
Asociácia slovensk˘ch filmov˘ch
klubov (ASFK) uzavrela ‰tatistiku
za prv˘ polrok 2006 a podobne ako
Únia filmov˘ch distributérov SR
kon‰tatuje, Ïe po vlaÀaj‰om pokle-
se poãtu divákov do‰lo k nárastu.
Zatiaº ão v roku 2005 pri‰lo poãas
prvého polroka na 2 118 predsta-
vení 54 764 divákov, v roku 2006
videlo 2 146 predstavení o 936 di-
vákov viac. A pritom vlani bola
ponuka obohatená o prehliadku
Projekt 8 a 1/2, ktorá predstavila 
8 najlep‰ích celoveãern˘ch a 2 krát-
kometráÏne filmy z prv˘ch desia-
tich roãníkov Projektu 100 (1995 –
2004). Zásluhu na náv‰tevnosti má
aj Febiofest 2006, ktor˘ prilákal
o 1 291 divákov viac neÏ vlani. 

Najúspe‰nej‰ím titulom prvého
polroka 2006 vo filmov˘ch klu-
boch bolo ·tûstí reÏiséra Bohdana
Slámu s 12 104 divákmi. Je to len
o 514 divákov menej, neÏ mal
vlaÀaj‰í líder náv‰tevnosti, Zelen-
kove Príbehy obyãajného ‰ialen-
stva za cel˘ rok. S v˘nimkou pásma
Vzpomínky a zapomínání a kopro-
dukãného filmu Piatok alebo in˘
deÀ Yvana Le Moinea, ktoré mali
premiéru v máji, respektíve v júni,
sú v‰etky tohtoroãné novinky na
ãele rebríãka (2. ·ílení Jana ·vank-
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V prvom polroku poãet divákov stúpol

Vãera sa na 32. Letnej filmovej
‰kole (LF·) v Uherskom Hradi‰-
ti, ktorá trvá do 30. júla, konal uÏ
po dvanástykrát Slovensk˘ deÀ.
Niesol sa v znamení prezentácie
slovenskej kinematografie a na je-
ho organizácii sa podieºali Sloven-
sk˘ filmov˘ ústav (SFÚ) a ASFK.
Práve Slovensk˘ deÀ bol prv˘m
svojho druhu v programe LF·
a v nadväznosti na jeho tradíciu sa
uÏ pravidelnou súãasÈou jej prog-
ramu stala prezentácia aj in˘ch

národn˘ch kinematografií. LF·
ponúkla dokument Iné svety Mar-
ka ·kopa, ãerstvého drÏiteºa
Zvlá‰tneho uznania poroty doku-
mentárnych filmov a Diváckej ce-
ny z MFF v Karlov˘ch Varoch, ale
aj dokumenty Mesto lietajúcich
slov Tiny Diosi, Cestu za snom Ja-
ra Vojteka, Cesty nádeje Kristíny
Vlachovej a päÈ filmov Pavla Ba-
rabá‰a.

Z hran˘ch filmov LF· zaradila
do programu aj celoveãern˘ tele-

vízny hran˘ film Zuzany Liovej
Ticho, takisto len nedávno ocene-
n˘ na MFF v Lagowe cenou Strie-
borné hrozno, Záhradu Martina
·ulíka a ·ílení Jana ·vankmajera.
LF· venuje aj poctu slovenskému
reÏisérovi Martinovi Hollému 
pri príleÏitosti jeho nedoÏit˘ch 
75-tych narodenín v auguste tohto
roku projekciou filmu Medená
veÏa, zaspomínala si aj na v˘roãie
narodenia slovenského reÏiséra
Ivana Balaìu. Spomienku venuje

LF· aj príleÏitostnému slovenské-
mu hercovi, pravidelnému náv-
‰tevníkovi LF· Mariánovi Fila-
delfimu, ktor˘ nás navÏdy opustil
zaãiatkom tohto roka. V tejto
súvislosti sa v programe LF· na-
chádza dokumentárna inscenácia
SlávnosÈ osamelej palmy Juraja
Johanidesa a Marka ·kopa, v kto-
rej Marián Filadelfi ako jeden
z aktérov spomína na reÏiséra Ela
Havettu.

