokov 20. storočia) získali 
animátorky-autorky viac tvorivej slobody. V porovnaní s live action tvorbou dosiahli 
v animovanom filme oveľa väčší vplyv, a to v celosvetovom meradle.24 Koncom se-
demdesiatych rokov začal rýchlo vzrastať nielen počet autoriek-animátoriek, ale aj 
filmov zameraných na problematiku ženskosti. Vývoj ženskej animácie priamo súvi-
sel s vplyvom feminizmu na inštitúcie, ktoré umenie financujú. Ženy tak dostali väčší 
priestor aj finančnú podporu než v minulosti, získali tiež možnosť učiť na školách, 

22 Viac o koncepte jedného tela postavy vo filme tWINs pozri TALLO, Michal. Dotýkať sa zeme. In Kino-
Ikon, 2015, roč. 19, č. 2, s. 160 – 163.

23 Zámerne zlá animácia na pobavenie autora a divákov „zasvätených“ do filmových konvencií, klišé 
i technických parametrov.

24 Samozrejme, v histórii kinematografie figurujú tvorkyne, ktoré sa presadili v autorskom filme: Lotte 
Reiniger, Mary Ellen Bute (abstraktné filmy tridsiatych rokov). Ďalej sú to ženy, ktoré pracovali po boku 
svojich manželov – Claire Parker, Faith Hubley, Jou Batchelor (spolupracovníčka Johna Halasa), Evelyn 
Lambart (spolupracovníčka Normana Mc Larena). Zo sedemdesiatych rokov sú známe Carolin Leaf z Ka-
nady a Alison de Vere z Británie. V Čechách boli výraznými autorkami Irena Dodalová a Hermína Týrlová.
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ktoré poskytujú vzdelanie v oblasti animácie (umelecké školy a polytechnika).25 Au-
torský animovaný film im ponúka lepšie možnosti uplatnenia než hraný film, pre-
tože je reálnejšia možnosť urobiť ho samostatne, s menším personálnym zázemím 
i kapitálom. Keďže animovaný (nezávislý a krátky) film nie je natoľko lukratívny ako 
hraný film, muži prenechávajú priestor ženám. Treba však poznamenať, že aj v tomto 
ohľade sa situácia mení a ženy čoraz častejšie vstupujú do komerčnej tvorby.26 

Aj na Slovensku bolo pred rokom 1989 v tvorivých profesiách menej žien než mu-
žov. V spracovateľských funkciách však došlo v dôsledku organizačných pravidiel 
Štúdia animovaného filmu Slovenskej filmovej tvorby k prefeminizácii. Bolo uvalené 
embargo na prijímanie nových zamestnancov, ale pritom sa každoročne zvyšovali 
požiadavky na počet titulov. Štúdio teda prijímalo pracovníkov len na brigádnický 
pomer. O takúto formu úväzku mali záujem zväčša ženy, keďže muž bol vnímaný 
ako živiteľ a na zabezpečenie rodiny potreboval stály pracovný pomer.27 

Ženské autorky, teda ženy na tvorivých postoch, v období socializmu ženskosť pri-
márne netematizovali. Ponúkali postavy „bežných mužov“ a robili filmy pre deti. No 
prvé signály súčasnej podoby ženskej estetiky v slovenskom filme možno vidieť už 
v poslednom filme Jaroslavy Havettovej Údel (1988). Opäť síce ide o mužskú ústrednú 
postavu, pričom ženské postavy sú len sexuálnym objektom alebo monštruóznou mat-
kou/manželkou, nová je však introspekcia do vnímania hlavného hrdinu, teda miera 
subjektivizácie, ktorá je typická pre ženský film.28 Ďalšími ženskými predstaviteľkami 
animátorského prostredia (najmä) sedemdesiatych a osemdesiatych rokov sú Dagmar 
Bučanová, Helena Slavíková-Rabarová, Monika Trajterová či Veronika Margotsyová. 
Tie sa však orientovali skôr na detského diváka, prípadne na folklórnu tradíciu, ekoló-
giu a ďalšie témy, ktoré nesmerujú k psychologizácii a individualizácii postáv.

