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SME Klubový film

Po svadbe režisérky Susanne Bier
je idealistický humanitárny pra-
covník, ktorý v Indii riadi siroti-
nec. Keďže mu hrozí krach, pod-
nikne obchodnú cestu do rod-
ného Dánska, ktorá sa pre neho
zmení na bolestnú životnú skúš-
ku. Film má nomináciu na Osca-
ra za najlepší cudzojazyčný film
i nominácie na Európsku filmo-
vú cenu za najlepšiu réžiu a pre
najlepšieho herca. Na Slovensku
bude mať premiéru vo februári
spolu s nemeckou snímkou An-
dreasa Dresena Siedme nebo, kto-
rá zobrazuje zasa milostný troj-
uholník ľudí v dôchodkovom ve-
ku. Film sleduje hrdinov pri sexe
i v tých najbolestivejších situá-
ciách a pred divákom nič ne-
skrýva. V marci diváci uvidia cit-
livú holandsko-belgickú snímku
o nezávislej, bezdetnej, pracovne
úspešnej štyridsiatničke Nadine
v réžii Erika de Bruyn, ktorú stá-
le hlasnejšie tikajúce biologické
hodiny privedú k zúfalému činu –
únosu dieťaťa. Do kín sa dostane
aj víťazný film MFF Karlovy Va-
ry 2008, dánska snímka Ukrutne
šťastní Henrika Rubena Genza.
Rozpráva príbeh policajta, pri-
chádzajúceho do provinčného
mestečka, ktorý zisťuje, že za fa-
sádou obyčajného malomestské-
ho života sa skrývajú znepoko-

jujúce tajomstvá.
Na jar sa majitelia preukazov

filmových klubov, ale aj ostatní
diváci môžu tešiť na poviedko-
vý film Olgy Dabrowskej Kulič-
ky o tom, ako ženy manipulujú
s mužmi aj na dokumentárny
portrét svetoznámej fotografky
predovšetkým celebrít, no i voj-
nových udalostí Annie Leibovitz:
Život objektívom, ktorý nakrútila
jej sestra Barbara. Tiež uvidia naj-
lepší český dokument roku 2008
z MFDF Jihlava Ivetka a hora Ví-
ta Janečka o spirituálnej skúse-
nosti jedného dievčaťa na sloven-
skej hore Zvir a na ďalší časozber-
ný dokument Heleny Třeštíkovej
René, ktorý získal cenu Európ-
skej filmovej akadémie za najlep-
ší európsky dokument roka 2008,
o nenapraviteľnom kriminálni-
kovi a zároveň osobitom spisova-
teľovi René Plášilovi. Priaznivci
animovaných filmov tiež neobí-
du na prázdno, v kinách si pozrú
animovaný dokument Valčík s Ba-
širom Ariho Folmana o krutom
masakri v palestínskych uteče-
neckých táboroch, ktorý zaujal
na tohtoročnom MFF Cannes. Na
konci marca a v apríli sa usku-
toční 16. medzinárodná prehliad-
ka filmu, televízie a videa Febio-
fest, ktorá prinesie ďalšie filmo-
vé lahôdky. (sim)

Nekomerčné filmy
v slovenských kinách 

vida Kepesha opísal Roth už
v dvoch novelách predtým. V ro-
ku 1972 vydal knihu The Breast
a v roku 1977 The Professor of Desire.

David Kepesh (Ben Kingsley)
je starnúci profesor literatúry na
americkej univerzite. Vie všetko
o umení, knihách i o sexe, ale je

to citový mrzák, ktorý má prob-
lém so vzťahom k vlastnému sy-
novi. Preto ho veľmi prekvapí,
keď sa prvý a možno i posledný-
krát v živote zamiluje. Uvedomu-
je si, aká krehká môže byť lás-
ka k mladej študentke Consuele
Castillo (Penélope Cruz) vzhľa-
dom na veľký vekový rozdiel.
Strach z toho, že by o tento novo-
nadobudnutý cit mohol prísť, ho
privádza k žiarlivosti, k strate se-
badôvery a ironického nadhľadu,
ktorým dovtedy oplýval. Nezná-
mu situáciu mu pomáha zvlá-
dať starý priateľ George (Dennis
Hopper) a príležitostná, zato dl-
horočná milenka Carolyn (Patri-
cia Clarkson). Kepeshova emocio-
nálna neschopnosť ho nakoniec
privedie do bolestnej samoty.
Consuela sa ale po rokoch znovu
objaví a má posledné želanie...

