
profil 4´16

106 107
RECENZIE  VÝSTAV

Abstract
The paper is dedicated to the exhibition Last Year in Marienbad: A Film as Art, 
organized in collaboration with the Kunsthalle Bremen and Galerie Rudolfinum 
in Prague. The exhibition presented the influence of the film Last Year in Marien-
bad (L’année dernière à Marienbad, 1961, directed by Alain Resnais, script Alain 
Robbe-Grillet) on visual art from the 1960s to the present. Besides the materials 
associated with the production of the movie, the exhibition also documented 
the surrealistic visual inspiration sources for Resnais´ and Robbe-Grillet´s work. 
In addition to highlighting the artistic genesis of the film, the exhibition further 
followed the development of the themes determining the structure of Last Year 
in Marienbad (the relationship between real/imaginary, optical illusions/mirage, 
space/time, movement/stillness) in visual art in a variety of media starting from 
paintings and sculpture through to light- and video-installations. The paper ana-
lyses the cultural and interpretation context of the origin of the movie as a pa-
limpsest- as well as a puzzle-movie and, it further focuses on the peculiar applica-
tion of Marienbad inspirations in individual artworks.

Katarína Mišíková is film scholar, associate professor at Academy of Performing 
Arts in Bratislava. Her research includes history of cinema, narrative and cogniti-
ve film theories, film analysis, popularization of cinema, narration and genres of 
contemporary Slovak cinema. She publishes in journals, volumes and collective 
monographs in Slovakia and abroad, in 2009 she published her monograph Mind 
and Story in Film Fiction.
misikovakatarina@gmail.com

Zrkadlové okaklamy Marienbadu 
Katarína Mišíková

Mirror Optical Illusions of Marienbad 
Katarína Mišíková

Abstrakt
Text je venovaný výstave Vlani v Marienbade: Film ako umenie, usporiadanej v spo-
lupráci Kunsthalle Bremen a Galérie Rudolfinum v Prahe. Výstava prezentovala 
vplyv filmu Vlani v Marienbade (L’année dernière à Marienbad, 1961) režiséra Alaina 
Resnaisa a  scenáristu Alaina Robbe-Grilleta na vizuálne umenie od šesťdesiatych 
rokov až po súčasnosť. Okrem materiálov z produkcie samotného filmu výstava 
dokumentovala aj surrealistické vizuálne inšpiračné zdroje Resnaisovho a Robbe-
Grilletovho diela. Popri osvetlení umeleckej genézy samotného filmu ďalej sledo-
vala rozvíjanie motívov určujúcich štruktúru Vlani v Marienbade (vzťah reálneho 
a imaginárneho, optických klamov a ilúzií, vzťahu priestoru a času, pohybu a ne-
hybnosti) vizuálnym umením v rôznych médiách od obrazov a sôch až po sve-
telné inštalácie a videoinštalácie. Text analyzuje kultúrny a interpretačný kontext 
vzniku samotného filmu ako filmu-palimpsestu i filmu-rébusu a ďalej sa zame-
riava na svojrázne uplatnenie marienbadskych inšpirácií v jednotlivých dielach.

Georges Pierre: Vlani v Marienbade, 1960, fotografia. Collection of the Austrian Film Museum, Vienna 
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Marie Harnett: Úsmev a Labyrint dve zo série kresieb Marienbad (Series 35), 2015, kresba na papieri, 
10 x 15 cm. Courtesy Marie Harnett and Alan Cristea Gallery, London 

Stojím v jednej z miestností pražskej Galérie Rudolfinum pred sériou fotografií 
Cindy Shermanovej Untitled Film Stills, na ktorých prostredníctvom kostýmov a 
obrazovej kompozície štylizuje samu seba ako ponášku na ženské postavy zo sláv-
nych filmov päťdesiatych a šesťdesiatych rokov. Na jednej z nich stojí v blonďavej 
parochni uväznená v geometrickej klietke modernej architektúry, podobnej tým, 
do akých svoje hrdinky uzatváral taliansky režisér Michelangelo Antonioni vo 
svojich takmer abstraktných obrazových kompozíciách: Claudiu (Monica Vitti) vo 
filme Dobrodružstvo (L’avventura, 1960) alebo Lydiu (Jeanne Moreau) vo filme Noc 
(La notte, 1961). Nevdojak si tu vypočujem rozhovor dvoch dám, ktoré sa rovnako 
ako ja prišli pozrieť na výstavu Vlani v Marienbade: Film ako umenie, prevzatú z 
brémskej Kunsthalle.1 „Podívej, to je Monica Vitti,“ vraví jedna. „No jo,“ odpovedá 
druhá. Stávam sa očitým svedkom pôsobenia reproduktívnej ilúzie, tak ako ju vo 
vzťahu k Shermanovej virtuálnym filmovým fotoskám popísal filmový teoretik Ri-
chard Allen: „Fotografia nás nemôže klamať čo do povahy svojho zaradenia, môže 
nás však klamať vo vzťahu k realite. Fotografia môže jednoducho reprodukovať 
ilúziu.“ Allen definuje „… reproduktívnu ilúziu ako takú, v rámci ktorej je neja-
ká udalosť inscenovaná na fotografii vnímaná ako skutočná. (…) Shermanová  
využíva vzťah medzi inscenovaním danej ilúzie a skutočnosťou jej inscenovania, 
ktorým chce vyjadriť jednak to, že skutočnosť ženskej identity spočíva v obraze, 
ktorý existuje pre (mužský) pohľad, a jednak to, že táto identita spočívajúca 
v obraze je ilúziou, akousi maškarádou, ktorej vedúcim elementom je žena.“2 
Účinok niektorých ilúzií oceníme až vtedy, keď odhalíme ich klamlivosť, a preto 
sa snažím dámy vyviesť z omylu a vysvetľujem im kontext vzniku fotografií, na 

1   Výstava kurátorov Christopha Grunenberga a Evy Fisher-Hausdorfovej Last Year in Marienbad: A Film as 
Art sa konala v Kunsthalle v Brémach od 14. novembra 2015 do 13. marca 2016. V spolupráci Kunsthalle 
Bremen a Galérie Rudolfinum (odborná spolupráca a text českého katalógu Tomáš Pospiszyl) sa výstava 
konala aj v Gálerii Rudolfinum v Prahe od 8. septembra do 27. novembra 2016.
2   ALLEN, Richard: Zobrazení, iluze a film. In Iluminace, 1997, roč. 9, č. 3, s. 53nn.