(sim)

– 2 257, 5. Proti múru Fatiha Aki-
na – 1 372). Len na 9. a 10. prieãku
sa medzi ne vklinili Kusturicova

âierna maãka, biely kocúr a Par-
kerov Pink Floyd: The Wall.

(miro)

majera – 5 344 divákov, 3. Old
Boy Parka Chan-wooka – 2 964,
4. Utópia – Najviac ºudí Ïije v âíne

Tento rok z distribúcie ASFK zatiaº najviac zaujalo ·tûstí Bohdana Slámu, ktoré sa stalo nielen najnav‰tevovanej‰ím
filmom prehliadky Febiofest, ale má aj najviac divákov v celkovej distribúcii za prv˘ polrok 2006.

Zborník o hercoch a hviezdach vo filme
V t˘chto dÀoch vydala ASFK zborník Postava, herec, hviezda vo fil-

me, ktor˘ tvorí súbor príspevkov z 9. ãesko-slovenskej filmologickej
konferencie z minuloroãného októbra v âastej – Píle pri Modre. Hlavná
téma ostatného v˘roãného stretnutia ãesk˘ch a slovensk˘ch filmológov
bola zámerne „ústretovej‰ia“ pre odbornú aj laickú verejnosÈ (familiár-
ne poznanie hereck˘ch tvárí, fascinácia filmov˘mi hviezdami, populari-
zaãné profily hercov). Na konferencii sa hovorilo o rôznych teoretic-
k˘ch, historick˘ch i estetick˘ch otázkach tvorenia filmov˘ch postáv,
rôznych podobách herectva, lokálnej i globálnej hviezdnosti. Úãastníci
sa venovali postave v ‰ir‰ích filmov˘ch / filozofick˘ch súvislostiach, ale
zameriavali sa aj na konkrétne postavy a herecké v˘kony v domácich
i svetov˘ch filmoch. Pravidelné filmologické konferencie, ktoré strieda-
vo pripravuje ãeská a slovenská strana, sú charakteristickou súãasÈou
fungujúceho prostredia filmovej kritiky tej-ktorej národnej filmovej
kultúry. Tieto stretnutia sa snaÏia udrÏiavaÈ nevyhnutn˘ priestor pre
kritick˘ dialóg, ktorého cieºom je prem˘‰ºanie o filme prostredníctvom
spoloãne navrhnutej témy. Sú venované najmä filmov˘m historikom, te-
oretikom a ‰tudentom filmovej vedy, no zároveÀ sú otvorené kaÏdému
záujemcovi o kritické prem˘‰ºanie a poznávanie domácej i svetovej
kinematografie. Hlavn˘m organizátorom konferencie v âastej – Píle
bola ASFK v spolupráci so SFÚ. (mk)

Premietania hore aj v podzemí
Aktuálny ôsmy roãník Letného filmového seminára 4 Ïivly, ktorého

