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SME Klubový film

všetkým na komerčné filmy. Do istej
miery to devastuje vkus diváka, ale aj
filmový trh a o to ťažšie je dnes mož-
né prenikať s klubovými a artovými
filmami do bežnej distribúcie.“

V minulom roku sa najnavšte-
vovanejším filmom stala sloven-
ská snímka Osadné Marka Ško-
pa s 10 134 divákmi, ktorá svojím
prvenstvom pokračovala v tren-
de domáceho diváckeho úspe-
chu v klubovej distribúcii. Tej
v predchádzajúcom roku kraľo-
val slovenský film Slepé lásky Ju-
raja Lehotského, ktorý od pre-
miéry v marci 2008 dodnes videlo
12 574 divákov. Na rebríčku naj-
úspešnejšieho filmu za rok 2008
sa Lehotského film ocitol s poč-
tom 11 311 divákov za deväť me-
siacov, Škopove Osadné svoju ús-
pešnú návštevnosť v roku 2009
dosiahlo len za tri mesiace od
svojej septembrovej premiéry.
V rebríčku divácky najúspešnej-
ších filmov sa ďalej umiestnili

snímky Ivetka a hora (4 846 divá-
kov) Víta Janečka, Gomora (4 043)
Mattea Garroneho a dve sním-
ky ženských režisérok Po svadbe
(2 939) Susanne Bier a Umiera-
júce zviera (2 429) Isabel Coixet.
Z filmových klubov najviac divá-
kov prišlo s veľkým náskokom
do bratislavského Charlie centra
(17 202 divákov), ďalej do FK Nos-
talgia (6 282) v Bratislave a FK
Europa (4 569) v Banskej Bystrici,
jedného z mála filmových klu-
bov, registrovaných v ASFK, kto-
ré pôsobia – a veľmi úspešne – na
pôde multiplexu. V pätici filmo-
vých klubov s najväčším počtom
divákov sa ďalej umiestnili kino
Mladosť (3 683) v Bratislave a FK
Gallery (3 174) v Košiciach.

Celkovo sa minulý rok odohra-
lo 3 353 predstavení, filmy najvý-
znamnejších podujatí ASFK vi-
delo 12 281 divákov na Febiofeste
a 12 416 na Projekte 100.

(sim)

Znie to vynikajúco 
a je to aj pravda.
V klubovej distribúcii 
aj v roku 2009, ktorý
v ekonomickom jazyku
nesie prívlastok „rok
hospodárskej krízy“,
videlo najviac divákov
slovenský film. Po období,
kedy sa na čele rebríčka
divácky najúspešnejších
titulov, striedali
zahraničné a české
snímky, už druhý rok
vedie domáci titul.

Celková návštevnosť v klu-
bovej distribúcii sa za uplynu-
lý rok vyšplhala na 81 548 di-
vákov. Je to síce menej ako
rekordných 93 999 divákov
za posledných päť rokov z ro-
ku 2008, napriek tomu toto
číslo odzrkadľuje trvalý záu-
jem o klubové predstavenia,
ktorý pretrváva aj v čase pre-
vahy distribučnej siete multi-
plexov. Tento fakt je pochopi-
teľný, pretože ako hovorí Peter
Dubecký, predseda Asociácie
slovenských filmových klubov
(ASFK), „filmy, ktoré sú v kluboté-
ke ASFK, už dnes nie je, až na pár
výnimiek, možné vidieť inde ako
vo filmových kluboch“. Uplynulú
klubovú sezónu však hodnotí
triezvo.

„Situácia vo filmových kluboch
v roku 2009 nebola ľahká a jedno-
duchá,“ hovorí Dubecký. „Pre-
vláda silná monopolizácia zo stra-
ny multiplexov a Maxov, ktoré sú
dnes určujúce pre distribútorov
a kinárov v slovenskej distribúcii.
Tieto veľké siete kín premietajú
prevažne iba mainstreamové fil-
my, zastrešené veľkými distribuč-
nými spoločnosťami, najmä ame-
rickými, a zameriavajú sa predo-

RECENZIA 

Plátna vo filmových klu-
boch na Slovensku na určitý
čas ovládnu filmy z väzenské-
ho prostredia. Februárový Hlad
mali možnosť vidieť diváci už
na minuloročných festivaloch
Art Film Fest a Cinematik, ďal-
ší premiérový príbeh z basy
Bronson o najslávnejšom väz-
ňovi Veľkej Británie prináša do
kín tento mesiac režisér Nico-
las Winding Refn a trojicu „vä-
zenských filmov“ uzavrie v ap-
ríli vynikajúci Prorok režiséra
Jacquesa Audiarda.

Prvá zo spomínaných sní-
mok je dielom anglického re-
žiséra Steva McQueena. Hlad
sa odohráva v severoírskej väz-
nici Maze v rokoch 1976 – 1981.
Odsúdení z radov Írskej repub-
likánskej armády (IRA) sa do-

stávajú do vyhrotených konflik-
tov so svojimi dozorcami po tom,
čo ich vo väznici trestajú poni-
žujúcimi praktikami.

