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SME Klubový film

horského X = X + 1 s vtipne in-
terpretovanou filozofickou myš-
lienkou o našej individuálnej
existencii.

Jarný seminár pravidelne pri-
náša aj filmy, ktoré asociácia pri-
pravuje do nadchádzajúcej klubo-
vej sezóny i do jesennej prehliad-
ky Projekt 100. K takým patria
v poradí už štyridsiata snímka
Woodyho Allena z jeho milova-
ného New Yorku Užívaj si, ako sa
len dá! a klasický film Hlboký spá-
nok Howarda Hawksa z roku 1946
s hviezdnou dvojicou Humphrey
Bogart – Lauren Bacall. Z novi-
niek uvidia účastníci seminára
najnovší film poľského režiséra
Andrzeja Wajdu Svätá tráva o star-
núcej žene a jej vzťahu k mladé-
mu mužovi, francúzsku psycho-

logickú štúdiu Bruna Dumon-
ta o fanatizme Hadewijch – medzi
Kristom a Alahom, koprodukčný
animovanýfilm Panika v mestečku,
plný absurdných a originálnych
situácií, ktorý autori Stéphane
Aubier a Vincent Patar vytvori-
li na motívy rovnomenného se-
riálu, a napokon poslednú sním-
ku poprednej českej autorky ča-
sozberných dokumentov Heleny
Třeštíkovej Katka, v ktorej zobra-
zuje štrnásťročný boj mladej nar-
komanky s drogami. Na seminá-
ri, ktorý organizuje ASFK v spo-
lupráci so Slovenským filmovým
ústavom a s finančnou podpo-
rou z Audiovizuálneho fondu, sa
uskutoční aj pracovná porada zá-
stupcov filmových klubov.

(sim)

Výborné filmy
a vynikajúca atmosféra.
Tak by sa dal výstižne
charakterizovať
Programovací seminár
zástupcov filmových
klubov registrovaných
v Asociácii slovenských
filmových klubov (ASFK),
ktorý sa koná pravidelne
dvakrát do roka. Aktuálne
jarné stretnutie sa
uskutoční od 4. do 6. júna
v Krpáčove a opäť prinesie
zaujímavý program.

Až štyri slovenské filmy uvi-
dia klubisti na svojom progra-
movacom seminári. Za osob-
nej účasti režiséra Martina Šu-
líka sa bude premietať jeho
nový dvojdielny dokumentár-
ny celovečerný film 25 zo šesť-
desiatych alebo Československá
nová vlna, ktorý sa prostred-
níctvom unikátnych filmov
a ich tvorcov vracia k jedné-
mu z najtvorivejších období
v česko-slovenskej kinemato-
grafii, k 60. rokom minulého
storočia. O divadle bude na se-
minári rozprávať dokument
Chránené územie Adama Hanu-
ljaka a Petra Kotrhu. Zachytá-
va cestu hercov z ústavov pre
mentálne postihnutých, zdru-
žených v banskobystrickom
Divadle z pasáže, ktorú s rov-
nomennou nonverbálnou di-
vadelnou inscenáciou absolvo-
vali do Ameriky. Do programu
je zaradený aj krátky animo-
vaný bábkový film Kataríny
Kerekesovej Kamene o podobe
mužsko-ženských vzťahov, na
ktorom pracovala päť rokov,
a krátky film Juraja Krasno-

RECENZIA 

Film Nech vojde ten pravý
vznikol podľa úspešnej prvoti-
ny švédskeho spisovateľa Joh-
na Ajvide Lindqvista. Kniha vo
Švédsku získala veľký ohlas, čo
bolo jedným z dôvodov, prečo
sa ju Tomas Alfredson za sce-
náristickej asistencie jej auto-
ra, rozhodol zrežírovať ako svoj
štvrtý celovečerný film. Sním-
ku Nech vojde ten pravý mali di-
váci na Slovensku možnosť vi-
dieť pred dvoma rokmi na MFF
Bratislava v sekcii Proti prúdu.
Už jej zaradenie do sekcie ne-
závislej kinematografie svedčí
o jej určitej výnimočnosti.