Cindy Sherman, Untitled Film Still #64, 1980, čiernobiela fotografia, 20,3 x  25,4 cm. Majetok autorky  
a Metro Picture, New York
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ktoré sa dívajú. Zneistejú, ale celkom mi neveria. Koniec koncov, pôvab viacerých 
exponátov výstavy Vlani v Marienbade: Film ako umenie stavia na podobnom čare 
reality ilúzie ako film, ku ktorého pocte tento kurátorský projekt vznikol.

Film, ktorý vyzerá ako socha a znie ako opera
Jedno z najkultovejších diel modernej kinematografie, film Vlani v Marienba-
de (L’année dernière à Marienbad, 1961) režiséra Alaina Resnaisa a scenáristu  
Alaina Robbe-Grilleta, býva považovaný za exemplárny príklad autorského filmu,  
z ktorého na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov minulého storočia vzišla 
francúzska nová vlna. Práve idea filmu ako spôsobu umeleckého (seba)vyjadre-
nia prostredníctvom originálneho autorského rukopisu, rovnocenného s rukopi-
som v literatúre či výtvarnom umení, spájala dve esteticky značne odlišné vetvy 
novej vlny – niekdajších kritikov z časopisu Cahiers du cinéma (Jean-Luc Godard,  
François Truffaut, Eric Rohmer, Jacques Rivette, Claude Chabrol atď.) s dokumenta-
ristami skupiny Rive gauche/Ľavý breh (Alain Resnais, Agnès Varda, Chris Marker, 
Jean Rouch atď.). Hoci dobová politika autorov sa vzpierala diktátu producenta  
a privilegovala režiséra ako autora filmu, podnet na vznik snímky Vlani v Mari-
enbade vzišiel práve od producentov Pierra Coraua a Raymonda Frometa, ktorí 
Resnaisovi a Robbe-Grilletovi navrhli spoluprácu.3 Pravda, ak sa pozrieme na  
tvorivé trajektórie režiséra a scenáristu, môže sa nám dnes zdať toto spojenie 
priam nevyhnutné. Resnais mal už v tom čase za sebou spoluprácu s autormi 
Nového románu. Na dokumente o hrôzach koncentračných táborov Noc a hmla 
(Nuit et bruillard, 1956) spolupracoval s básnikom Jeanom Cayrolom, ktorý napísal 
aj scenár k jeho neskoršiemu filmu Muriel alebo čas návratu (Muriel ou Le temps d’un  
retour, 1963), na svojom hranom debute Hirošima, moja láska (Hiroshima mon 
amour, 1959) zasa našiel kongeniálne spojenie filmu a literatúry so spisovateľkou 
Marguerite Durasovou. Robbe-Grillet, vnímaný ako ústredná postava Nového 
románu, zasa vo svojich románoch uplatňoval povestnú naratívnu techniku oka  
kamery, ktorá sa vyhýba psychologizácii v prospech deskripcie, a len nedávno do-
končil scenár filmu Nesmrteľná (L’Imortelle, 1963), ktorý však sám režíroval až dva roky 
po Marienbade. Zrejmú afinitu medzi literatúrou a filmom, tak ako ju chápali Resnais  
i spomínaní autori Nového románu, koniec koncov dokladá aj fakt, že všetci traja 
spomenutí spisovatelia po spolupráci s Resnaisom začali nakrúcať vlastné filmy.
     Prvotný nápad na Resnaisov a Robbe-Grilletov spoločný film sa neodvíjal od 
tradičného námetu (príbehu), ale od štýlu, spôsobu rozprávania. Robbe-Grillet 
popisuje genézu filmu takto: „Otázku samotnej anekdoty sme nechali na neskôr: 
dôležité bolo rozprávanie. Pokiaľ sme sa zhodli na druhu formy, budeme schopní 
vymyslieť tému.“4 Resnais zasa tvrdil, že by rád urobil „… film, ktorý vyzerá ako 
socha a znie ako opera“.5 Nadnesene možno povedať, že už pri zrode Marienba-

3   ROBBE-GRILLET, Alain: Úvod – Vlani v Marienbade. In  ČENĚK, David – KAŇUCH, Martin – MICHALOVIČ,, 
Michal (eds.): Alain Resnais. Kinematografia mozgu. Bratislava: Slovenský filmový ústav – producer, 2013, 
s. 63.
4    Z rozhovoru Alaina Robbe-Grilleta s Nicole Zandovou z roku 1961 pre France-Observateur. Cit. podľa 
LEPERCHEY, Sarah: Alain Resnais and Alain Robbe-Grillet: The Implementation of a Modern Project. In  
GRUNENBERG, Christoph – FISHER-HAUSDORF, Eva (eds.): Last Year in Marienbad. A Film as Art. Bremen: 
Kunsthalle Bremen, 2015, s. 41n.
5   RESNAIS, Alain: Zum Selbst-Verständns des Films. In Filmkritik, 1964, č. 10, s. 515. Cit. podľa GRUNEN-
BERG, Christoph: The Marienbad Look: Film, Art and Style. In Last Year in Marienbad. A Film as Art, s. 11. 

du boli prítomné viaceré múzy, vďaka čomu je originálnou syntézou literatúry, 
výtvarného umenia, architektúry a dizajnu, a pritom sa vyznačuje originálnou  
a rýdzo filmovou rečou. Resnais mal blízko nielen k literatúre, ale aj k výtvarnému 
umeniu: na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov nakrútil niekoľko pozo-
ruhodných dokumentov o výtvarnom umení,6 medzi nimi aj pôsobivú úvahu  
o kolonializme Aj sochy umierajú (Les statues meurent aussi, 1953), rozvíjanú na po-
zadí analýzy pôvodného afrického umenia (spolu s Chrisom Markerom). Spoloč-
ná práca Robbe-Grilleta a Resnaisa prebiehala podľa oboch autorov v dokonalej 
symbióze, ale aj v dokonalom odlúčení: Robbe-Grillet napísal scenár priamo vo 
forme dekupáže, teda technického scenára, bez Resnaisovej účasti, Resnais mu 
zasa ukázal film až vo fáze strihu.7 Spojenie literatúry, výtvarného umenia a filmu 
v tejto tvorivej štafete Resnaisa a Robbe-Grilleta teda skutočne možno považovať 
za akýsi „Gesamtkunstwerk“, ideálny námet pre multimediálny kurátorský projekt 
skúmajúci prostredníctvom jedného filmu prepojenie medzi rôznymi druhmi 
umenia.

