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SME Klubový film

jektu 100 za celé obdobie trva-
nia prehliadky len 9 555 divákov.
Tieto čísla nasvedčujú, že štrnás-
ty ročník môže obrátiť klesajú-
cu návštevnosť podujatia. Naj-
viac divákov zatiaľ videlo rumun-
ský film 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni
(2 534 divákov) Cristiana Mungia,
po ňom nasleduje francúzska
dráma Skafander a motýľ (2 094)

Juliana Schnabela a tretím di-
vácky najúspešnejším titulom je
Katyň (1 675) Andrzeja Wajdu. Pä-
ticu uzatvárajú snímky Ty, kto-
rý žiješ (1 279) Roya Anderssona
a Skrytý pôvab buržoázie Luisa Bu-
n~uela (949), ktorý sa premieta
s jeho krátkym filmom Andalúz-
sky pes. Projekt 100 trvá do 31. de-
cembra. (sim)

Desať celovečerných a dva
krátkometrážne filmy Projek-
tu 100 vstúpili do slovenskej
distribúcie 11. septembra. Do
polovice októbra sa na ne pri-
šlo pozrieť 11 190 divákov, čo je
takmer o polovicu viac ako po-
čas predchádzajúceho roční-
ka za rovnaké obdobie. Vlani
totiž videlo predstavenia Pro-

Projekt 100 do kín
vyštartoval úspešne

vrátil z prestížneho MFF Cannes,
pribudli na jeho konto aj Cena
FIPRESCI z filmového festivalu
Motovun, Zlaté oko za Najlepší
dokumentárny film z filmové-
ho festivalu v Zürichu, Zvláštne
uznanie z MFF Reykjavík a napo-
sledy Grand Prix z festivalu eu-
rópskych filmov vo francúzskom
Essonne. Slovenská filmová a te-
levízna akadémia Lehotského de-
but nominovala na Oscara a Eu-
rópsku filmovú cenu. Aj predfilm
Slepých lások, animovaný film Šty-
ri Ivany Šebestovej, cestuje po
svete a zbiera ocenenia. Tento
nositeľ národnej filmovej ceny
Slnko v sieti v kategórii najlepší
animovaný film má Cenu za naj-
lepší európsky krátky film z fes-
tivalu krátkych filmov v Ríme.
Z českých filmov z klubotéky aso-
ciácie ocenenia tento rok získa-
li Karamazovi Petra Zelenku, kon-
krétne vlastnia Zvláštne uznanie
a Cenu FIPRESCI z MFF Karlovy
Vary, a Občan Havel Pavla Koutec-
kého a Miroslava Janka, ktorý bol
nominovaný na Európsku filmo-
vú cenu za najlepší dokument.

Na festivaloch a prehliadkach
v zahraničí boli úspešné i ďalšie
tituly z ponuky ASFK. Vlaňajší
víťaz z Cannes, rumunská dráma
4 mesiace, 3 týždne a 2 dni Cristiana
Mungia získala napríklad cenu
americkej Národnej spoločnos-
ti filmových kritikov za najlep-
ší cudzojazyčný film, nomináciu
na Zlatý glóbus či Cenu BAFTA
za najlepší adaptovaný scenár.
Dráma Skafander a motýľ Julia-
na Schnabela sa môže pochváliť
štyrmi nomináciami na Oscara,
Zlatým glóbusom za najlepšiu ré-
žiu a cudzojazyčný film, Césarmi
pre najlepšieho herca (Mathieu
Amalric) a strih a celým radom
ďalších cien. Francúzska filmo-
vá adaptácia prvého iránskeho
autobiografického komiksu Per-
sepolis režisérskej dvojice Vincent
Paronnaud a Marjane Satrapi zís-
kala Cenu divákov na 37. MFF
Rotterdam, nomináciu na Zlatý
glóbus za najlepší cudzojazyčný
film, Césarov za Najlepší prvý
film a Najlepší adaptovaný sce-
nár, nomináciu na Oscara za naj-
lepší dlhometrážny animovaný
film a mnoho ďalších ocenení.
Režijný debut Antona Corbijna
Control o živote a smrti Iana Cur-
tisa, frontmana legendárnej sku-
piny Joy Division získal počas
udeľovania cien BAFTA Cenu Car-
la Foremana pre najsľubnejšiu
britskú nádej za scenár (Matt
Greenhalgh) a najnovší film An-
drzeja Wajdu Katyň bol nomino-
vaný na Oscara za najlepší cu-
dzojazyčný film a získal sedem
poľských filmových cien Orol.
Všetky ocenené filmy z distribuč-
nej ponuky ASFK je možné vidieť
aktuálne v slovenských kinách.

