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SME Klubový film
Posledný novembrový
víkend bude patriť
klubistom. V dňoch 
od 28. do 30. novembra 
sa v martinskom 
kine Strojár stretnú 
zástupcovia filmových
klubov registrovaných 
v Asociácii slovenských
filmových klubov (ASFK) 
na programovacom
seminári, aby riešili
problémy, s ktorými 
sa stretávajú, no
predovšetkým preto,
aby si pozreli pripravované
filmy do distribúcie
a programovali ich do
svojich filmových klubov.

Na úvod seminára sa bude pre-
mietať kanadský film Hank a Mi-
ke Matthiewa Klincka, ktorý v ja-
nuári 2009 otvorí distribučný rok
asociácie. Rozpráva príbeh dvoch
priateľov, ktorí pracujú ako zajko-
via pre veľkonočnú korporáciu.
Keď sa ocitnú na dlažbe, uvedo-
mia si, že existuje niečo oveľa
dôležitejšie ako práca – ich pria-
teľstvo. Po tejto komédii klubisti
uvidia dánsko-švédsku snímku
Susanne Bier Po svadbe, ktorá bo-
la nominovaná na Oscara za naj-
lepší cudzojazyčný film. Približu-
je príbeh Jacoba, ktorý pracuje
v indickom sirotinci a zúfale po-
trebuje peniaze na jeho udržanie.
Tie môže získať v rodnom Dán-
sku, kde sa však po príchode jeho
obchodná cesta zmení na bolest-
nú životnú skúšku. Piatkový ve-
čer seminára uzavrie film Alek-
sandara Petroviča z roku 1968
Čoskoro bude koniec sveta, ktorý
asociácia pripravuje do budúco-
ročného Projektu 100. Podkla-
dom pre tento príbeh, ktorý cha-
rakterizuje ľudová hudba a spev
v prostredí zapadnutej srbskej
dediny, je Dostojevského román

Besi a novinová správa o dedin-
skom zločine. Vo filme hrá slo-
venský herec Ivan Palúch.

Okrem pracovnej porady na
zástupcov filmových klubov v so-
botu čaká ďalších päť snímok.
Program otvorí hraný debut do-
kumentaristky a scenáristky Ol-
gy Dabrowskej, poviedkový film
Kuličky o tom, ako ženy manipu-
lujú s mužmi. Rozpráva o drob-
ných vydieraniach, slzách, sexe
v službách, schopnosti sa obeto-
vať pre vysnený cieľ, ale aj o tom,
ako využiť empatiu. Analyzuje
ženský mechanizmus fungova-
nia s druhými od jeho vzniku, až
po dozretie do dokonalosti i je-
ho dôsledky. Dánsky film Ukrut-
ne šťastní Henrika Rubena Genza
je o mladom policajtovi, prichá-
dzajúcom z veľkomesta do osa-
melého zapadákova, aby tu odči-
nil svoje profesionálne zlyhanie.
Vznikol podľa románu Erlinga
Jepsena, autora predlohy filmu
Umenie plakať, a svojou štylizáciou

do grotesknej drámy so žánrový-
mi odbočkami ku krimi, wester-
nu či hororu, a s temnou atmo-
sférou a zmyslom pre humor pri-
pomína filmy bratov Coenovcov.
Americká dráma Umierajúce zviera
režisérky Isabel Coixet ponúka
romantický príbeh o láske a smr-
teľnosti, slobode a utrpení. Vznik-
la podľa románu nositeľa Pulit-
zerovej ceny Philipa Rotha a roz-
práva príbeh profesora Kepesha,
ktorý venoval značnú časť svojho
života výučbe literatúry a dobý-
vaniu študentiek. Po šesťdesiat-
ke stretol skvostnú Consuelu, no
žiarlivosť, ktorú v ňom vyvola-
la, nedokáže ovládať a prestáva
racionálne uvažovať, až kým ho
nezachráni láska zrelej ženy. Na
seminári sa v sobotu premiet-
ne aj fascinujúci dokumentárny
portrét o legendárnej americkej
fotografke Annie Leibovitz: Život
objektívom, ktorá okrem slávnych
osobností a celebrít dokumento-
vala aj vojnovú apokalypsu v Sa-