Typy ženských postáv v socialistickej kinematografii sú definované cez svoju jem-
nosť a slabosť29, v minimálnej miere ako sexuálne objekty30, objavujú sa ako matky 
detských postáv a gazdiné31. Sú pasívne, neposúvajú dej. Paradoxne, výrazné žen-
ské postavy do slovenského socialistického animovaného filmu prináša muž – Viktor 
Kubal. Popri už spomenutej detskej postave Dite a tiež krásnej zlatokopke zo Selekcie 
(1982) sú to dospelé ženy, v spoločensko-kultúrnom kontexte vnímané ako monštrá. 
Práve podoba záporných hrdiniek bola v histórii animovaných filmov často jedinou 
možnosťou, ako sa ženské postavy mohli aktívne podieľať na filmovom príbehu.32 

25 PILLING, Jane (ed.). Women in animation. London : British Film Institute, 1992, s. 5. ISBN 9780851703770.
26 Vicky Jenson napríklad spolurežírovala filmy Shrek (2001, réžia Vicky Jenson, Andrew Adamson) 

a Shark Tale (2004, Vicky Jenson, Bibo Bergeron, Rob Letterman). Viac pozri FURNISS, Maureen. Art in Mo-
tion. Animation Aesthetics. New Barnet : John Libbey Publishing Ltd., 2014, s. 232. ISBN 978086196639. 

27 URC, Rudolf – VESELÝ, Marian. Slovenský animovaný film. Bratislava : FOTOFO, 1994, s. 38 – 39. ISBN 
80-85739-04-6.

28 So ženskými postavami sa stretávame v Havettovej filmoch Pieseň (1969), Kým sa ucho neodbije (1971), 
Kontakty (1980), avšak bez subjektívneho ponoru do postáv cez naratívne prvky a štylistiku – na rozdiel od 
filmov študentiek a absolventiek VŠMU.

29 Ikebana (1968, réžia Jozef Povrazník) – žena je ako kvetina, ktorá sa stane obeťou muža a odkvitne; 
Balada v čipke (1981, réžia Dagmar Bučanová) a Masky a kvet (1987, réžia Vladimír Pikalík, Georgi Kasradze) 
– žena musí byť zachránená mužom, aby prežila.

30 Nevera (1966, réžia Viktor Kubal) – žena ako sexuálny majetok; Šach (1974, réžia Viktor Kubal) – žena 
chce zmanipulovať pešiaka ponúkaním svojho tela.

31 Jožinkovo vesmírne dobrodružstvo (1990, réžia Vladimír Pikalík).
32 U Disneyho to boli napríklad výrazné a zrelé heterosexuálne ženy s priznanou sexualitou (na rozdiel 

od dievčenských princezien), napr. kráľovná z filmu Snehulienka a sedem trpaslíkov (1937, réžia David Hand) 
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Avšak Kubal tieto ženy očisťuje, skrášľuje a výrazne individualizuje. Ježibaba z Mar-
cipánovej komédie (1987) aj grófka z Krvavej panej (1980) dostávajú v príbehu veľkorysé 
miesto, sú kladnými a pomerne aktívnymi hlavnými hrdinkami. 

V celosvetovom kontexte mužská animovaná tvorba väčšinou opakuje a rozširuje 
mužské premisy prezentované v hranej tvorbe. Pre ženy však predstavuje bezpeč-
ný priestor subjektivizovanej autorskej tvorby.33 V ich filmoch možno vidieť posun 
ženských postáv od objektu k subjektu, autorky uprednostňujú vizuálne pomeno-
vania pred slovnými, nakoľko jazyk často pokladajú za agenta mužského vyjadro-
vania. Odmietajú aj konzervatívne filmové formy a vytvárajú formy radikálne, ktoré 
vyžadujú väčšiu účasť divákov. Témami ich filmov je vzťah žien k vlastnému telu, 
interakcia s ľuďmi, ich vnímanie súkromnej a verejnej roly, sociálnej a politickej iden-
tity v domácom a profesionálnom živote a vzťah medzi ženskou sexualitou, túžbou 
a kreativitou.34 

