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SME Klubový film

ktorým sa stal FK Europa Ban-
ská Bystrica, jediný filmový klub
v priestoroch multiplexu, si pre-
vzal jeho predseda Ivan Polóny.
V konkurencii mnohých titulov
sa najlepším klubovým filmom
za rok 2009 stala slovenská sním-
ka Osadné, ktorá je i najnavštevo-
vanejším filmom uplynulého ro-
ka v klubovej distribúcii. Cenu si
osobne prevzal jej režisér Marko
Škop. Výročnú cenu za prínos slo-
venskej kinematografii si odnie-
sol kameraman Stanislav Szomo-
lányi a výročnú cenu za prínos
svetovej kinematografii získali
maďarský režisér Miklós Jancsó
a poľský režisér Andrzej Waj-
da, ktorý si ju osobne prevezme
v septembri na otvorení prehliad-
ky Projekt 100. Na záverečnom
ceremoniáli Febiofestu boli ude-
lené 18. Ceny slovenskej filmo-
vej kritiky.

Prehliadka Febiofest je obľúbe-
ným sviatkom jari na celom Slo-
vensku. Na čo sa môžu tešiť divá-
ci v regiónoch? V Poprade, Ban-
skej Bystrici, Prešove, Trenčíne
a Martine majú programový vý-
ber zostavený zväčša zo sekcií
Nový český a slovenský film, Bo-
nus: Novinky ASFK, ďalej z fil-
mov Projektu 100 – 2010, výbe-
ru sekcií Kino-Ikon Plus a Sú-
časný poľský film či zo snímok
dánskeho majstra Larsa von
Triera. V Banskej Bystrici v prog-
rame uvedú napríklad aj čes-
ký netradičný časozberný doku-
ment Auto*Mat Martina Marečka
a v Košiciach organizátori ponú-
kajú celkovo pestrejší program,
napríklad aj české dokumenty
z cyklu To najlepšie z Febia – Čes-
ké milování a nové dielka zo sek-
cie Slovenský animovaný film –
Včera a dnes. (sim)

Dnes sa končí bratislavská
časť Febiofestu. Od
slávnostného otvorenia
17. ročníka prehliadky
v piatok 26. marca sa
počas šiestich dní denne
premietalo množstvo
kvalitných filmov.
Zahraničných, podľa
zámerov prehliadky
s dôrazom na české tituly,
ale aj našich slovenských.
Od 5. apríla poputuje
medzinárodná prehliadka
filmu, televízie a videa 
do ďalších siedmich
slovenských miest. Výber
z celkového programu
130-tich filmov teraz
ponúkne v Poprade,
Košiciach, Banskej
Bystrici, Prešove, Martine,
Trenčíne a v Nitre.

V Bratislave sa počas uply-
nulého necelého týždňa pre-
mietalo v siedmich kinosá-
lach. Prehliadku odštartoval
súčasný najúspešnejší český
film Protektor Marka Najbrta,
ktorý na slávnostnom otvore-
ní za účasti tvorcov – od režisé-
ra Marka Najbrta, jedného zo
scenáristov Benjamina Tuče-
ka, hercov Jany Plodkovej a Ri-
charda Stankeho, castingovej
režisérky Kateřiny Oujezdskej
a napokon aj producenta Mi-
lana Kuchynku – zažil búrli-
vé prijatie. Počas trvania po-
dujatia v Bratislave svoje fil-
my uviedli aj ďalší tvorcovia,
zväčša českí a slovenskí. Na
prehliadke sa odovzdali aj oce-
nenia, ktoré podujatiu dali
prestížnejší charakter. Už po
druhýkrát sa udeľovali Výroč-
né ceny ASFK. Ocenenie za naj-
lepší filmový klub za rok 2009,

RECENZIA 

Jacques Audiard nie je vo
Francúzsku neznámym reži-
sérom. Jeho najnovšej snímke
Prorok, dráme z väzenského
prostredia, predchádzalo nie-
koľko žánrovo rovnakých diel.
Prorok sa však vo viacerých bo-
doch vymyká z tejto Audiar-
dovej tvorby. Zatiaľ čo pri fil-
moch Čítaj mi z pier (2001) ale-
bo Tlkot môjho srdca sa zastavil
(2005) zveril režisér hlavné úlo-
hy známemu Vincentovi Cas-
selovi či Romainovi Durisovi,
v Prorokovi stavil na neznámu
tvár nežného Tahara Rahima.
To sa mu napokon vyplatilo
nielen vlani na MFF v Cannes,
odkiaľ si režisér odniesol Veľkú
cenu poroty, ale aj na nie tak
dávnom odovzdávaní francúz-
skych filmových cien Cézar,

kde snímka získala deväť oce-
není, medzi nimi i cenu pre naj-
lepšieho herca v hlavnej úlohe
i za mužský herecký objav. Ak by
sme v dejinách kinematografie
hľadali snímky s podobným lade-
ním, spomenieme si na Krstného
otca, ale i na nedávny Hlad Ste-

va McQueena. Dobrý film robia
z Proroka práve jeho odlišnosti.