rajeve a Rwande. Film nakrútila
jej mladšia sestra Barbara a An-
nie zobrazuje ako osobnosť, ktorá
dokázala chrániť svoje súkromie
a udržať si integritu aj v dra-
matických a nátlakových situá-
ciách. Aj na sobotu je priprave-
ný film z budúcoročnej prehliad-
ky Projekt 100. Je ním snímka
Cudzinec Luchina Viscontiho z ro-
ku 1967. Toto dielo a predovšet-
kým jeho tragický hrdina Paul
hlboko poznamenali niektorých
príslušníkov generácie, ktorá
v rôznych krajinách prežívala
mladé či zrelé roky svojho života
v čase 2. svetovej vojny.

Posledný film seminára je ur-
čený pre záujemcov o krátke štu-
dentské filmy slovenských reži-
sérov. Premietať sa bude pásmo
Hanák, Havetta, Jakubisko, ktoré
ponúka šesticu snímok v kinách
už od novembra. Všetky ostatné
filmy diváci uvidia v kinách na
budúci rok.

(sim)

Rovnako ako
v predchádzajúcich rokoch
aj v programe jubilejného
10. medzinárodného
filmového festivalu
Bratislava 2008 bude osem
titulov, ktoré distribuuje
alebo v najbližších
mesiacoch bude distribuovať
Asociácia slovenských
filmových klubov (ASFK).
Diváci ich môžu vidieť 
od 28. novembra 
do 5. decembra v Palace
Cinemas v Auparku.

Päť filmov je zaradených do
sekcie Made in Europe. Hrdinom
filmu francúzskeho režiséra Lau-
renta Canteta Medzi stenami, oce-
neného Zlatou palmou na MFF
Cannes 2008, je učiteľ, ktorý pre-
sadzuje nezvyčajnévýchovné me-
tódy na strednej škole v jednej
z problematických parížskych
štvrtí. Cenu za scenár získala
v Cannes novinka bratov Darden-
novcov Mlčanie Lorny, emocionál-
ne vyhrotená dráma o mladej Al-
bánke, ktorá túži naplniť svoj sen
v bohatej západnej spoločnosti.
Tretím oceneným filmom z toh-

toročného festivalu v Cannes je
Siedme nebo Andreasa Dresdena,
realistická dráma o láske, ktorá
prekonáva všetky konvencie, aj
v dôchodkovom veku a ktorá zís-
kala ocenenie v sekcii Týždeň
kritiky. Dánska groteskne lade-
ná dráma Ukrutne šťastní režisé-
ra Henrika Rubena Genza, v kto-
rej policajný úradník vyšetruje
rutinný prípad v provinčnom
mestečku, získala zasa Krištáľo-

vý glóbus na 43. MFF Karlove Va-
ry 2008. Film Taxidermia, ktorý
získal Strieborného Huga na MFF
v Chicagu, Cenu FICC Don Qui-
jote v Cottbuse a Hlavnú cenu
a Cenu Genea Moskowitza na Ma-
ďarskom filmovom týždni v Bu-
dapešti bol síce súčasťou Projek-
tu 100 – 2007, organizátori bra-
tislavského festivalu však toto
zásadné dielo súčasnej maďar-
skej kinematografie zaradili do

programu na počesť jeho režisé-
ra Györgyho Pálfiho, ktorý je čle-
nom medzinárodnej poroty. Di-
váci teda budú mať jedinečnú
príležitosť stretnúť sa s ním a dis-
kutovať. V sekcii Svetový čas bu-
de uvedený film Isabel Coixet
Umierajúce zviera a v sekcii Zvlášt-
ne uvedenie portrét známej fo-
tografky Annie Leibovitz: Život ob-
jektívom.

Ozdobou mimoriadne počet-
nej sekcie Slovenské filmy 2008
bude dokument Juraja Lehotské-
ho Slepé lásky o láske medzi nevi-
domými ľuďmi, ocenený na MFF
Cannes 2008 a ďalších festiva-
loch doma i v zahraničí. A určite
sa v nej nestratí ani dokument
Petra Beňovského Posledná marin-
gotka o posledných kočovných
umelcoch – bábkaroch v stredo-
európskom regióne, ktorý získal
na Etnofilme Čadca Cenu Mar-
tina Slivku. Klubové tituly sa
v programe MFF Bratislava 2008
rozhodne nestratia a filmoví fa-
núšikovia si aj tento rok budú
mať z čoho vyberať.