Tromp l’oeil v Marienbade
Hoci kvôli Robbe-Grilletovej participácii bývajú v súvislosti s Marienbadom spomí-
nané najmä literárne východiská, vizuálna stránka filmu odkazuje na dlhú tradíciu 
výtvarného umenia od Piera della Francescu s jeho postavami rozostavanými  
v prísne geometricky rozvrhnutom priestore cez umenie rokoka s jeho fasciná-
ciou ornamentom a zrkadlami až po surrealistické architektonické deje v obra-
zoch Giorgia de Chirica a Paula Delvauxa. Všetky tieto vizuálne predobrazy po-
ukazujú na jednu z fascinujúcich kvalít Marienbadu ako diela, ktoré sa pohybuje 
medzi precízne racionálnou kompozíciou a tajomne ireálnou ilúziou. Marienbad 
totiž integruje svoje inšpiračné zdroje do bytostne filmovej koncepcie priestoru 
a času: dokonale reálneho a zároveň skrz-naskrz virtuálneho. Resnais s kamera-
manom Sachom Viernym a scénografom Jacquesom Saulnierom našli vhodný 
priestor pre filmovú vizualizáciu reality ilúzie v opulentných interiéroch a prísne 
geometrizovaných záhradách troch bavorských rokokových zámkov v Nymphen-
burgu, Amalienburgu a Schleißheime neďaleko Mníchova. 
     V čase svojho vzniku priniesol film Vlani v Marienbade do umeleckého mainstrea-
mu naratívne a štylistické inovácie, zaužívané takmer výlučne v experimentálnom 
a avantgardnom filme. Ide o film prakticky bez fabuly, v ktorom je chronológia i 
kauzalita udalostí znejasnená a priestor zložený z pevných hmôt sa mení na teku-
té kontinuum a zrkadlový odraz. „Ide totiž o príbeh presviedčania: ide o skutoč-
nosť vytváranú hrdinovým videním, jeho slovami.“8 Do luxusného hotela sídlia- 
ceho v zámku prichádza cudzinec X a medzi blazeovanými hosťami z vyššej spo-
ločnosti, ktorí trávia svoje dni nezaujatí svetom okolo seba a ustrnutí v ospalých 
pózach, stretáva ženu A. Jej spoločníkom je muž M. Muž X ženu A presviedča, že 
sa už stretli vlani v Marienbade a dohodli sa, že pri opätovnom stretnutí spoločne 
utečú. Žena A si nevybavuje spomienky, ktoré jej muž X naliehavo sprostredkúva, 
spochybňuje jeho príbeh, ale postupne mu uverí a nakoniec s ním odchádza do 

6   Van Gogh (1948), Gauguin (1950) a Guernica (1951).
7   A. RESNAIS, A., c. d., s. 64n.
8   Tamže, s. 65.
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neznáma. Išlo by o jednoduchý príbeh, keby sa neocitol v sústave zrkadiel a roz-
právačských pascí, ktoré prinášajú rôzne verzie jedinej udalosti, zmnožujú dôkazy 
o ich skutočnosti a vytvárajú nemožné spoje medzi jednotlivými dejmi. Napokon 
v tomto rozprávaní nie je jasné, čo je minulosť, čo prítomnosť a čo len predstava, 
čo je objektívny obraz fyzickej reality a čo len jej subjektivizovaná vízia: všetky 
sa zliali do trvania v mentálnom priestore hrdinov i diváka. Ústrednou témou 
viacerých Resnaisových filmov je pamäť – spôsob reprezentácie skutočnosti  
v mentálnej sfére človeka.9 Vizuálnou realizáciou pohybu pamäti sú u neho po-
malé a dlhé kamerové jazdy, ktoré kontrastujú s nehybnosťou tableux vivants, 
tvorenými figúrami postáv, dôkladne rozmiestnenými v priestoroch paláca  
a priľahlej záhrady.

9   Tejto témy sa dotýka už dokument Noc a hmla, ktorý skúma možnosti reprezentácie hrôz holokaus-
tu z perspektívy súčasnosti prostredníctvom spojenia dlhých kamerových jázd po miestach bývalých 
koncentračných táborov s archívnymi materiálmi. Práve jazda kamery ako ekvivalent pohybu vedomia 
sa stala pre Resnaisa príznakovou štylistickou figúrou. Neskôr ju prepracoval do podoby horizontálnych 
a vertikálnych jázd v dokumente o francúzskej Národnej knižnici Všetka pamäť sveta (Toute la mémoire du 
monde, 1957), v ktorom sa fyzický priestor knižnice mení na virtuálny priestor ľudského vedomia. Vzťahu 
pamäti a možnostiam reprezentácie individuálnych a kolektívnych tráum je venovaný aj film Hirošima, 
moja láska, ktorý na pozadí príbehu milostného vzplanutia francúzskej herečky a japonského architek-
ta v súčasnej Hirošime skúma vzťah historickej a osobnej pamäti. Týmto problémom sa venujú štúdie  
v knihe Alain Resnais. Kinematografia mozgu: FERENČUHOVÁ, Mária: Fikčné chronotopy a mentálne prie-
story v dokumentárnych filmoch Alaina Resnaisa (s. 11 – 23); LINDEPERG, Sylvie: Noc a mlha: k dějinám 
pohledů (s. 25 – 43); MIŠÍKOVÁ, Katarína: Pod povrchom príbehu (s. 46 – 59).

     Zatiaľ čo vizuálna kompozícia záberov, rešpektujúca pravidlá symetrie a geo-
metrie, vytvára ilúziu logického usporiadania objektov, základným kompozičným 
princípom rozprávania je asynchrónia. Obrazy na seba plynule nenadväzujú, nie-
kedy sa navzájom popierajú, pravda sa mení na lož a naopak, výmysel na reali-
tu. Žena A zmení pomocou montáže uprostred jedinej scény kostým z čiernych 
kokteilových šiat na biely župan, dialógy divadelného predstavenia prekrýva or-
ganová hudba, ktorá počas celého filmu prerývane znie spolu s presviedčaním 
muža X, záhadná socha v záhrade mení svoje umiestnenie, figúry stojace v parku 
vrhajú dlhé tiene, ale kužele stromov nie, priestory interiérov sa zmršťujú alebo 
rozpínajú podľa psychických stavov hrdinov.10 Resnais, ktorý začínal ako strihač, 
narúša a prevracia tradičné montážne princípy kontinuity a diskontinuity. Okrem 
troch rýchlych strihov nie sú žiadne po sebe nasledujúce zábery filmu spojené 
tradičnými dramatickými (kauzálnymi), časovými alebo priestorovými väzbami. 
Princípy klasického kontinuitného strihu sú nahradené takzvanými leopardími 

10   Resnais chcel vytvoriť dojem, že na postavy „padajú“ stropy, preto počas nakrúcania scény v strelnici 
stáli herci na vysokom lešení. Izba ženy A zasa bola vytvorená pomocou pohyblivých panelov, ktorými 
bolo možné hýbať a tiež sa dal meniť ich vzhľad. SCHLÖNDORFF, Volker: Brief: Alain Resnais’ neuer Film.  
In Filmkritik, 1961, č. 5, s. 238. Cit. podľa GRUNENBERG, Christoph: The Marienbad Look: Film, Art and Sty-
le. In Last Year in Marienbad. A Film as Art, s 23. Stojí za zmienku, že podobný princíp pohyblivých panelov 
využil neskôr Robbe-Grillet v mondrianovskom labyrinte vo svojom filme Eden a potom (L’Eden et après, 
1970). Pozri ROBBE-GRILLET, Alain: V zrkadle spomienok. Bratislava: Marenčin PT, 2002, s. 168n.