Malik El Djebena, devätnásť-
ročný nevýrazný mladík s anjel-
skou tvárou, je mužom bez mi-
nulosti. Z nie príliš zrejmých dô-
vodov sa dostáva na šesť rokov
do väzenia. Jeho nežné črty i ne-

gramotnosť z neho robia krehké-
ho chlapca, stvoreného na to, aby
robil prisluhovača ostrieľanejším
Korzičanom či Arabom. Malik má
problém nielen s čítaním a písa-
ním, ale i s vlastnou identitou.
Korzičania ho považujú za Araba
a Arabi ho posmešne nazývajú
Korzičanom. So strachom a pro-
ti svojej vôli prijíma úlohu, kto-
rou ho poverí práve šéf korzic-
kého gangu César Luciani (Niels
Arestrup). Jeho prvou obeťou je
Reyeb, ktorý ho následne sprevá-
dza počas celého filmu v tajom-
ných snových víziách. Čas strá-
vený za hrubými múrmi však od-
haľuje Malika ako prefíkaného
a dôvtipného muža, ktorý sa pre
obhájenie vlastných záujmov ne-
štíti porušovať nepísané pravidlá
„krstných otcov“. Každá preme-
na sa však deje potichu, bez silác-
kych rečí, v Malikovom vnútri.

Audiardovi sa napriek zdan-
livému sociálnemu realizmu po-
darilo z mafiánskej témy vyťažiť
čosi viac. Do filmu dostal snové
vízie, subjektívny pohľad aj spo-

malené zábery, a napriek tomu
snímka pôsobí hodnoverne. Di-
váka núti zvádzať boj predstáv aj
pri dekódovaní názvu filmu (pod-
ľa slov režiséra: „názov filmu pôso-
bí ako príkaz, núti ľudí, aby vnímali
niečo, čo v tom filme ani nemusí
byť...“) a mení zaužívané stereo-
typy, na ktoré je divák zvyknu-
tý. Prehnane maskulínne typy
z amerických väzenských filmov
vymenil za jemnejších a obyčaj-
ných mužov, bez predpokladov
hrubej fyzickej sily. Tahar Rahim
ako Malik je presvedčivý v detai-
loch, mimike a pohľadoch a ne-
rastú mu svaly priamou úmerou
s rokmi strávenými v base.

Jacques Audiard francúzsky
šarmantným spôsobom posunul
obľúbenú, ale i ošúchanú tému
opäť o krok ďalej. V snahe vyhnúť
sa klišé, búra zaužívané sché-
my žánrového filmu a vďaka vy-
nikajúcemu Taharovi Rahimovi
v úlohe Malika vytvára nový typ
hrdinu. Hrdinu samého pre seba.

NINA ŠILANOVÁ
Absolventka filmovej vedy

Prorok prináša nového hrdinu

Herečka Jana Plodková, hlavná predstaviteľka najlepšieho 
českého filmu roku 2009 Protektor na jeho uvedení 
v Bratislave. FOTO PETER PROCHÁZKA

FOTO ASFK

Febiofest putuje 
po celom Slovensku

APRÍLOVÉ PREMIÉRY

Na sever
Žáner: tragikomédia
Lyžiar Jomar sa po nervovom

zrútení uchyľuje ako strážca ly-
žiarskeho areálu do samoty. Keď
sa dozvie, že niekde na severe
sa narodilo jeho dieťa, vydá sa
na čudnú a poetickú cestu Nór-
skom. Počas putovania sa zdá, že
urobí všetko pre to, aby do svoj-
ho cieľa neprišiel. Našťastie sa
stretáva s ďalšími citlivými du-
šami, ktoré prispejú k tomu, aby
i napriek vlastnej neochote svo-
ju púť dokončil...
Nord * Nórsko * 2009 * Minutáž:
78 min. * Réžia: Rune Denstad
Langlo * Scenár: Erlend Loe *
Kamera: Philip O/ gaard *
Strih: Zaklina Stojcevsk *
Hudba: Ola Kvernberg * Hrajú:
Anders Baasmo Christiansen,
Kyrre Hellum, Marte Aunemo,
Mads Sjo/ga° rd Pettersen, Lars
Olsen, Astrid Solhaug, Even
Vesterhus a ďalší * Premiéra: 
22. apríl 2010