Miro Ulman 
(Autor je filmový publicista)

Keď sa povie Slepé lásky,
Občan Havel, Karamazovi,
Katyň, Skafander a motýľ
či 4 mesiace, 3 týždne 
a 2 dni, tak znalci
filmu vedia, že je reč
o kvalitných dielach.
Sú to rôznorodé snímky,
no so spoločným
menovateľom.
Je ním Asociácia
slovenských filmových
klubov (ASFK), najväčší
distribútor nekomerčnej
a alternatívnej
kinematografie na
Slovensku. Programovo 
sa zameriava na filmy,
ktoré nechávajú stopu
v dejinách kinematografie,
o čom svedčia aj získané
ocenenia po celom svete.

Filmy, ktoré asociácia distri-
buuje, získali tento rok niekoľ-
ko ocenení. Z domácich patria
k najúspešnejším Slepé lásky
Juraja Lehotského. Odkedy sa
ich režisér s veľkým úspechom
a cenou Art Cinema Award

Z desiatich filmov prehliadky Projekt 100 si zatiaľ najviac divákov prišlo pozrieť rumunskú
drámu 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni Cristiana Mungia. FOTO ASFK
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kabinet doktora caligariho
robert wiene  |  1920

katyň
andrzej wajda  |  2007

korytnačky môžu lietať
bahman ghobadi  |  2004
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dušan hanák  |  1972

skafander a motýľ
julian schnabel  |  2007
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Novembrové premiéry 

Hanák, Havetta,
Jakubisko

Žáner: pásmo
Kolekcia šiestich študentských

filmov troch tohtoročných jubi-
lantov. Dušan Hanák je zastúpe-
ný filmami Alcron o vysokoško-
láčke, ktorá sa stala prostitútkou,
jeho 6 otázek pro Jana Wericha je
zasa civilným portrétom legen-
dy českého divadla a filmu. Elo
Havetta sa pripomenie filmami
Svatá Jana a 34 dnů absolutního kli-
du. Prvý film predstavuje svoj-
rázny portrét Jany, ktorá sa vďa-
ka svojej odlišnosti javí takmer
ako svätica, druhý je o mladíko-
vi, ktorý ako novodobý Robinson
strávil 34 dní v maringotke v poli,
kde kontroloval výdatnosť vod-
ných vrtov. Juraj Jakubisko má
v kolekcii filmy Čekají na Godota
o skupine mladých ľudí noc pred
nástupom na vojenčinu a Mlčení
o ilúzii neuznaného hudobníka,
ktorý verí, že veľké dielo ešte len
vytvorí. Kolekcia filmov pribli-
žuje filmové začiatky troch vý-
znamných slovenských režisérov,
ktorí všetci študovali na pražskej
FAMU a z ktorých každý vlast-
ným originálnym obrazovým roz-
právaním výrazne obohatil slo-
venskú kinematografiu.
Hanák, Havetta, Jakubisko *
Československo * 1963 – 1966 *
Minutáž: 102 min. * Réžia: 
Dušan Hanák (6 otázek pro 
Jana Wericha, 1963, 15 min.,
Alcron, 1963, 10 min.), Elo
Havetta (34 dnů absolutního
klidu, 1965, 18 min., Svatá Jana,
1963, 7 min.), Juraj Jakubisko
(Mlčení, 1963, 22 min., Čekají 
na Godota, 1966, 30 min.) *
Premiéra: 13. november 2008