Režisérka rozohráva príbeh,
ktorý sa vymyká stereotypnej va-
riácii na tému láska, a to najmä
vďaka komornosti a vizuálnej

jednoduchosti. Realistické vy-
znenie celého filmu zvýrazňujú
dialógy, ale aj Kepeshove mono-
lógy, prostredníctvom ktorých
sa táto postava pred divákmi po-
stupne odhaľuje. Pomalé tempo,
príjemná, občas znepokojujúca
hudba i priestory, v ktorých sa
film odohráva, vytvárajú potreb-
nú atmosféru intimity. Aj tento
film Isabel Coixet má silný emo-
cionálny náboj a pritom nepô-
sobí ako citové vydieranie. Vy-
nikajúce herecké výkony Bena
Kingsleyho sú civilné. Penelópe
Cruz mu sekunduje s rovnakou
prirodzenosťou.

Coixet svojím najnovším fil-
mom dokazuje, že láska vekovo
rozdielnych ľudí, láska starých
ľudí by nemala byť tabu. Ľudská
myseľ ostáva vždy mladou. Telo
je len schránka, ktorá jej bráni
v rozkvete.

NINA ŠILANOVÁ
(Autorka je študentka 

filmovej vedy na FTF VŠMU)

RECENZIA 

Katalánsku režisérku Isabel
Coixet mali možnosť diváci
spoznať pri filmoch Môj život
bezo mňa, Tajomstvo slov ale-
bo v epizóde filmu Paríž, mi-
lujem ťa. Jej filmy o ženách
a mužoch, o vzťahoch sú vy-
rozprávané pomalým tempom
s citom pre detail a s veľkou
dávkou nežnosti, ktorá ne-
pôsobí pateticky. Jej najnovší
film Umierajúce zviera, ktorý
mal slovenskú predpremiéru
na 10. medzinárodnom filmo-
vom festivale Bratislava, je in-
špirovaný novelou známeho
amerického spisovateľa, drži-
teľa Pulitzerovej ceny Philipa
Rotha The Dying Animal (2001).
Príbeh fiktívnej postavy Da-

Filmy Asociácie
slovenských filmových
klubov (ASFK) vítajú
milovníci filmu v kinách
s veľkým očakávaním.
Práve asociácia je totiž
distribútor, ktorý sa
zameriava na distribúciu
nekomerčných filmov.
Prvý polrok roku 2009
prinesie dvanásť nových
titulov, ktoré môžu
zaujať aj vašu pozornosť.

Už v januári uvedie ASFK
do kín a filmových klubov tri
tituly. Distribučný rok asociá-
cie otvorí komédia o veľko-
nočných zajkoch Hank a Mi-
ke, ktorá je testom priateľstva
a prináša množstvo zábavných
situácií. Na plátna sa dostane
aj jeden z desiatich najzaují-
mavejších filmov roku 2007
podľa redakcie renomovaného
časopisu Cahiers du Cinema,
nevšedný a strhujúci portrét
rozorvanej tínedžerskej men-
tality z amerického Portladnu
Paranoid Park, ktorý nakrútil
Gus Van Sant. Trojicu januáro-
vých titulov uzavrie milostný
a zároveň dramatický príbeh
lásky Isabel Coixet Umierajúce
zviera.