 Zábery z filmu Vlani v Marienbade  Zábery z filmu Vlani v Marienbade
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Eugène Atget: Versailles. Fontána Diany od Martina Desjardins, 1901, fotografia, 17,2 x 21 cm.  
Bibliothégue nationale de France, Paríž
Eugène Atget: Vrersailles. Veľký Trianon, 1901, fotografia, 17,2 x 21 cm. Bibliothégue nationale  
de France, Paríž
Eugène Atget: Park Saint-Cloud, 1922 –1923, fotografia, 17,2 x 21 cm. Bibliothégue nationale  
de France, Paríž

strihmi, ktoré vytvárajú ilúziu plynulosti medzi dvoma zábermi rovnakého herca  
v dvoch (či viacerých) rôznych prostrediach.11 Z Marienbadu – filmu i priestoru 
ním vytvoreného – sa tak stáva optická ilúzia par excellence: nemožný objekt, 
stvorený formálnymi pravidlami obrazovej reprezentácie, nie reprodukciou sku-
točnosti.12 Dvojtvárnosť a zrkadlovosť pravdy a lži, reality a ilúzie je posilňovaná 
opakovaním pohybov, gest a obrazov, plynúcich v tekutom rytme pamäti.13

     Rozprávanie postavené na fragmentarizovanom chápaní času, priestoru  
a kauzality otvára dvere polysémantickosti jednotlivých prvkov a ich vzájomných 
vzťahov. Tajomným kľúčom k tomuto naratívnemu rébusu je antická socha, umiest- 
nená v záhrade, ktorá sa stáva predmetom rozhovorov hlavných postáv. Môže 
ísť o Orfea s Eurydikou, Dianu s Apolónom, ale aj cisára Karola  III. s manželkou 
či o A a X. Táto klasicizujúca socha, vyrobená pre film z papier-mâché, ponúka 
rôzne interpretácie príbehu. Ako mýtu o Orfeovi, ktorý zostúpil do podsvetia, aby 
priviedol Eurydiku späť do ríše živých, ako snovú fantáziu X, ako príbeh klientov 
psychiatrickej kliniky, v ktorej je A pacientkou a X jej terapeutom… Pokračovať 
by sa dalo donekonečna ako v priestore zmnoženom oproti sebe stojacimi 
zrkadlami.14

     Táto polysémantickosť ako výsledok radikálneho rozprávačského gesta, zba-
vujúceho sa konvenčných časopriestorových a kauzálnych vzťahov, však nemá 
len umelecký, ale aj ideologický rozmer. Zatiaľ čo tradíciu realistického románu, 
zachovávajúceho naratívnu logiku a zbaveného protirečení, vnímal Robbe-Gri-
llet ako buržoázny vynález na upevnenie spoločenského status quo, naratívne 
experimenty (medzi nimi aj Nový román) chápal ako skúmanie „… neriešiteľných 
protirečení, rozkladov, zlomov, medzier a pod., lebo [títo spisovatelia – doplnené 
K.M.] vedia, že skutočnosť sa začína práve vo chvíli, keď stráca zmysel“.15 Inak po-
vedané, tieto dve literárne pozície chápal ako dva brehy, ktoré omýva život člove-
ka: osud a slobodu. Práve na ne odkazuje stolová hra, v ktorej muž M nevyhnut-
ne vždy vyhrá nad mužom X. Zatiaľ čo kauzalita klasického rozprávania diktuje 
udalostiam osudovú nevyhnutnosť a vedie k jednoznačnej interpretácii, rozprá-
vanie zbavené tradičných väzieb medzi udalosťami umožňuje čitateľovi pro-
stredníctvom obnaženia rozporov získať interpretačnú slobodu. Dielo tak nie je 
reprodukciou objektívnej skutočnosti, ale novou – subjektívnou – realitou. „Preto  
aj vzťah autora k skutočnosti je iný ako v tradičnom románe. Tam skutočnosť 

11   Pozri LEPERCHEY, S.,  c. d., s. 46.
12   V tomto smere Vlani v Marienbade pripomína grafiky M. C. Eschera a jeho fascináciu Möbiovou pás-
kou, Neckerovou kockou či rôznymi nemožnými priestorovými vzťahmi.
13    Problém času, priestoru, reálneho a imaginárneho vo Vlani v Marienbade ako ukážku konceptu „ob-
razu-času“, aj odlišné chápanie času Robbe-Grilletom a Resnaisom analyzuje Gilles Deleuze. DELEUZE, 
Gilles: Film 2. Obraz-čas. Praha: Národní filmový archiv, 2006, s. 119 – 151. 
14    Mytologické interpretácie a analýzu funkcie sochy vo filme ponúka Milan Cieslar. CIESLAR, Milan:  
O soše, torzu a Orfeovi. In Concettino ohlédnutí. Portréty, kritiky a eseje 1975-1995. Praha: Národní filmový 
archiv, 1996, s. 229 – 238.
15   ROBBE-GRILLET, A., V zrkadle spomienok, s. 161.
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potvrdzovala pravdivosť autorových slov a autor všetkými prostriedkami 
podčiarkoval pravdepodobnosť svojho rozprávania, ani čo by chcel každú chvíľu 
poslať čitateľa na vymyslené miesta svojich vymyslených príbehov. (…) U mňa 
garantom pravdivosti nie je skutočnosť, ale rozprávač, autor. On to povedal, 
preto je to pravda.“16 Rovnako ako robbe-grilletovský autor fikcie vytvára novú 
skutočnosť, vytvára ju aj muž X vo Vlani v Marienbade: jeho presviedčanie ženy  
A ju zhmotňuje priamo pred zrakom diváka.
     Uvedená polysémantickosť Vlani v Marienbade priamo súvisí s jeho palimpses- 
tovým inšpiračným rodokmeňom a „… palimpsestom je aj násobené navrstvenie 
interpretácií“.17 Recepcia Vlani v Marienbade nasvedčuje, že ide nielen o film 
zvláštnej bezčasovosti, ale aj o film, ktorý vďaka ustavičnému prepisovaniu samé-
ho seba stojí mimo čas. Keď roku 1961 získal Zlatého leva na filmovom festivale 
v Benátkach a napriek svojmu rébusovému charakteru sa následne stal kasovým 
trhákom artových kín, výrazne ovplyvnil formálne experimentovanie (nielen) 
európskej kinematografie nasledujúcich rokov. Zároveň však ako oficiálnymi 
úspechmi posvätené dielo umeleckého mainstreamu, popularizujúce formálne 
experimenty, vzbudil Marienbad odpor viacerých avantgardistov.18