MIRO ULMAN
(Autor je filmový publicista)

Už v januári príde do kín snímka Isabel Coixet Umierajúce zviera, kde si milenecký pár zahrali
Penelope Cruz a Ben Kingsley. Premietať sa bude aj na seminári v Martine. FOTO ASFK
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kabinet doktora caligariho
robert wiene  |  1920

katyň
andrzej wajda  |  2007

korytnačky môžu lietať
bahman ghobadi  |  2004

obrazy starého sveta
dušan hanák  |  1972

skafander a motýľ
julian schnabel  |  2007

skrytý pôvab buržoázie
luis bun~uel  |  1972

svätá hora
alejandro jodorowsky  |  1973

ty, ktorý žiješ
roy andersson  |  2007

zabriskie point
michelangelo antonioni  |  1970

4 mesiace, 3 týždne a 2 dni
cristian mungiu  |  2007

od septembra

vo vašich kinách 

a artkinách
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Na festival za klubovými filmami 

Mesačník o filmovom dianí Film.sk – 12/2008

� Rozhovor | Kameraman Alexander Šurkala

� Téma | Slovenský film v zahraničných
publikáciách

� Recenzia | Malé oslavy | Dvanásť | 
Absurdistan

� Aktuálne | Balkán alebo Metafora.
Balkanizmus a srbský film 90. rokov

� Anketa | Slovenský audiovizuálny fond

� Príloha | Podporené a nepodporené 
projekty v grantovom programe MK SR
AudioVízia 2008
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Filmy Projektu 100 už videlo viac ako
13 000 divákov 

Tohtoročný Projekt 100, ktorý sa začal 11. septembra, si stále
drží záujem divákov. V septembri jeho filmy videlo 8 395 divákov
a do konca októbra sa ich počet zvýšil o 4 689. Spolu si filmy Pro-
jektu 100 do tohto termínu pozrelo 13 084 divákov. Najväčšiemu
diváckemu úspechu sa teší trojica filmov – 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni
(2 828 divákov) Cristiana Mungia, Skafander a motýľ (2 426) Juliana
Schnabela a Katyň (2 075) Andrzeja Wajdu. Všetkých desať filmov
Projektu 100 sa premieta v kinách a filmových kluboch do konca
roka, kedy sa prehliadka končí.

Vznikla Stredoeurópska federácia 
filmových klubov

Zástupcovia českej, slovenskej, poľskej a maďarskej asociácie fil-
mových klubov sa dohodli na podpísaní tzv. Olomouckého mani-
festu zakladajúceho Stredoeurópsku federáciu filmových klubov,
v ktorej sa zaviazali k dlhodobej spolupráci. Jej cieľom je vytvoriť
sieť, ktorá bude predovšetkým podporovať šírenie stredoeurópskej
kinematografie a zároveň umožní prirodzený kontakt medzi štyr-
mi stredoeurópskymi krajinami, vrátane zdieľania myšlienok a rea-
lizácie nápadov. Zástupcovia národných asociácií Manifest pod-
písali na seminári Centropa v Olomouci dňa 7. novembra 2008.

Asociácia bude udeľovať vlastnú cenu 
Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) sa rozhodla zvý-

razniť činnosť filmových klubov v spoločnosti, a preto skonštituo-
vala Cenu Asociácie slovenských filmových klubov, ktorá sa bude
udeľovať v troch kategóriách: Najlepší filmový klub, Najlepší klu-
bový film a Výročná cena ASFK. Ceny budú uznaním za aktívnu od-
bornú činnosť v oblasti filmových klubov, ako aj ocenením, ktoré-
ho cieľom je zvýšiť v spoločnosti povedomie a záujem o nekomerč-
nú kinematografiu. Prvé ceny ASFK, zakotvené štatútom, budú
udelené na 16. medzinárodnej prehliadke filmu, televízie a videa
Febiofest 2009.

(sim)
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V programe bratislavského festivalu je aj Taxidermia Györgyho
Pálfiho, ktorý bude členom medzinárodnej poroty. FOTO ASFK

V kinosále od rána do večera

mesačník o filmovom dianí na Slovensku
2008 www.filmsk.sk
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