Hrdinom dánskeho filmu

Januárové premiéry 

Hank a Mike
Žáner: komédia 
Veľkonoční zajkovia Hank

a Mike sú najlepší priatelia a ako
dlhoroční zamestnanci spoloč-
nosti Veľkonočná s.r.o. sa živia
roznášaním košíkov s vajíčkami
spiacim rodinám. V snahe zvýšiť
svoje zisky korporácia najme špe-
cialistu na zefektívnenie chodu
podniku, ktorý odporučí oboch
zajkov prepustiť. Táto správa dvo-
jicu kamarátov tvrdo zasiahne.
Na úrade práce na nich doľahne
obrovská depresia a realita ne-
priateľského sveta začne ohrozo-
vať aj ich priateľstvo.
Hank and Mike * Kanada * 2007 *
Minutáž: 86 min. * Réžia:
Matthiew Klinck * Scenár: Paolo
Mancini, Thomas Michael  *
Kamera: Glenn Keenan * Hudba:
Mathieu Lafontaine, Phil Electric *
Strih: Matthiew Klinck * Hrajú:
Thomas Michael, Paolo Mancini,
Chris Klein, Joe Mantegna,
Cynthia Amsden, Sandra Ardagna,
Andre Arruda, Boyd Banks 
a ďalší * Premiéra: 8. január 2009

Paranoid Park
Žáner: dráma 
Paranoid Park je kultovým

miestom stretávania skejťákov
v americkom Portlande. Je i mies-
tom životného a morálneho bi-
lancovania šestnásťročného Ale-
xa, ktorý v jeho blízkosti náhodne
usmrtí bezpečnostného strážcu.
Alex je zástupcom „grunge“ ge-
nerácie – nenaplnenej, nespo-
kojnej, stále pátrajúcej po adre-
nalínových skúsenostiach, ktoré
majú tragické následky. Nevšed-
ný film vznikol podľa literárnej
predlohy Blakea Nelsona, vychá-
dzajúcej zo skutočných udalostí
a získal výročnú cenu v Cannes.
Paranoid Park * Francúzsko / USA

* 2007 * Minutáž: 85 min. * Réžia:
Gus Van Sant * Scenár: Gus Van
Sant * Kamera: Christopher
Doyle, Rain Li * Strih: Gus Van
Sant * Hrajú: Gabe Nevins, Daniel
Liu, Taylor Momsen, Jake Miller,
Lauren McKinney a ďalší *
Premiéra: 15. január 2009

Umierajúce zviera
Žáner: psychologický milost-

ný príbeh 
Príbeh podľa románu nositeľa

Pulitzerovej ceny Philipa Rotha
je o láske a smrteľnosti, slobode
a utrpení. Profesor David Kepesh
venoval značnú časť svojho živo-
ta výučbe literatúry a dobývaniu
študentiek. Keď po šesťdesiat-
ke stretáva krásnu Consuelu, jej
mladosť v ňom vzbudzuje žiar-
livosť a on prestáva racionálne
uvažovať. Film je výpoveďou star-
núceho muža, ktorý prahne po
láske a plnosti života a len ťaž-
ko sa zmieruje s vedomím, že to
všetko bude musieť opustiť.
Elegy * USA * 2007 * Minutáž: 
113 min. * Réžia: Isabel Coixet *
Námet: Philip Roth – rovnomenný
román * Scenár: Nicholas Meyer *
Kamera: Jean-Claude Larrieu *
Hudba: Johann Sebastian Bach,
Ludwig van Beethoven, Eric
Satie, Arvo Pärt, Antonio Vivaldi –
úryvky z diel * Strih: Amy
Duddleston * Hrajú: Penélope
Cruz, Ben Kingsley, Patricia
Clarkson, Dennis Hopper, Peter
Sarsgaard, Deborah Harry 
a ďalší  * Premiéra: 29. január 2009

V januári sa v kinách objaví aj strhujúci portrét tínedžerskej mentality z amerického 
Portlandu Paranoid Park v režijnom podaní Gus Van Santa. FOTO ASFK

Z filmu Umierajúce zviera. FOTO ASFK
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� Rozhovor | Kameraman Alexander 
Strelinger 