Slovenského animovaného filmu sa tieto charakteristiky ženskej estetiky určite 
týkajú, hoci nie vo všetkých bodoch. Najviac vystupujú do popredia témy, ktoré do-
vtedy absentovali, prípadne v nich absentovali ženy ako subjekty: ženské filmy rie-
šia medziľudské vzťahy, a to najmä partnerského a rodinného charakteru. Hovorené 
slovo nemusí nutne ustupovať do pozadia a rozprávanie i filmový štýl je v textoch 
skôr konzervatívny než radikálny. S tým súvisí aj angažovanosť filmov – žiadny slo-
venský animovaný film nie je feministický, ani priamo nepracuje s tematikou LGBT.35  

Trend, ktorý bude typický pre nastávajúce obdobie, predznamenal film Vandy 
Raýmanovej O dvoch ľuďoch (1996). Ukazuje vznik a krízu heterosexuálneho partner-
stva z dôvodu stereotypných rodových rol, ktoré hrdinov uzatvárajú do vlastných 
vyčerpávajúcich svetov – žena sa stará o domácnosť a o muža, muž chodí do práce. 
Hrdinky slovenských animovaných filmov odvodzujú svoje postavenie a často i hod-
notu od mužskej postavy. Kým v Raýmanovej filme je takéto spolužitie zobrazené ako 
rozprávka s trochu trpkým, ale stále pomerne láskavým koncom, spôsob spracovania 
témy sa aj pod vplyvom zmeny generácií pomaly mení na stále naliehavejší, temnejší, 
život ženy ohrozujúcejší. Vo filme O ponožkách a láske (2008) od autorky z druhej ge-
nerácie študentov, Michaely Čopíkovej, symbolizujú mužove špinavé ponožky stratu 
ženskej nezávislosti a slobody. Sú ako divoké ryby, hryzú ju a chcú ju zožrať. Žena sa 
bráni, až ich nakoniec porazí. No len pre tento raz. Ak bude s akýmkoľvek mužom, 
vždy skončí rovnako. Naznačuje to scéna, v ktorej sa žena díva von cez dvere ich 
domu: prechádza sa tam množstvo mužov, každý s vrecom plným ponožiek. Žena 
situáciu prijíma a zostáva s pôvodným partnerom – pritúli sa k spiacemu mužovi. 

alebo monštrá v podobe queer postáv (nezodpovedajúcich predstave dvoch pohlaví), napr. čarodejnica Ur-
šula v Malej morskej víle (1989, réžia John Musker, Ron Clements). Viac o rode v Disneyho filmoch pozri 
HUDEC, Zdeněk (ed.). Genderové stereotypy v animované tvorbě Walta Disneyho: Ideologie, queer, diskursivní 
analýza. Olomouc : Pastiche Filmz, 2013. ISBN 978-80-904515-9-9. 

33 WELLS, Paul. Understanding animation, s. 198.
34 Tamže, s. 200.
35 Výnimkou je film Izidor (2007, réžia Andrej Kolenčík), kde nie je spočiatku vôbec jasné, či ide o dvoch 

mužov, dve ženy alebo muža a ženu – ani na základe sociálnych rol káčerov-bezdomovcov, ani na zákla-
de pohlavných znakov, ani oblečenia, ktoré absentuje. Až v momente, keď sa objavuje odseknutý penis, 
film naznačuje to, čo explicitne vyjadruje v anotácii: „Animovaný film o dvoch homosexuálnych káčeroch 
a alkohole.“ Ide o jediný animovaný film, ktorý zobrazuje niečo iné než heterosexualitu (s výnimkou kari-
kovaných homosexuálnych postáv v projekte Lokal TV). Dostupné na <http://www.skcinema.sk/arl-sfu/sk/
detail-sfu_un_cat.0-058317-Izidor-animovany-film/?disprec=1&iset=4>.
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Rozprávkový domov z filmu O dvoch ľuďoch tu nahrádza budova s blikajúcim nápi-
som Home, čo pripomína skôr lacný hotel než ideálny domov.