Marienbadske variácie
Výstava Vlani v Marienbade. Film ako umenie sa stáva ďalšou vrstvou marien-
badskeho palimpsestu a vrastá do širokého sémantického poľa, ktoré tento film 
roztvára. Mala byť „… pokusom prostredníctvom výnimočného filmového die-
la situovať vzájomné vzťahy medzi kinematografiou a ďalšími druhmi umenia, 
prevažne výtvarnou tvorbou. Hľadá historické zdroje, ktoré mohli inšpirovať po-
stupy využité vo filme Vlani v Marienbade, a súčasne predstavuje práce z iných 
umeleckých disciplín, ktoré ďalej zrkadlia a rozvíjajú jeho podnety.“19 V spolupráci 
s Kunsthalle Bremen, pre ktorú bol pôvodne tento kurátorský projekt vytvorený, 
výstava okrem filmových artefaktov prezentovala obrazy, sochy a videoinštalá-
cie spojené s Resnaisovým a Robbe-Grilletovým filmom. Spájajú ich motívy vzťa-
hu reálneho a imaginárneho, optických klamov a ilúzií, vzťahu priestoru a času, 
pohybu a nehybnosti. Jednotlivé sekcie výstavy možno chápať ako variácie na 
uvedené témy. Pražská výstava však nie je celkom zrkadlovým obrazom výstavy 
brémskej, nepochybne kvôli priestorovému rozvrhnutiu a dostupnosti diel pri-
náša niekoľko zanedbateľných – a niekoľko zásadných odchýlok – a zároveň pri-
náša aj obohatenie výstavy o český kontext.20

16   MARENČIN, Albert: Muž, ktorý luže. In MARENČIN, Albert: Ako som sa stretol s niektorými pozoruhod-
nými ľuďmi. Bratislava: Smena, 1993, s. 97.
17   MOJŽIŠ, Juraj: Medzi zrkadlami. In Alain Resnais. Kinematografia mozgu, s. 90.
18   Ku kritikom filmu patril napr. aj André Breton, ktorému chceli Resnais a Robbe-Grillet pôvodne film 
venovať. Pozri PECHAR, Jiří: Život na hraně. Praha: Torst, 2009. Podľa Jonasa Mekasa je zase film „abstrakt-
nou, dekoratívnou pózou“. MEKAS, Jonas: Review of Last Year in Marienbad. In Village Voice, r. 7, č. 21 
(15. 3. 1962), s. 31. Cit. podľa GRUNENBERG, Christoph: The Marienbad Look: Film, Art and Style. In Last 
Year in Marienbad. A Film as Art, s. 16. Recepciou filmu v Československu sa zaoberá Tomáš Pospiszyl.  
POSPISZYL, Tomáš: Film s  dlouhými stíny. In Loni v Marienbadu. Film jako umění. Katalóg  výstavy. Praha: 
Galerie Rudolfinum, 2016, nepag.
19   Tamže.
20   Pri chronológii popisu jednotlivých sekcií výstavy voľne vychádzam z katalógu brémskej výstavy, 
keďže tá prezentuje jednotlivé diela v tematických blokoch, ktoré pražská výstava zrejme kvôli priestoro-
vým možnostiam nemohla plne prevziať.

     V úvodnej sekcii výstava rekonštruuje výtvarné zdroje Resnaisovho a Robbe-
Grilletovho filmu, ktoré mohli inšpirovať imaginárny časopriestor Marienbadu ako 
časopriestor medzi snom a realitou. Nájdeme tu sériu fotografií Eugèna Atgeta  
s vyľudnenými architektonickými scenériami, v ktorých – rovnako ako v Marien-
bade – čas doslova zamrzol (ako hladina jazera premeneného na zrkadlo, ktoré sa 
spomína v jednom z dialógov). Rovnako tu nájdeme diela surrealistickej prove-
niencie, ku ktorej mali Resnais aj Robbe-Grillet nepochybne blízko. Metafyzický 
urbánny priestor – obraz Piazza d’Italia (nedatované) Giorgia di Chirica – vytvára 
priestor námestia so sochou a komínom v pozadí, ktorý je zdanlivo logicky roz-
vrhnutý podľa pravidiel geometrie, ale zároveň pôsobí dojmom labyrintu na-
vzájom nespojitých plôch. Obraz Reného Magritta Veľké storočie (Le grand siècle, 
1954) zasa vytvára pravidlami perspektívy nemožný priestor: magrittovský muž 
v klobúku hľadí do záhrady, nad ktorou sa namiesto neba týči ornamentálna štu-
katúra stropu. Obrazy nahých ženských figúr uprostred klasicizujúcej architektúry 
Paula Delvauxa Ružové mašle (Les nœuds roses, 1937) a Schodisko (L’Escalier, 1946) 
asociujú ľahostajnú krásu marienbadskeho zámku, sošné pózy jeho hostí a snovú 
atmosféru jeho scenérií. Socha Stojaca žena (Figurina, 1959) Alberta Giacomettiho 
nahradila pôvodne v Brémach vystavované súsošie Les (Le Forêt, 1950). Hoci soš-
nosť marienbadskych figúr a ich predĺžené tiene nepochybne boli poučené ta-
jomnou existenciou Giacomettiho sôch, výmena jedného diela za iné značne 

