
je z časti akýmsi filmom o filme, ktorý títo bývalí gangsteri nakrúcajú. 
Viacerí z nich sú zároveň ešte stále vysokopostavenými osobami v poli-
tike, väčšinou v paramilitaristickej organizácii Pemuda Pancasila, vďa ka 
čomu sa dozvedáme aj niečo o spôsobe fungovania súčasnej indonéz-
skej spoločnosti.
Aj vďaka týmto okolnostiam tak Oppenheimer získal možnosť natočiť 
nevídane autentickú snímku. Nestáva sa totiž príliš často, aby o samotnej 
genocíde niekto z bývalých vrahov natočil film, a už vôbec nie, aby vzni-
kol podobne odvážny dokument zo zákulisia. Výsledné dielo tak získava 
odzbrojujúco desivú úprimnosť, keďže vidíme bývalých gangstrov, hercov 
a režisérov v jednom, ako premýšľajú nad čo najpresnejším stvárnením 
vtedajších pomerov a spôsobov zabíjania. Filmári im zdanlivo odovzdane 
ponechávajú priestor na ničím nerušené diskusie a nakrúcanie a vznik-
nutý materiál organicky včleňujú do štruktúry svojho dokumentu. Navy-
še aj samotný subžáner „film o filme“, v ktorom diváci vidia samotný akt 
nakrúcania, psychologicky posilňuje zdanie autenticity. Počas filmu sa-
motní aktéri niekoľkokrát odhaľujú aj svoju cinefilnú dušu, čo sa prejavu-
je nielen v samotnom spôsobe zabíjania obetí, ale aj v štýle obliekania či 
v samotnom filme, ktorý nakrúcajú.
Tvorcom filmu sa podarilo vyhnúť aj emocionálnej manipulácii, keďže 
zvuková zložka filmu je pomerne nevýrazná a „neruší “, dokonca, až na zo-
pár výnimiek, nesprevádza žiadne emocionálne vypäté konanie postáv. 
Rozprávanie o vraždách postavy „produkujú“ so stoickým, niekedy až tro-
chu cynickým výrazom na tvárach i v hlasoch.
Aj vďaka týmto okolnostiam si mohol Oppenheimer dovoliť do výsled-
ného tvaru príliš nezasahovať a nepodsúvať divákovi jednoznačnú od-
poveď. Samotná absurdnosť stavu indonézskej spoločnosti i výsledného 
filmu natáčaného hlavnými aktérmi dokumentu hovorí sama za seba.

Dokumentárny film Akt zabitia amerického režiséra Joshuu Oppenheime-
ra sprevádzali hneď po jeho uvedení mimoriadne pozitívne kritické ohla-
sy. Ako dôkaz stačí uviesť vyše 60 festivalových ocenení, umiestňovanie 
sa na popredných priečkach v rebríčkoch Najlepších filmov roku snáď vo 
všetkých významných filmových magazínoch, či nominácia na Oscara za 
najlepší dokumentárny film. Dôvodov je viacero. Po viac ako desiatich 
rokoch natáčania sa vďaka tomuto filmu diváci po celom svete dozvede-
li o desivej situácii v exotickej Indonézii, a to všetko pomocou originál-
neho a celok podporujúceho rozprávania.
Samotnú Indonéziu Joshua Oppenheimer nenavštívil prvýkrát. Vo svojej 
staršej dokumentárnej snímke The globalisation tapes z roku 2003 sa snažil 
zobraziť dopady globalizácie na krajiny tretieho sveta. Už tu sa mu poda-
rilo zachytiť výpoveď jedného zo svedkov hrôz, ktoré zobrazuje vo svo-
jom najnovšom filme.
Film Akt zabitia mapuje udalosti, ktoré sa udiali v Indonézii v rokoch 1965 
až 1966. Týmto udalostiam predchádzal neúspešný komunistický puč 
strany Hnutie 30. septembra, ktorá sa pokúšala zvrhnúť autoritárskeho 
prezidenta Sukarna. O deň neskôr generálmajor Suharto prevzal vedenie 
nad armádou, s jej pomocou prekazil prevrat a chopil sa moci (oficiálne 
až v roku 1967).
Následne na to sa rozpútala obrovská „čistka“, ktorá si vyžiadala približne 
milión obetí, predovšetkým z radov komunistov, intelektuálov a etnic-
kých Číňanov. Samotná genocída sa udiala pod patronátom západných 
veľmocí, ktoré postupujúci komunizmus čím ďalej tým väčšmi znepo-
kojoval. Azda aj z toho dôvodu zostali hlavní aktéri týchto činov dodnes 
nepotrestaní a pre bežného človeka viacmenej neznámi.
Sú to práve tieto skutočnosti, ktoré hrajú prim v Oppenheimerovom roz-
právaní. Akýmsi sprievodcom celým filmom je Anwar Congo, kedysi obá-
vaný „gangster“ a  jeden z vykonávateľov rozsudkov počas spomínanej 
genocídy. Spolu so svojimi kamarátmi spomína na staré časy, keď vlastni-
li kino a vraždili ľudí spôsobom odpozeraným z hollywoodskych filmov. 
Ich láska k filmu sa prejavila aj v príbehu, keďže Oppenheimerova snímka 
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