spoluorganizátorom je aj ASFK, sa tento rok odohrá uÏ druh˘ augusto-
v˘ víkend od 10. do 13. augusta na viacer˘ch miestach mesta Banská
·tiavnica. Organizátori zvolili za hlavn˘ motív seminára slovné spoje-
nie Hore a dolu a túto tému sa bude snaÏiÈ naplniÈ ‰trnásÈ celoveãer-
n˘ch filmov a tri prekvapenia z archívu, ktoré budú vhodn˘m materiá-
lom pre jej anal˘zu. Sú medzi nimi poºsk˘ film Ga, Ga – Sláva hrdinom
Piotra Szulkina, ruské Slzy padali Georgija Daneliju, ãesk˘ Krysafi Jifiího
Bártu, ruská Malá Viera Vasilija Piãula, francúzsko-japonsk˘ Strach
a chvenie Alaina Corneaua, ktoré na podujatie zapoÏiãala ASFK, ale ná-
metom na diskusie budú aj filmy Ikarie XB1 Jindfiicha Poláka, Kanály
Andrzeja Wajdu, More, ktoré myslí Gerta de Graafa, âervená kalina
Vasilija ·uk‰ina ãi Ry‰avá veveriãka Julia Medema. SúãasÈou programu
bude aj filmová projekcia spojená so Ïiv˘m hudobn˘m doprovodom.
Snímka ChamtivosÈ Erica von Stroheima z roku 1924 bude ozvlá‰tnená
experimentálne periferálnou hudbou Jula Fujaka (semi preparovan˘
klavír, zvukové objekty, sample) a Jána Boleslava Kladiva (laptop).
V bansko‰tiavnickom amfiteátri sa budú premietaÈ filmy Svet zaj-
traj‰ka Kerryho Conrana, Vynález skazy Karla Zemana a Delikatesy
Jean-Pierrea Jeuneta. Zaujímavé filmy seminára sa vo forme video-
projekcií budú uvádzaÈ aj v príjemnom prostredí kaviarne Art Café
a exkluzívnym podujatím pre milovníkov filmu bude jednodÀové
premietanie v podzemn˘ch priestoroch skanzenu Banského múzea
v prírode. (sim)

Do kín príde Vaterland – Loveck˘ denník
Jedin˘m distribuãn˘m titulom ASFK v auguste bude premiéra ães-

kého filmu Vaterland – Loveck˘ denník (24. august) reÏiséra Davida
Jafiaba. Tento fantastick˘ thriller s prvkami ãiernej komédie o niekoº-
k˘ch kultúrnych konfliktoch a jednom netradiãnom love získal na Fi-
nále 2005 Cenu poroty pre najlep‰í celoveãern˘ film. Snímka rozpráva
príbeh o ‰estici ºudí, ktorí sa vracajú na miesta, s ktor˘mi sú dediãne
spojení. Návrat na starú rodinnú usadlosÈ po pol storoãí môÏe byÈ zá-
bavn˘, dobrodruÏn˘, ale aj nebezpeãn˘, pretoÏe doba minulá nezmeni-
la len svoju podobu, ale aj podstatu. Hra v starom ‰t˘le sa môÏe staÈ
spú‰Èacím mechanizmom pasce, v ktorej nakoniec uviaznu tak trochu
v‰etci – lovci, domorodci i tajomná korisÈ. Vaterland – Loveck˘ denník
je debutom Davida Jafiaba, ktor˘ je umeleck˘m ‰éfom Divadla Kome-
die v Prahe. O filme povedal, Ïe „na Vaterlande som pracoval niekoºko
rokov, napísal som asi tridsaÈ verzií scenára a potom som ho napísal
znova kamerou... Na jednej strane je to strastiplná cesta, ale na druhej
tieÏ vá‰eÀ. V hlave mi behajú uÏ nové príbehy.“ (sim)

Art Film oãami klubového porotcu
Na 14. Medzinárodnom filmo-

vom festivale Art Filme v Tren-
ãianskych Tepliciach a Trenãíne
(23. jún – 1. júl) som preÏil svoju
festivalovú premiéru v úlohe po-
rotcu a rád kon‰tatujem, Ïe to bo-
la zaujímavá skúsenosÈ. Ako ãlen
medzinárodnej poroty FICC som
videl viac ako 60 súÈaÏn˘ch sní-
mok, z ktor˘ch väã‰ina ma utvrdi-
la v pocite, Ïe film je Ïivé umenie,
ktoré stále dokáÏe ãloveka zaujaÈ
i prekvapiÈ, e‰te vÏdy ho dokáÏe
nielen pote‰iÈ a rozplakaÈ, ale naj-
mä prinútiÈ zamyslieÈ sa.