Giorgio de Chirico: Piazza d’Italia (nedatované), olej na plátne, © VG Bild-Kunst, Bonn 2015. Foto: Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris / Roger-Viollet
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posúva významy, na ktoré chce asociácia upozorniť. Súsošie Les totiž predstavuje 
sedem stojacich figúr (dve menšie a päť väčších) a jednu hlavu. Každá z týchto 
bronzových sôch má vlastný malý podstavec. A hoci ich sochár umiestnil tak, aby 
pôsobili dojmom, že sú k sebe otočené a idú si v ústrety, každá jestvuje vo vlastnej 
individuálnej trajektórii.
     Druhá sekcia sa zameriava na objekty, ktoré sú vo vzťahu k samotnému filmu 
najzaujímavejšie. Nájdeme tu materiály z produkcie a distribúcie filmu: scénogra-
fické návrhy, scenár filmu, zoznam kostýmov A a X, fotosky z nakrúcania, plagá-
ty, dokonca aj výtlačok Knihy obrazov Rainera Mariu Rilkeho, z ktorej žena A číta  
v záhrade báseň, z majetku vtedajšieho druhého asistenta réžie a neskoršieho 
režiséra nového nemeckého filmu Volkera Schlöndorffa. Najpôsobivejším artefak-
tom tejto sekcie je montážny diagram vytvorený skriptkou Sylvette Baudrotovou 
na základe scenára, ktorý ukazuje grafickú podobu vzťahov medzi jednotlivými 
montážnymi fragmentmi minulosti a prítomnosti a predstavuje akúsi obrazovú 
partitúru či kartografickú verziu záhradného labyrintu, ponúkajúceho nekonečné 
kombinatorické možnosti rôznych obrazových variácií. Toto dielo pre Resnaisa 
príznačnej karteziánskej logiky zároveň pre diváka predstavuje vizuálnu šifru  
a dokonale tak odkazuje na  dvojznačnosť filmu pohybujúceho sa medzi logikou 
a tajomstvom.
     Výstava ďalej stopuje vplyv Marienbadu na súdobé a súčasné vizuálne ume-
nie. Ďalšia skupina diel tematizuje fenomén trompe l’oeil a prostredníctvom 
rôznych techník sa pohráva so vzťahom vizuálnej reprezentácie k jej predlohe. 
„Dvojrozmerné“ plastiky Howarda Kanovitza Ľudia (Centrum) (People [Center], 
1968) a Alexa Katza Donald (1985/86) vytvárajú dojem ľudí stojacich v priestore  
a až pohyb okolo týchto objektov odhalí ich plochosť. Tá je mimoriadne pôsobivá 
najmä v prípade Kanovitzovho objektu: ide o fotorealistickú maľbu na plastovom 
výlisku, ktorá od chrbta stvárňuje päť figúr návštevníkov výstavy. Zdá sa, že stoja  

v priestore rovnako ako divák. Keď ich však ten chce obísť, aby sa im pozrel do 
tvárí, príde k nepomaľovanej strane objektu, v ktorom sa odráža iba jeho vlastná 
silueta. Kanovitz tak priestor nielen redukuje na plochu, ale ju aj zmnožuje 
zrkadlovou reflexiou a priamo do nej vpisuje diváka. Inú hru reprezentácie 
predstavuje obraz Gerharda Richtera Helga Matura so svojím snúbencom (Helga 
Matura with her Fiacé, 1966). Táto fotorealistická maľba vznikla podľa fotografie  
a jej zlú kvalitu imituje efektom rozostrenia/zahmlenia figúry dospelej ženy  
objímajúcej dospievajúceho chlapca. Obraz pôsobí dojmom rodinného portrétu, 
o to viac znepokojuje diváka jeho názov. V skutočnosti ide o fotografiu k článku  
o vražde prostitútky. Richter zbavuje fotografiu jej pôvodného kontextu a vy-
tvára tak nielen perceptívnu (fotorealistický tromp l’oeil), ale aj kognitívnu ilúziu 
(ilúziu v poznaní). Z fotografie vychádza aj obraz Richarda Artschwagera Rozho-
vor (Conversation, 1985/86), ktorý vznikol transferom fotografie na drevotriesko-
vú dosku, čím rozostril hranice medzi jednotlivými materiálmi a časťami obrazu.  
K okaklamom vytvoreným spojením dvoch rôznych médií patrí aj séria fotografií 

Zábery z filmu Vlani v Marienbade, 1961,  varianty filmových kontaktov

Sylvette Baudrot: Pomocný diagram časových línií scenára k filmu Vlani v Marienbade, 1961
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Howard Kanovitz: Ľudia (Centrum), 1968, cut-out, akryl na plátne a plaste, oceľový podstavec, 
171,5 x 176,5 x 4,5 cm. Lehmbruck Museum, Duisburg
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Robert Longo: Bez názvu (Luster v Opere, 2011), © Schauwerk Sindelfingen

Patricka Faigenbauma, na ktorých zachytil členov florentských patricijských rodín 
v ich palácoch. Svoje modely nechal zamrznúť v nehybnej póze kvôli dlhej expo-
zícii, čím vytvoril dojem strnulosti charakteristický pre klasický maliarsky portrét 
a premenil tak súčasníkov uprostred starobylých interiérov na postavy z historic-
kého bezčasia.
     K novátorskej koncepcii času, priestoru a rozprávania z Vlani v Marienbade sa 
hlásia videoinštalácie Vita Acconciho Červené pásky (Red Tapes, 1977) a Brucea 
Naumana Slow Angle Walk (Beckett Walk, 1968). Acconci sa inšpiroval fragmen-
tárnou naráciou Marienbadu a spojil detaily krajín, fotografií, hudbu a jazyk do 
dvojznačného rozprávania, ktorého tok je ustavične prerušovaný čiernymi a si-
vými obrazmi a vytvára tak nelogické, ale zato prekvapujúco pôsobivé interakcie  
a asociácie medzi jednotlivými prvkami. Nauman zas zachytil vlastnú figúru v ne-
možnom priestore prostredníctvom otočenej kamery, pred ktorou vyše hodiny 
opakuje nezmyselný pohyb, pripomínajúci Beckettove postavy. Roman Opalka 
zasa na obraze 1965/1 – ∞ Détail 1215203-1236684 (1965) vizualizoval plynutie 
času prostredníctvom postupného zápisu číslic na maliarske plátno od 1 a počas 
niekoľkých rokov namaľoval čísla až za milión.
     Vzťahu filmu, fotografie a kresby je venovaná séria fotografií Ciny Sherma-
novej Untitled Film Stills (1978 – 1980) a fotografia Sama Samora Alegórie krásy 
(nekompletná) 3# (Allegories of Beauty [Incomplete] #3, 90. roky), ktoré rámovaním 
pripomínajú filmové zábery. Séria kresieb Marie Harnettovej Marienbad (Series 35) 
(2015) prekresľuje kľúčové scény z filmu Vlani v Marienbade a zachytáva ich ako 
prchavé momenty plné drámy, napätia a krásy.
     Rokokovou obraznosťou sú inšpirované diela tematizujúce fenomén ornamen-
tu. V experimentálnom filme Kennetha Angera Eaux d’Artifice (1963), nakrútenom 
v záhradách vily d’Este v Tivoli, prechádza ženská postava záhradou s rôznymi 
fontánami, grottami a vodnými nádržami, aby nakoniec zmizla v jednej z fontán. 
Divadelný návrh scény pre Oliver Cromwell Ballet (Theatre Section with Stage Design 
for an Oliver Cromwell Ballet, 2014) Pabla Bronsteina spája v ponáške na návrhy 