Hrdina filmu, odsúdený Bob-
by Sands (Michael Fassbender),
je nepísaným vodcom väznice.
Štrajk o uznanie odsúdených ako
politických väzňov sa začal od-
mietaním nosiť uniformu a pre
opakované ignorovanie zo stra-
ny britskej vlády prerástol až do
radikálneho protestu „no wash“,
počas ktorého sa väzni odmietali
umývať, holiť a strihať si vlasy.
Steny svojej cely natreli vlastný-
mi výkalmi. Štrajk trval päť ro-
kov a vyhrotená situácia dovied-
la Bobbyho Sandsa k tomu, aby
sa stal iniciátorom samovražed-
nej hladovky, ktorú podporili
niekoľkí ďalší spoluväzni.

Snímka je rozdelená na niekoľ-
ko dejových i časových fragmen-
tov, napriek tomu si zachováva

kontinuitu a tvorí jeden celok.
Kamera Seana Bobbitta prechá-
dza po chodbách väznice, po-
maly nazerá do väzenských ciel
a umocňuje pocit nekonečného
čakania na zmenu. Režisér si pre
svoj debut bez pochyby zvolil sil-
nú tému, ktorá dokáže rozprá-
vať sama za seba. Zvukovú strán-
ku – rozhovory nahrádzajú činy –
obrazy. Trestanci medzi sebou

komunikujú minimálne, hrubé
steny im to ani neumožňujú.
Prostredníctvom dohodnutých
signálov sa dohadujú nielen me-
dzi sebou, ale aj so svojimi pria-
teľkami či manželkami počas
návštevných stretnutí. Michael
Fassbender ako Bobby Sands sa
po prvýkrát objaví až v tretine
snímky. Tajomstvo stereotypné-
ho a zároveň brutálneho miesta

odkrýva v polovici filmu kľúčo-
vá šestnásť minút dlhá statická
sekvencia rozhovoru medzi Bob-
bym a kňazom. Odrazu je všetko
jasné. Odrazu konania postáv
dávajú zmysel. Tempo sa začne
zrýchľovať, Bobby Sands začne
konať...

Viac než jednotlivé zábery sú
pre McQueena dôležité celé sek-
vencie a ich rytmické prepojenie
s tými nasledujúcimi. Časová ro-
vina filmu, jeho tempo a rytmus
sú odlišné od akejkoľvek inej fil-
movej produkcie. McQueen tak
svojou réžiou povýšil film s pria-
močiarym dejom na vizuálne
zaujímavé umelecké dielo. Bri-
lantným a nezvyčajným spôso-
bom sa totiž zahráva nielen s di-
váckym očakávaním, ale aj s for-
málnymi prvkami. Za svoj Hlad
tak zaslúžene získal niekoľko oce-
není, okrem iných aj Zlatú ka-
meru za debut na MFF Cannes či
napríklad aj Modrého anjela na
Art Film Feste v Trenčianskych
Tepliciach.

NINA ŠILANOVÁ
Autorka je absolventka filmovej vedy 

Febiofest sa začne už o dva mesiace 
Termín Medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa Febio-

fest nie je ničím novým.Aj jej sedemnásty ročník zavíta do ôsmich
slovenských miest Bratislava, Nitra, Trenčín, Martin, Banská Byst-
rica, Poprad, Košice a Prešov s prichádzajúcou jarou. Potrvá od
26. marca do 27. apríla 2010, prvý týždeň bude opäť patriť brati-
slavskej časti. Priaznivci prehliadky aj tento rok v jej programe
nájdu sekcie Nový český a slovenský film, Český dokumentárny
film 2009 – 2010, Novinky českej televíznej tvorby,To najlepšie z Fe-
bia, Bonus: Novinky ASFK, predpremiéry filmov Projektu 100 – 2010,
ale už aj zavedenú sekciu filmologického časopisu Kino-Ikon Plus.
Z variabilných sekcií si tento rok prídu na svoje obdivovatelia
tvorby dánskeho režiséra Larsa von Triera a maďarského Miklósa
Jancsó, z národných kinematografií sa predstaví Súčasný poľský
film a zameranie Febiofestu na domácu kinematografiu rozšíri
sekcia Slovenský animovaný film – Včera a dnes. (sim)

Projekt 100 v Čechách už odštartoval 
Nekomerčná putovná prehliadka Projekt 100 sa u našich západ-

ných susedov začala už 14. januára 2010. Tento rok ponúka osem
filmov. Dve aktuálne oceňované novinky Fish Tank Andrey Arnold
a Biela stuha Michaela Hanekeho, tri snímky Hlboký spánok Howarda
Hawksa, Zmluva s vrahom Akiho Kaurismäkiho a Muž z Londýna Bélu
Tarra reprezentujú filmy noir, zvyšné tri tituly sa datujú do obdobia
60. a 70. rokov minulého storočia, a to Zahraj to znovu, Sam Herberta
Rossa, Harold a Maude Hala Ashbyho a slovenská snímka Vtáčkovia,
siroty a blázni Juraja Jakubiska. Práve tá sa bude premietať v digitál-
nej verzii a každé kino, ktoré ju zaradí do programu, dostane z vy-
davateľstva SFÚ monografiu Juraj Jakubisko. Program slovenskej
prehliadky Projekt 100 na jeseň ponúkne desať titulov. Jakubiskov
film nahradí novinka Jana Švankmajera Prežiť svoj život (teória a prax),
zvyšných sedem titulov bude totožných s filmami v Českej republike.
Deviatym titulom bude Tatarak Andrzeja Wajdu, desiaty titul bude
doplnený po MFF v Berlíne a Cannes. (sim)

Hlad po slobode

Najnavštevovanejším filmom vo filmových kluboch v roku 2009
bola snímka Osadné Marka Škopa (vľavo). Jej nakrúcanie bolo
rovnako veselé, ako mnohé momenty vo filme.