V jednom z najnovších filmov, Chilli (2016, réžia Martina Mikušová), je domov 
zobrazený ako klietka, ktorá sa mení na džungľu. V nej dravec – chilli papričkou vy-
budený muž – naháňa svoju obeť, ženu. Sujet predstavuje nikdy sa nekončiaci cyklus 
rovnakých premien. Kým v predchádzajúcich dvoch filmoch boli ženy obeťami výluč-
ne spoločenského nastavenia rodových rol, v Chilli zohráva významnú úlohu ženine 
rozdávanie sa mužovi. Jej prsník je jeho pokrmom, servírovaným na domácom tanieri 
– ona sa mu dáva a tým ho pripútava, ale on túži žiť inak. O neslobodnom a oslabujú-
com vzťahu medzi mužom a ženou sú aj ďalšie filmy, napr. Milenci bez šiat (1996, réžia 
Katarína Kerekesová) či Terra Nullius (2011, Martina Frajštáková), ktorý navyše spra-
cúva ekologickú tému: žena je súčasne Zem a muž (človek) ju sebecky využíva a ničí. 
Podobne deštruktívny charakter ľudstva zobrazuje aj Pôvod sveta (2002, réžia Katarína 
Kerekesová), avšak tu sú za deštrukciu rovnako zodpovedné obidve pohlavia. 

Najvýraznejšou reprezentantkou ženskej estetiky v slovenskom animovanom fil-
me je Ivana Šebestová. Jej tvorba je tematicky, motivicky a štylisticky najjednotnejšia. 
Všetky ženské postavy sú zobrazované v interakcii s mužskými – túžia, tvoria (sú 
umelkyne), trpia, milujú a nenávidia. Ich výrazné poprsie a explicitné sexuálne scény 
poukazujú na ženu ako sexuálnu partnerku muža. Žena zvádza a poskytuje mužovi 
pohľad na seba. Šebestová prechádza vo svojej tvorbe od ženy vnímanej ako objekt 
k subjektu, čím symbolicky vykresľuje líniu, ako sa ženské postavy v kinematografii 
vyvíjali. V bakalárskom filme Lásko má (2002) na pieseň Vladimíra Mertu kreslila ženu 
ako sexuálny objekt muža a v rôznej miere ilustrovala spievaný text. V magisterskom 
filme Lionardo mio (2004) je žena stále múzou-objektom, ale už aj sama túži po mužovi 
– Leonardovi da Vincim. Vo filme Štyri (2007) sú ženy so svojimi partnermi, pričom 
jeden z nich je zradca, neverník. Najväčšia múza-objekt, speváčka Ariel, ho za to po-
trestá. Nielen tým, že je ako morská panna neschopná pohlavného styku (t. j. odolná 
voči jeho zvádzaniu), ale zapríčiní jeho smrť. Vo filme Sneh (2013) sa prostredníctvom 
subjektivizácie rozprávania ukáže, že definovanie samej seba na základe muža je len 
v ženskej mysli, je to ilúzia, ktorú možno poraziť. 

V roku 2017 nastal v tvorbe Ivany Šebestovej zlom. Vo filme Žltá partnerská muž-
ská postava neúčinkuje, žena nie je reprezentovaná na základe interakcie s mužom, jej 
sexualita nie je explicitne postavená proti mužskej. Jej telo je zahalené a duša odhalená 
– symbolické ponáranie sa do dvoch rôznych farieb hovorí o hľadaní vlastnej identity 
zvnútra, bez ohľadu na úspech u druhého pohlavia. Snímka Žltá sa zaradila do – na 
Slovensku výrazne minoritnej – línie filmov s potlačenou naráciou, pracujúcich so sym-
bolikou, ktoré nestavajú ženu do opozície voči mužovi, príp. sa v nich mužský hrdina 
nenachádza. Do tejto skupiny patria najmä film Premena (2008, réžia Lenka Pšenčíko-
vá), kde malé dievča postupne dozrieva v odvážnu slobodnú ženu, čo je zobrazené cez 
symbol skrotenia koňa, a senzuálny film Mila Fog (2015, réžia Marta Prokopová), ktorý 
zachytáva prchavé vnemy melancholickej ženskej postavy s líščou hlavou.  