ASFK na webe
po novom

Internetová stránka Asociácie
slovenských filmových klubov
www.asfk.sk sa záujemcom pri-
hovára v novom šate. V zmene-
nom a moderne upravenom di-
zajne sa snaží zjednodušiť a sprí-
jemniť orientáciu v informáciách
o klubovom filme a dianí na Slo-
vensku. Hlavným cieľom zme-
ny bola jednoduchosť a dostup-
nosť čo najväčšieho množstva
informácií o hľadaných filmoch
z klubotéky, o programe filmo-
vých klubov a ďalších informá-
cií o filmových podujatiach, kto-
ré sa konajú na celom Slovensku
v spolupráci so 60 regionálny-
mi filmovými klubmi. Stránka
www.asfk.sk má ambíciu stať sa
dobrým a prehľadným zdrojom
informácií o nekomerčnom kine
a obľúbenou zastávkou jeho fa-
núšikov. Jej súčasťou je aj dis-
kusné fórum.

(eva)

Nové číslo časopisu Kino-Ikon 
je o slovenskom filme 

Nové číslo časopisu pre vedu o fil-
me a pohyblivom obraze Kino-Ikon
1/2008 je venované dvom základným
témam – tvorbe Dušana Hanáka a re-
flexii vývoja slovenskej filmovej (ani-
movanej, dokumentárnej a hranej)
tvorby za posledných pätnásť rokov
samostatnej Slovenskej republiky.

Filmami Dušana Hanáka sa pri prí-
ležitosti jeho životného jubilea zaobe-
rajú známi filozofi, estetici a filmoví
teoretici, nasledovaní najmladšou ge-
neráciou adeptov filmovej vedy. V nie-
koľkých nových autorských textoch –
od analytickej štúdie po esej o vedľaj-
ších postavách – sa venujú kľúčovým dielam Hanákovej filmogra-
fie, napríklad debutu 322. Novou je aj Hanákova krátkometrážna
tvorba, ktorá sa doteraz rozoberala len publicisticky. Téma histó-
rie samostatnej slovenskej kinematografie v rokoch 1993 až 2008
vyplynula zo série diskusií, ktoré tento rok na jar organizovala
Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA). Okrem úvodných
textov hlavných rečníkov z troch stretnutí na túto tému jednot-
livé bloky dotvárajú samotné diskusie a ďalšie texty, vyjadrenia
či spomienky tvorcov, animátorov, dokumentaristov a režisérov
hraných filmov.

Hlavným tematickým blokom v časopise Kino-Ikon sekundujú
aj ďalšie rubriky. V reflexiách dominuje svojím prenikavým pohľa-
dom Pavel Branko, ktorý analyzuje Sicko Michaela Moorea, zaují-
mavý je aj animovaný seriál Břetislava Pojara Pojďte pane, budeme si
hrát zo 60. rokov. Poľská filmová teoretička Jadwiga Glowa si všíma
podoby inštitúcií (nemocnica, škola, väzenie) v poľskom i sloven-
skom filme. V tomto čísle je opäť výraznejšie zastúpená aj rubrika
edície archívnych materiálov. V súvislosti s diskusiou o dokumen-
te za posledných pätnásť rokov je v nej publikovaný materiál o te-
levíznom reportážnom cykle Subjektív z prvej polovice 90. rokov
minulého storočia. (mk)
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6 otázek pro Jana Wericha
FOTO ASFK

Z domácich titulov v distribučnej ponuke ASFK najviac
ocenení tento rok získal film Slepé lásky Juraja Lehotského.
Naposledy Grand Prix na 10. festivale európskych filmov 
vo francúzskom Essonne. FOTO ASFK
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