divadelných scén historizujúce a moderné architektonické prvky. Precízne foto-
realistické kresby rokokového nábytku Marca Brandenburga Bez názvu (2014) 
vytvárajú roztiahnutím línií objektov dojem digitálnej manipulácie historických 
interiérov. Lightbox Rodneyho Grahama Herec/Režisér, 1954 (Actor/Director, 1954, 
2013) zachytáva rokokovo kostýmovanú figúru herca vo francúzskej záhrade, kto-
rý si odskočil za kameru, aby nakrútil svoj klobúk ležiaci na lavičke. Graham tak ni-
elen odkazuje na kašírovanosť rokokovej imaginácie, ale sa aj pohráva s hranicou 
medzi realitou a fikciou. Na iný aspekt vzťahu reality a fikcie odkazuje zrkadlová 
socha Jeffa Koonsa Kristus a baránok (Christ and the Lamb, 1988), ktorá tvarom 
svojho pozláteného rámu pripomína rokokovú lastúru. Jej figurálny tvar však vy-
chádza z fragmentu Leonardovho obrazu Svätá rodina so sv. Annou, ktorý zrka-
dlovou inverziou doslova skrýva pred zrakom diváka, núteného hľadieť na svoj 
vlastný odraz. Rokokovou ornamentálnosťou je inšpirovaný aj luster Ca’Rezzonico 
(2014) Cerytha Wyn Evansa, vytvorený podľa slávneho skleneného lustra v benát-
skom paláci. Pozvoľné zažínanie a zhasínanie dvadsiatich žiaroviek vytvára do-
jem živého dýchajúceho organizmu. Kresba obrovského operného lustra Roberta 
Longa Bez názvu (Luster v Opere, 2011) zasa vytvára hrou svetlých a tmavých plôch 
nástojčivú ilúziu svetla, vyžarujúceho z obrazu.

Jeff Koons: Kristus a baránok 1988, pozlátené drevo a zrkadlo, 178 x 139 
x 20 cm. Groninger Museum
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Rodney Graham: Actor/Director, 1954, 2013, diptych, Painted aluminum lightboxes with transmoun-
ted chromogenic transparencies;  Ed. 1/4 + 1 AP, 261 x 368 x 18 cm, každý panel: 261 x 182 x 18 cm, 
© Rodney Graham. Courtesy the artist and Hauser & Wirth, Zürich
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     S nejednoznačnou temporalitou pohyblivého obrazu sa pohrávajú vystavené 
diela Vanessy Beecroftovej, Kotu Ezawa a Pavla Büchlera. Beecroftovej performan-
cia VB51, 30. augusta a 1. septembra, 2002. Schloss Vinsebeck, Steinheim, 2002 (VB51, 
30 August and 1 September, 2002. Schloss Vinsebeck, Steinheim, 2002) zachytáva  
v tableau vivant, vytvorenom z tridsiatich ženských figúr umiestnených upro-
stred zámockej siene, počas 62 minút únavu, nudu a strnulosť protagonistiek, 
moderných dvojníčok postáv z filmu Vlani v Marienbade. Ezawa zasa v krátkej 
animácii LYAM (2008) zredukoval obrazy z filmovej predlohy na digitálne zjed-
nodušené obrazy, čím zdôraznil ich geometrické vzťahy a sošné postoje. Büchler 
prostredníctvom zastaveného obrazu muža M pri hre kariet s titulom Ako keby 
sa to nikdy neskončilo (As it It Had Never Ceased to Be, 2010) vytvoril otlačok časo-
vého momentu v jeho večnom trvaní. Na zdvojovanie a simultánnosť časových 
rovín odkazuje inštalácia Laurenta Fiéveta November 2015 – Návrat do Marien-

badu (2008/2015) (Novembre 2015 – Retour à Marienbad [2008/2015], 2015), ktorá 
tiež vychádza zo scén filmovej predlohy, ale podľa pravidiel hry Nim, ktorú hrali 
postavy vo filme, ich zrkadlovo prevracia tak, že tvoria vždy dva netotožné a po-
stupne sa meniace odrazy. Fièvet tak zdôrazňuje princípy opakovania, variácií, 
symetrie a asynchrónie, na ktorých stojí formálna štruktúra Resnaisovho a Robbe-
Grilletovho filmu. Videoinštalácia Douglasa Gordona Dohoda medzi RWF a AR 
prostredníctvom RAG (Marienbad) (Tryst between RWF and AR via RAG [Marienbad], 
2008) zachytáva nočný výjav s neónovým pútačom, ktorého čiastočne popreha- 
dzované písmená odkazujú na fragmentarizovaný čas, priestor a rozprávanie fil-
mu Vlani v Marienbade. 
     Vplyv filmu Vlani v Marienbade na populárnu kultúru a dizajn napokon repre-
zentuje videoklip Davida Moulda k pesničke The End (1994) britskej skupiny Blur, 
ktorý podobne ako módny editoriál Manuela Outumura pre španielske vydanie 
časopisu Marie Claire z roku 2011 alebo módna prehliadka Karla Lagerfelda pre 
Chanel21 z roku 2011 reprodukujú prvky kompozície, kostýmov a scénografie  
filmu a využívajú ich silný ornamentálny a teatrálny aspekt. 
     Posledná skupina diel pražskej výstavy zahŕňa ukážky vplyvu marienbadskej 
poetiky na domácu umeleckú scénu. Aktuálny ohlas inšpirácií Nového romá-
nu možno nájsť vo veršoch Věry Linhartovej Fragmenty (1963/64), v zámerne  

21   O vizuálnej nadčasovosti a palimpsestovosti Marienbadu svedčí aj táto drobná časová slučka: 
kostýmy pre ženu A vo filme totiž navrhla zakladateľka módneho domu Coco Chanel.