� Novinky | Tango s komármi | 
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� Téma | Koprodukcie SFÚ

� Recenzia | Děti noci | Vicky Cristina 
Barcelona | Umierajúce zviera

� Anketa | Audiovizuálny fond

� Príloha | Register Film.sk 2008
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ASFK je najlepším distribútorom roka
V programe jubilejného 10. ročníka MFF Bratislava na začiatku

decembra sa premietalo aj jedenásť titulov, ktoré v budúcom ro-
ku plánuje do kín uviesť ASFK. Z nich si najviac divákov prišlo po-
zrieť drámu Isabel Coixet Umierajúce zviera (448 divákov), ďalej bo-
li najnavštevovanejšie filmy Medzi stenami (437) režiséra Laurenta
Canteta, novinka bratov Dardennovcov Mlčanie Lorny (313), Siedme
nebo (282) Andreasa Dresena a Annie Leibovitz: Život objektívom (179)
v réžii fotografkinej sestry Barbary. Počas bratislavského festivalu
sa meno ASFK skloňovalo ešte dvakrát. Na slávnostnom večere slo-
venského internetového filmového magazínu Kinema.sk, spoje-
ného s udeľovaním cien Film roka 2008 získala asociácia dve ceny.
Stala sa Distribučnou spoločnosťou roka 2008 za filmy 4 mesiace,
3 týždne a 2 dni, Faunov labyrint a Slepé lásky a v kategórii Klubový
film roka 2008 sa najlepším titulom stala snímka 4 mesiace, 3 týždne
a 2 dni Cristiana Mungia. Debut Juraja Lehotského zvíťazil v kate-
górii Slovenský film roka 2008. (sim)

Úspešný rok Slepých lások
Debut Juraja Lehotského Slepé lásky má za sebou úspešný rok.

Zúčastnil sa šiestich domácich a takmer štyridsiatich zahranič-
ných festivalov, z ktorých si doniesol už šesť cien. Videli ho diváci
v Reykjavíku i Abú Dabí, v Soule i Rio de Janeiro, Jerevane i Mel-
bourne. Doma sa mu s 10 901 divákmi podarilo ako druhému do-
kumentárnemu filmu v ére samostatného Slovenska pokoriť hra-
nicu, ktorá je akoby začarovaná i pre mnohé domáce hrané filmy.
S týmto číslom sa dostal aj do prvej dvadsiatky najnavštevovanej-
ších filmov v histórii ASFK. Slovenská filmová a televízna akadé-
mia nominovala Slepé lásky na Oscara za najlepší cudzojazyčný
film, o ktorého sa tohto roku uchádza ďalších 66 filmov. Medzi ni-
mi i najlepší európsky film roka Gomora, víťazný film z Cannes
Medzi stenami, na MFF Bratislava ocenená libanonská snímka Pod
bombami či kazašský festivalový hit Tulpan. Po jednej projekcii pre
akademikov sa držiteľ piatich nominácií na Oscara Paul Mazur-
sky vyjadril, že „je to jeden z najlepších filmov, aký kedy videl“. Ďalšie
premietanie pre akademikov je 7. januára 2009 a o dva týždne ne-
skôr (22. 1.) budú vyhlásené nominácie. V januári čaká film pre-
miéra v USA na festivale v Palm Springs a festivaly v Terste, Hel-
sinkách, Rotterdame a Belehrade. Nasledovať bude účasť filmu na
festivaloch v Mexiku, Tesalonikách, Clevelande či v Hongkongu.
Producenti filmu zatiaľ pripravujú vydanie Slepých lások na DVD, na
ktorom bude aj komentár Emílie Vášáryovej pre nevidiacich a ako
bonusy dokument o nakrúcaní animovanej scény s chobotnicou,
vystrihnuté scény, fotogaléria, informácie o autoroch a trailery.
Film bude mať anglické, francúzske a nemecké titulky a v predaji
by mal byť od apríla 2009. (miro)
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