Z desiatky hran˘ch filmov, sú-
ÈaÏiacich v sekcii Modr˘ anjel,
väã‰ina milo prekvapila. Profesio-
nálne na vysokej úrovni boli
zvládnuté belgická sociálna kri-
mikomédia Hansa Herbotsa Dlh˘
víkend o zajatí manaÏéra fabriky
dvomi prepusten˘mi robotníkmi,
barokovo ‰tylizovaná dráma fran-
cúzskeho reÏiséra Patricea Chére-
aua Gabrielle o zániku sterilného
manÏelstva, odohrávajúca sa v Pa-
ríÏi roku 1912, i vizuálne pôsobivá
horká komédia RaÀajky na Plute
írskeho reÏiséra Neila Jordana,
ktor˘ v candidovskom príbehu ro-
diãmi odloÏeného outsidera, hºa-

dajúceho lásku a rodinné ‰Èastie,
zábavne mixuje transexualitu, po-
litiku a popmusic 70-tych rokov.
T˘mto remeselne skvelo nakrúte-
n˘m filmom v‰ak k dokonalosti
ch˘bali prepracovanej‰ie charak-
tery hlavn˘ch postáv, ão platí i pre
poºsk˘ film Feliksa Falka Exekú-
tor o náhlej morálnej premene cy-
nického egoistu, ktor˘ v mene zá-
kona bezcitne okráda svoje obete.
Je ‰koda, Ïe z potenciálne aktuál-
neho filmu morálneho nepokoja
sa napokon stal katolícko-osveto-
v˘ príbeh morálneho polep‰enia.
Vysoké ambície neskr˘vali rusk˘
film Alexeja Uãiteºa Snívanie o ves-
míre, v expresívnych obrazoch za-
chytávajúci náladu v Sovietskom
zväze v kru‰nom roku 1957, kedy
mladí ºudia Ïijúci pri Baltickom
mori túÏili po naplnení svojich
snov o novom a slobodnej‰om Ïi-
vote, ani maìarsk˘ film Szabolcsa
Hajdu Biele dlane, sugestívne zo-
brazujúci vnútorn˘ zápas talento-
vaného maìarského gymnastu,
ktor˘ sa v ìalekej Kanade snaÏí
vyrovnaÈ s duchmi minulosti a na-
novo si vybudovaÈ Ïivot. Trochu
prvoplánov˘ záver ruského filmu
konãiaceho Gagarinov˘m letom

do vesmíru a snaha o gradáciu na-
pätia hollywoodskym spôsobom
strihania v druhej polovici maìar-
ského filmu boli drobn˘mi chy-
biãkami krásy, ktoré obe inak po-
zoruhodné snímky napokon vyra-
dili z boja o hlavnú Cenu Dona
Quijota udeºovanú porotou FICC.
Na tú napokon zostali dvaja kan-
didáti – ãínsky film reÏiséra Wang
Xiaoshuaia ·anghajské sny, rozví-
jajúci tragick˘ príbeh prvej lásky
devätnásÈroãného dievãaÈa, ktoré
pochádza z emigrantskej rodiny,
túÏiacej sa na zaãiatku 80-tych
rokov po dlhoroãnom vyhnanstve
vrátiÈ z provincie do rodného ·ang-
haja, a debut dánskej reÏisérky
Pernilly Fischer Christensen Lac-
ná telenovela, zobrazujúci búrliv˘
príbeh lásky v jej najrozmani-
tej‰ích podobách, ktor˘ sa odohrá-
va za dverami dvoch izieb v dome,
kde sa stretnú dve osamelé strate-
né du‰e nespokojné s vlastn˘m Ïi-
votom a túÏiace po zmene – trans-
vestita Veronica a majiteºka koz-
metického salónu Charlotte, ktoré
sa napriek rozdielnym mentalitám
pokú‰ajú o vzájomné porozume-
nie. Mimoriadne realistické herec-
ké stvárnenie dilemy transvestitu

snaÏiaceho sa nájsÈ pocit sebaúcty
naklonilo napokon misky na‰ich
porotcovsk˘ch váh v prospech
dánskej snímky.