Kým ženské a mužské heterosexuálne postavy v socialistickej kinematografii ne-
boli výraznejšie dizajnované cez pohlavné znaky a ich rod bol určený sociálne (oble-
čením a očakávanými rodovými rolami), film po Novembri 1989, a to najmä ten žen-
ský, jasne odlišuje ženské a mužské postavy na základe primárnych i sekundárnych 
pohlavných znakov. Objavuje sa nahé telo a tiež pohlavný styk. V ženskej tvorbe je 
zobrazovaný ako emocionálny akt zaľúbenia, v mužskej sa sex objavuje zriedkavej-



PREVTELENIE ANIMOVANÉHO FILMU 343

šie, je animálny, náhodný a bez emócií. Milenci vo filme O dvoch ľuďoch (1996) a Pôvod 
sveta (2002) sa ešte pri milovaní skrývajú pod perinou, v Štyri (2007) a Sneh (2013) už 
vidíme celé nahé telá, vo filme tWINs (2011) pohlavné orgány, v snímke Pandy (2013, 
réžia Matúš Vizár) aj telesné tekutiny zvieracích postáv. 

Maskulinita a feminita sú jasne polarizované nielen pohlavnými znakmi a sexu-
alitou, ale aj na úrovni rodových rol, kde autorky pracujú so stereotypmi. Nevy-
medzujú sa voči nim, no v konečnom dôsledku sú v ich filmoch príčinami nezhôd 
a rozvratov. Muži chodia do práce a ženy sa starajú o domácnosť, muži sú silní a ženy 
slabé, muži racionálni a ženy emocionálne. Výrazným príkladom je muzikál Kamene 
(2010, réžia Katarína Kerekesová). Žena je dlhovlasá, štíhla, má veľké oči, nosí ružové 
šaty, jemným vysokým hlasom spieva melodické piesne, upratuje a varí, pričom ju 
spoludefinuje materstvo. Muži sú veľkí, silní, emocionálne zatvrdení (vyzerajú ako 
kamene), sprevádza ich nemelodická ambientná hudba, sú oblečení v sivo-modrom 
oblečení a pracujú v kameňolome. Na konci filmu, v dôsledku odlišného vnímania 
sveta založeného na rodových stereotypoch, zomierajú hlavná ženská aj mužská po-
stava.36 A tak ako v prípade novodobých slovenských supermanov v mužskej tvorbe, 
aj tá ženská naznačuje, že keď sociálny konštrukt feminity a maskulinity stavia ľudí 
(alebo vlastné vnímanie samého seba) do opozície, spôsobuje to deštrukciu.37 

Materstvo je ďalšou opakujúcou sa témou v novodobej tvorbe – témou, ktorá pred 
rokom 1989 v slovenskom animovanom filme neexistovala. Objavuje sa ako zásad-
ná absencia (Kamene), ale najmä ako napĺňajúci romantický stav. Lullaby (2007, réžia 
Veronika Bromová) je piesková animácia o tehotenstve, kde má piesok symbolickú 
funkciu matky Zeme, ktorá dáva život. Materskú romantiku mierne relativizuje film 
Bublina (2012, réžia Mária Oľhová), kde je hrdinka konfrontovaná so sociálnou izolá-
ciou, ktorá vyplýva zo zmeneného stavu a odlišnosti od ostatných počas tehotenstva. 
Napokon novú spoločenskú rolu, ktorú prináša status „tehotná“, prijíma. Film sa 
končí happyendom. Dieťa sa narodí a muž, ktorý bol počas tehotenstva odlúčený ako 
ten „iný“, sa navracia k žene a jej dieťaťu. To je však už signál nového postavenia otca 
v súčasnej spoločnosti – otca participujúceho na živote detí. To sa, samozrejme, preta-
vuje aj do umeleckej komunikácie, aj keď nie je dominantnou témou.  Kým predošlý 
ideálny otec mal prinášať ekonomický kapitál, t. j. napĺňať funkciu živiteľa rodiny, čo 
súvisí s tradičným chápaním maskulinity38, súčasný ideálny otec prináša najmä kul-
túrny kapitál, a to tým, že sa aktívne spolupodieľa na živote svojich detí.39 Najnovší 

36 Žena túži po dieťati, preto príde do kameňolomu za svojím mužom, ktorý tu pracuje. Vníma ju ako 
votrelkyňu v mužskom kolektíve, kde panujú striktné pravidlá. Muž je teda prítomnosťou ženy oslabený. 
Odmieta ju, preto si ona nájde iného – manželovho kolegu. Svojho muža sotí zo skaly, následne ju muži 
potrestajú rovnakou smrťou. Na kopci pribudne ďalšia mohyla: ide už o tretiu ženu s rovnakým osudom. 