Prorok
Žáner: kriminálna dráma
Devätnásťročný Malik El Dje-

bena, odsúdený na šesť rokov
väzenia, nevie čítať ani písať.
Do väznice prichádza úplne sám
a pôsobí krehkejším dojmom než
ostatní trestanci. Šéf korzického
gangu, ktorý vládne i vo väzení,
si ho zoberie na paškál a poverí
ho niekoľkými úlohami. Vďaka
tomu sa Malik zocelí a postupne
nadobúda moc… Film získal Veľ-
kú cenu poroty na MFF v Cannes
a bol nominovaný na Oscara.
Un prophète * Francúzsko /
Taliansko * 2009 * Minutáž: 
153 min. * Réžia: Jacques 
Audiard * Námet: Abdel 
Raouf Dafri * Scenár: Thomas
Bidegain, Jacques Audiard *
Kamera: Stéphane Fontaine *
Strih: Juliette Welfling *
Hudba: Alexandre Desplat *
Hrajú: Tahar Rahim, Niels
Arestrup, Adel Bencherif,
Reda Kateb, Hichem Yacoubi,
Jean-Philippe Ricci, Gilles Cohen
a ďalší * Premiéra: 15. apríl 2010

Whisky s vodkou
Žáner: melancholická komé-

dia
Miláčik publika Otto, ktorý má

za sebou tridsať rokov profesio-
nálnej hereckej kariéry, realizu-
je svoj ďalší film a hneď počas
prvého dňa sa opije. Začínajúci
režisér povolá miestneho herca,
aby sa stal náhradníkom nespo-
ľahlivého Otta, no ukáže sa, že ne-
známy herec Arno je veľmi dob-
rý... Melancholický film o star-
núcej hviezde, bilancujúcej svoj
život, je filmom vo filme a nemi-
losrdne zachytáva vzťahy vo fil-
márskom prostredí.
Whisky mit Wodka * SRN *
2009 * Minutáž: 104 min. *
Réžia: Andreas Dresen *
Scenár: Wolfgang Kohlhaase *
Kamera: Andreas Höfer * Strih:
Jörg Hauschild * Hrajú: Henry
Hübchen, Corinna Harfouch,
Sylvester Groth, Markus Hering,
Valeri Tscheplanowa a ďalší *
Premiéra: 8. apríl 2010
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Českým levom kraľoval Protektor
Na sedemnástom udeľovaní výročných cien Českej filmovej

a televíznej akadémie Český lev ešte začiatkom marca najviac za-
bodoval film z distribučnej siete Asociácie slovenských filmových
klubov (ASFK). Debut Marka Najbrta Protektor si odniesol sošky Čes-
kého leva za najlepší film, réžiu, scenár (Robert Geisler, Benjamin
Tuček, Marek Najbrt), najlepší ženský herecký výkon v hlavnej
úlohe (Jana Plodková), strih (Pavel Hrdlička) a hudbu (Midi Lidi)
a stal sa kráľom večera. Pred samotným udeľovaním získal aj Cenu
filmovej kritiky za najlepší hraný film, ktorú si jeho tvorcovia pre-
vzali ešte počas nominačného večera. Film vznikol v produkčnej
spoločnosti Negativ, ktorá vyrobila už štyri filmy, ocenené cenou
Český lev ako najlepší film roka. Sú to Návrat idiota (1999), Rok diab-
la (2002), Štěstí (2005) a teraz Protektor (2009). Všetky spomínané
tituly uviedla do kín na Slovensku ASFK. Protektor do slovenskej
distribúcie vstúpil počas Febiofestu ako otvárací film prehliadky
a v kinách ho diváci môžu vidieť od 25. marca.

(miro) 

Vyše dvadsať cien pre klubové filmy
Zo začiatku roka sa udeľuje najviac filmových cien, pretože je

najvhodnejší čas bilancovať, čo dobré priniesol ten predchádzajú-
ci. Ani tento rok sa pri udeľovaní Oscarov, Zlatých glóbusov, cien
BAFTA, Cézarov a ďalších národných filmových cien nestratili diela,
ktoré nedávno uviedla alebo v najbližších mesiacoch prinesie do
slovenských kín ASFK. Najnovší film Michaela Hanekeho Biela stu-
ha o zvláštnych nehodách v rakúskej dedinke na začiatku 20. sto-
ročia získal Zlatý glóbus, nominácie na Oscara za kameru a najlep-
ší cudzojazyčný film a nomináciu na Cézara za najlepší zahraničný
film. Dráma z väzenského prostredia Prorok síce Oscara za najlepší
cudzojazyčný film nezískala, patrí jej však cena BAFTA za najlepší
neanglicky hovorený film a deväť Cézarov z trinástich nominácií,
vrátane cien za najlepší film a réžiu. A jeden z najškandalóznej-
ších filmov roku 2009, Antikrist Larsa von Triera, získal sedem
dánskych výročných filmových cien Robert, medzi nimi aj za naj-
lepší film a réžiu. Duša Paula Giamattiho je nominovaná na tri ceny
Independent Spirit. Všetky filmy sú v programe 17. medzinárod-
nej prehliadky filmu, televízie a videa Febiofest a v týchto dňoch
sa ako jej súčasť premietajú v slovenských regiónoch. (miro)