FOTO ASFK

Najnavštevovanejším
bol vlani slovenský film 

FEBRUÁROVÉ PREMIÉRY

Bronson
Žáner: dráma
V roku 1974 sa 19-ročný mla-

dík Michael Peterson rozhodne
presláviť, a tak sa vyberie vylú-
piť poštu. Je okamžite zadržaný
a odsúdený na sedem rokov vä-
zenia. Za mrežami je však už ce-
lých tridsaťštyri rokov, z toho
tridsať rokov na samotke. Film
Bronson je provokatívnym spraco-
vaním skutočného príbehu, kto-
rý zobrazuje premenu Michae-
la Petersona na najnebezpečnej-
šieho britského väzňa Charlesa
Bronsona.
Bronson * Veľká Británia * 2008 *
Minutáž: 92 min. * Réžia: Nicolas
Winding Refn * Scenár: Nicolas
Winding Refn, Brock Norman
Brock * Kamera: Larry Smith *
Hudba: rôzne skladby a piesne *
Strih: Mat Newman * Hrajú: Tom
Hardy, Hugh Ross, Juliet Oldfield,
Jonny Phillips, James Lance, Matt
King, Amanda Burton a ďalší *
Premiéra: 18. február 2010

Hlad
Žáner: dráma
Väznica Maze v severnom Ír-

sku, rok 1981. Situácia medzi od-
súdenými z radov Írskej republi-
kánskej armády (IRA) a dozorca-
mi sa začína vymykať kontrole.
Brutálne praktiky dozorcov utvr-
dzujú väzňov v ich odhodlaní
k odporu. Ich vodca Bobby Sands
vyhlási generálnu hladovku. Tá
sa zapísala do krvavých dejín
britsko-írskych vzťahov a spoloč-
nosť rozdelila na tých, ktorí v ír-
skych väzňoch videli obyčajných
teroristov, a na tých, pre ktorých
sa stali novodobými mučeníkmi.
Hunger * Veľká Británia / Írsko *
2008 * Minutáž: 96 min. * Réžia:
Steve McQueen * Scenár: Enda
Walsh, Steve McQueen * Kamera:
Sean Bobbitt * Hudba: David
Holmes, Leo Abrahams * Strih:
Joe Walker * Hrajú: Michael
Fassbender, Liam Cunningham,
Stuart Graham, Brian Milligan,
Liam McMahon, Karen Hassan,
Helen Madden, Des McAleer
a ďalší * Premiéra: 25. február 2010

Nepozvaný hosť
Žáner: dráma
Walter Vale má už vyše šesť-

desiat a život ho nebaví. Chuť na
učenie a písanie stratil a prázd-
notu vypĺňa neúspěšnými po-
kusmi naučiť sa hrať na klavír.
Jedného dňa ho pošle kolega na
konferenciu na Manhattan, kde
Walter objaví vo svojom byte, kto-
rý už dlho nenavštívil, mladý pár.
Sýrčan Tarik a Senegalka Zainab
sa stali obeťami realitného pod-
vodu a zrazu nemajú kam ísť.
Walter mladej dvojici poskytne
dočasný azyl, vďaka čomu začí-
na objavovať nový svet…
The Visitor * USA * 2007 * Minutáž:
104 min. * Réžia: Tom McCarthy *
Scenár: Tom McCarthy * Kamera:
Oliver Bokelberg * Hudba: Jan 
A. P. Kaczmarek * Strih: Tom
McArdle * Hrajú: Richard Jenkins,
Hiam Abbass, Haaz Sleiman,
Danai Gurira, Marian Seldes,
Maggie Moore a ďalší *
Premiéra: 4. február 2010
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Odišiel Stanko Gojdič 
Ťažko sa hľadajú slová na vyjadrenie smútku, keď odíde mla-

dý človek. Priateľ, dramaturg filmového klubu Cinefil v Koši-
ciach, dobrý kolega a krásny človek Stanko Gojdič nás v piatok
15. januára 2010 navždy opustil vo veku 28 rokov. Je to pre nás
neopísateľná strata. Stanko viedol FK Cinefil od roku 2003 a už
v roku 2006 získal za svoju prácu ocenenie „Najlepší filmový
klub roka“ od portálu Kinema.sk. Bude nám chýbať a navždy si
budeme pamätať všetko pekné, čo sme s ním zažili.

SILVIA DUBECKÁ
Riaditeľka kancelárie ASFK