Gerhard Richter: Helga Matura 
so svojím snúbencom, 1966, 
olej na plátne, 199,5 x 99 cm, 
Museum Kunstpalast,  
Düsseldorf

Ján Mančuška: Odlesk, 2008, © Courtesy Ján Mančuška Estate, Andrew Kreps Gallery New York  
and Meyer Riegger Karlsruhe/Berlin
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monotónnom rozhlasovom prednese Jiřiny Švorcovej, ktorý pripomína mo-
nológy hlavnej postavy z Resnaisovho a Durasovej filmu Hirošima, moja láska.  
Videoinštalácia Jána Mančušku Odlesk (2008) prináša v dlhých kamerových 
jazdách pomedzi bazár nábytku a svietidiel ponášku na putovanie nekonečný-
mi chodbami Marienbadu, rovnako aj kódovaný jazyk, ktorým komunikujú jeho 
protagonisti, asociuje paralelný prúd asynchrónnej mimoreči muža X a ženy A.22 

Lanské snehy Marienbadu?
Výstava Vlani v Marienbade: Film ako umenie je presvedčivým dokladom stálej ak-
tuálnosti podnetov Resnaisovho a Robbe-Grilletovho filmu pre súčasné umenie. 
Popri očividných alúziách a priamych inšpiráciách upozorňuje aj na kolobeh mo-
tívov a prvkov v diskurze vizuálnych umení, čím dôsledne podopiera ústrednú 
tézu o Marienbade ako filme-umení. Podnetným rozpracovaním centrálnych mo-
tívov a tém filmu prostredníctvom iných umeleckých diel tak dokonale zapadá do 
čítania Marienbadu ako ustavične prepisovaného palimpsestu, ku ktorému pridá-
va ďalšiu inskripčnú vrstvu. Niekoľko pozoruhodných diel z brémskej výstavy sa 
do Prahy nedostalo, čo okrem iného spôsobilo aj príležitostné posuny v možnom 
výklade kurátorskej interpretácie (viď hore uvedený prípad Giacomettiho sochy). 
Podobné posuny sú však pri takomto type prebratých výstav pochopiteľné a tak 
trocha asi aj nevyhnuté. Rovnako akceptovateľná je aj diskusia o intenzite vzťahu 
jednotlivých diel k samotnému filmu.
     Čo však považujem za koncepčný problém samotnej výstavy je, že sa obmedzila 
na sledovanie vplyvu filmu Vlani v Marienbade takmer výlučne vo výtvarnom/
vizuálnom umení a celkom sa vzdala analýzy jeho vplyvu na kinematografiu.  
Ak Marienbad predstavuje míľnik filmovej reči, inováciu v nakladaní s filmovým 
časom a priestorom, prečo sa nepodarilo do výstavy v nejakej podobe zahrnúť 
artové naratívne filmy, ktoré priamo na Marienbad odkazujú?23 Rovnako na prí-
tomnej výstave chýba dôslednejšia analýza dobovej recepcie samotného filmu, 
ktorá otvára problém „komerčnej“ avantgardy alebo umeleckého mainstreamu.
     Pre český a slovenský kontext sa však ako najväčšia slabina inak fascinujúcej  
výstavy javí nedôsledné zapojenie česko-slovenského kontextu reflexie filmu Vlani 
v Marienbade či Resnaisovej a Robbe-Grilletovej poetiky v domácich umeleckých 
dielach. Mančuškova videoinštalácia je dokladom inšpiratívneho pôsobenia 
umeleckého diela ponad priestor a čas. Katastrofálna inštalácia Lindhartovej 
veršov (z prehrávača položeného na zemi, ktorý nezorientovaný návštevník 
celkom ľahko prehliadne) presviedča o inšpiratívnosti filmu pre domáce umenie 
už o čosi menej uveriteľne. Predovšetkým však výstava celkom premeškala šan-
cu demonštrovať vzťah dobového československého filmu k Vlani v Marienbade.  
V českom katalógu24 je mu venovaná jedna strana, do samotnej expozície sa 

22   Bližšie o inšpiráciách filmom Vlani v Marienbade a vzťahu Mančušku k Robbe-Grilletovmu dielu pozri 
T. pozri POSPISZYL, T., c. d. 
23   Čiastočne sa nimi zaoberá text v katalógu brémskej výstavy. Pozri GLASMAIER, Michael: Rococo and 
Veduta. Baroque by Robbe-Grillet and Resnais. In Last Year in Marienbad: A Film as Art, s. 66 – 79. Text de-
monštruje najmä vplyv na filmy Stanleyho Kubricka Barry Lyndon (1975) a Osvietenie (The Shining, 1980). 
Rovnako sa však núkajú súvislosti aj s filmovými rébusmi Davida Lyncha alebo prelamovanie konvencií 
filmovej gramatiky v raných filmoch Jima Jarmuscha.
24   T. POSPISZYL, T., c. d. 

však nedostal. Tak celkom tu neobstojí argument, že Vlani v Marienbade sa do 
československej distribúcie dostal až roku 1969, pretože filmári mali šancu vidieť 
ho na študijných projekciách a na festivale v Karlových Varoch. Napokon, Tomáš 
Pospiszyl spomína súvislosti s niektorými filmármi československej novej vlny. 
Iste by sa k filmom Evalda Schorma, Pavla Juráčka, Juraja Jakubiska či Túžbe zvanej 
Anada Jána Kadára a Elmara Klosa dal pridať trebárs aj Jan Němec. Sieť voľných 
vplyvov a inšpirácií nie je vždy jednoduché vystopovať. Jeden dobový (česko)
slovenský film sa však priamo odvoláva na Resnaisovu poetiku viacerými vizuál-
nymi alúziami a ústrednu témou atómovej hrozby jednoznačne odkazuje na film 
Hirošima, moja láska. Nazdávam sa, že film Každý týždeň sedem dní (1964) Eduar-
da Grečnera nie je o nič menej živým dôkazom prúdenia tém a motívov ponad 
či cez železnú oponu v polovici šesťdesiatych rokov ako Lindhartovej verše. 
Rovnako aj dva filmy, ktoré niekoľko rokov po Marienbade nakrútil Alain Robbe-
Grillet na Kolibe – Muž, ktorý luže (1968) a Eden a potom (1970)25 – nadväzujú na 
motívy zrkadlenia, časovej a priestorovej asynchrónnosti, dvojznačnosti reality  
a fikcie či pravdy a lži, ktoré tvoria mnohé vrstvy filmu Vlani v Marienbade. Šanca 
poctivejšie vpísať do palimpsestu menom Vlani v Marienbade históriu domáceho 
vizuálneho a filmového umenia sa tak odkladá do ďalšieho záhybu času.
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25   K slovenským filmom Alaina Robbe-Grilleta pozri napr. MARENČIN, A.,  c. d., s. 86 – 102 ; MOJŽIŠ,  
Juraj: Albert Marenčin –  filmár na križovatkách času. Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2007, s. 72 – 80; 
KAŇUCH, Martin: O francúzskom filme. Rozhovor s Alainom Robbe-Grilletom. In Kino-Ikon, 1999, roč. 3, č. 
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