37 A to sa týka nielen partnerských vzťahov, ale aj tých rodinných. Magisterský film Blue red (2010, ré-
žia Daniela Krajčová) ukazuje despotického otca, ktorý svoju fyzickú prevahu uplatňuje proti malej dcére. 
Minulosť sa prelína s prítomnosťou, keď je z malého dievčatka dospelá žena, ktorá sa teraz stará o svojho 
zostarnutého, oslabeného otca. Napriek tomu v ich vzťahu stále pretrvávajú naučené roly z detstva. Autorka 
filmu Daniela Krajčová tematizuje spoločenské roly prenesené z rodinného prostredia aj v novšom profesi-
onálnom filme Stabilita (2015). Naopak, nájdu sa výnimky, keď je mužská a ženská polarita zobrazená ako 
žiaduca a pozitívna. Napríklad vo filme Márie Oľhovej Drum›n›base (2010), kde mužská a ženská postava 
reprezentované hudbou tvoria harmonický súzvuk.

38 Typ otca z filmu Blue red.
39 Viac o zmene otcovstva pozri POTANČOK, Juraj. Zmeny v chápaní úlohy otca v súčasnej rodine. 

In Sociológia, 2010, roč. 42, č. 2, s. 113 – 133. Dostupné na <https://www.sav.sk/journals/uploads/05131034Po-
tancok%20OK.pdf> [cit. 18. 9.2017].
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film 39 týždňov, 6 dní (2017, réžia Joanna Kożuch, Boris Šima) už otca nevynecháva 
ani z obdobia tehotenstva. Prostredníctvom asociácií predstavuje akýsi subjektívny 
emocionálny denník rodičov – autorov filmu očakávajúcich narodenie svojho dieťaťa.   

Slovenský animovaný film nie je natoľko progresívny a experimentátorský, aby 
zásadne a programovo spochybňoval zaužívané rodové roly a ukazoval neštandard-
né rodové identity. Znova je len odtlačkom doby – prezentuje to väčšinové, „normál-
ne“. Prirodzene, je liberálnejší než socialistická kinematografia, nesnaží sa spoloč-
nosť meniť či vychovávať, skôr ukazuje, ako spoločnosť alebo seba v nej vidí autor / 
autorka. Z perspektívy zobrazovania tela je slovenský animovaný film značne kon-
zervatívny. Ak hovoríme o prevtelení animovaného filmu v dôsledku spoločensko-
-ekonomických zmien po Novembri 1989 (ktoré v istom čase ohrozili jeho samotnú 
existenciu), tak tento proces prebieha do veľkej miery z mužského tela tzv. bežného 
človeka do ženského tela a protipólneho tela mužského. Ideologicky latentne spo-
chybňuje mužsko-ženské stereotypy, hoci ich explicitne využíva. V produkčnej sfére 
sa mení dominancia muža-autora na ženu-autorku. 

THE REINCARNATION OF ANIMATED FILM 

Eva ŠOŠKOVÁ

Throughout its entire history, Slovak animated film has had the form of figurative 
narrative art or craft. For this reason, the author of this study examines its post-1989 
development through the prism of the body. Since the most visible change that has 
affected contemporary film aesthetics is the feminization of animated film in terms 
of authorship, the study primarily focuses on the ability of an animated body to re-
present gender and gender roles. It attempts to capture the most significant changes 
in the depiction of the body in authorial animated film before and after 1989, in more 
detail record the post-revolution changes in the body, and relate this to the changes 
in the institutional background of animated film. Animated bodies have developed 
from “ordinary people” from a dominant male point of view in socio-critical socialist 
production through female characters in interaction with clearly distinguished male 
characters in the films of female authors from the Academy of Performing Arts, the 
crisis of stereotypical masculinity in the production of male authors to independent 
women looking for their own identity inside themselves, without relating themselves 
to their male counterparts.
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