Zo súÈaÏn˘ch sekcií Artefakty
a Na ceste (‰tudentské filmy) spo-
meniem iba tie, ktoré ma osobne
najviac oslovili. Z dokumentár-
nych filmov francúzska snímka
Jean-Gabriela Périota Aj keby bola
zloãincom, v archívnych záberoch
z oslobodeného ParíÏa 1944 za-
chytávajúca verejné znevaÏovanie
Ïien obvinen˘ch z afér s Nemca-
mi, a sugestívny dánsky film Vla-
dimira Tomica Údolie tieÀov, me-
chanicky zaznamenávajúci proces
pohrebu neznámeho ãloveka.
Z hran˘ch snímok k najpôsobi-
vej‰ím patrili maìarsk˘ film Bá-
linta Kenyeresa Pred úsvitom,
ktor˘ v jedinom zábere odohrá-
vajúcom sa vo vlniacich sa lánoch
p‰enice, rozpráva príbeh ºudí már-
ne hºadajúcich azyl, a poºská Me-
lodráma reÏiséra Filipa Marczew-
skeho, viacvrstvov˘ príbeh lásky,
túÏby a bolesti ‰trnásÈroãného
chlapca. Z animovan˘ch filmov
by som vyzdvihol vtipnú britskú
snímku Daniela Greavesa Malé
veci, ktorú tvorilo sedem surreál-

nych príbehov z reálneho Ïivota,
vydaren˘ ãesk˘ príspevok na té-
mu materinskej starostlivosti Zo
Ïivota matiek reÏisérky Kristiny
Dufkovej a najmä estónsky film
Medvedí bratia, zábavnú satiru na
paríÏsky a rusk˘ umeleck˘ svet na
sklonku 19. storoãia, ktorá je oÏi-
vujúcim pohºadom na impresionis-
tické maliarstvo. ReÏisér Riho Unt
si za svoju snímku prevzal Zvlá‰t-
ne uznanie na‰ej poroty FICC.

SúÈaÏn˘ program spestrovali ne-
súÈaÏné sekcie, z ktor˘ch za spo-

menutie stoja ‰védske Lesné ja-
hody, Indonézsky film, Fínske
biele noci, Slovenská sezóna, Kul-
tové filmy 20. storoãia, Pred 50
rokmi, To najlep‰ie z Projektu
100, Priestor pre reÏiséra Gorana
Paskaljeviãa, ale i tradiãné ceny
Hercova misia, ktorú si prevzali Jac-
queline Bisset a Lubomír Lipsk˘,
a Zlatá kamera pre reÏisérov An-
drzeja Wajdu a Du‰ana Hanáka. 

PETER GAVALIER
(Autor je dramaturg FK Nostalgia

a pôsobil ako ãlen poroty FICC)

Medzi nesúÈaÏné sekcie festi-
valu Art Film tento rok patrila
aj sekcia To najlep‰ie z Projektu
100, ktorá predstavila sedem ti-
tulov patriacich poãas jedenás-
tich roãníkov rovnomennej ne-
komerãnej prehliadky ASFK
k divácky najúspe‰nej‰ím. Poãas
tohtoroãného Art Filmu si naj-
viac ºudí pri‰lo pozrieÈ „projek-
tové“ filmy Pink Floyd: The
Wall Alana Parkera (280 divá-
kov na jedno predstavenie),
Brazil Terryho Gilliama a Ari-
zona Dream Emira Kusturicu
(obidva po 260) a Monty Pyt-
hon: Zmysel Ïivota Terryho Jo-
nesa (250). ëalej sa premietali

filmy THX 1138 Georgea Luca-
sa, DieÈa bratov Dardenneov-
cov a druhá ãasÈ plánovanej
„americkej“ trilógie Larsa von
Triera Manderlay.

Filmy ASFK na festivale Art Film

Johnny Depp vo filme Arizona
Dream