Netradičný upírsky horor
sa odohráva na prelome 70.
a 80. rokov minulého storočia
na jednom zo štokholmských
sídlisk v čase, keď je všetko
pokryté snehom. Samotársky
chlapec Oskar žije v predsta-
vách, že sa jedného dňa doká-

že pomstiť šikanujúcim spolužia-
kom. Odkladá si výstrižky z novín
o vraždách a v ruke neustále zvie-
ra rukoväť dýky, ktorá by sa ma-

la stať prostriedkom jeho pomsty.
Jedného dňa stretne novú sused-
ku Eli, ktorá sa spolu so starším
mužom prisťahuje do mesta ne-

čakane v jeden zimný večer. Iskra
medzi oboma samotármi presko-
čí takmer okamžite a Eli sa tak
stáva priateľkou, ktorá malému
„outsiderovi“ vždy chýbala. Je
však iná ako ostatné deti. Už len
jej ebenové vlasy ju odlišujú od
bielych severských typov, akým
je aj dvanásťročný Oskar. V by-
te býva so svojím „otcom“ či „slu-
hom“, a ten pre ňu deň čo deň
vraždí ľudí pre litre krvi, ktoré by
ju nasýtili. Na studený štokholm-
ský sneh sa čoraz viac začínajú
kropiť červené kvapky krvi...

Napriek hlavnej upírskej téme
ponúka film Nech vojde ten pravý
veľa presahov do reálneho života
detí, ktorým chýba porozume-
nie či neha. Netradičný je však
vo viacerých ohľadoch. Posun od
klasických upírskych snímok je
viac než zreteľný a rovnako je to
aj s jeho zaradením do kategórie
hororu, keďže úplne nespĺňa ani
tradičnú predstavu o tomto žán-
ri. Tvorcovia filmu sú skúsení
profesionáli, a preto po formál-
nej stránke ide o komplexné die-
lo, ktoré pracuje najmä s celkami,
polocelkami i detailmi. Pomalá
kamera dáva vyniknúť predovšet-

kým mimike tvárí hlavných hr-
dinov, pričom obaja hlavní her-
ci – Ka°re Hedebrant (Oskar) a Li-
na Leandersson (Eli) – dokázali
napriek svojmu veku hereckým
stvárnením udržať celý príbeh
bez viacerých vedľajších postáv.
Okrem hlavnej dejovej línie, zob-
razujúcej vzťah Eli a Oskara, re-
žisér venuje priestor i kritike spo-
ločnosti, v ktorej krutosť, násilie
a brutalita detí nechávajú chlad-
nými ich rodičov a pedagógov
(vzťah Oskara a jeho spolužia-
kov), a rovnako sa sústreďuje na
kritiku rodiny pri minimalistic-
kom zobrazení vzťahu Oskara
a jeho rozvedených rodičov.

Názov filmu odkazuje na to, že
upír môže vkročiť do bytu len vte-
dy, keď ho druhá strana pozve. Čo
sa udeje, ak sa tak nestane, mô-
žete vidieť, ak sa na film Nech voj-
de ten pravý vyberiete do kina. Vo
Švédsku sa stal národným hitom.
Vďaka svojej nápaditosti, origi-
nalite i minimalistickému štýlu
očarí priaznivcov nielen sever-
skej kinematografie, ale aj upír-
skej tematiky a napätia.

NINA ŠILANOVÁ
(absolventka filmovej vedy)

Krvavý štokholmský sneh

Na seminári sa bude premietať aj animovaný film Kataríny
Kerekesovej Kamene, ktorý bude mať premiéru na júnovom
MFF Art Film Fest. FOTO PETER HUDÁK

FOTO ASFK

Seminár s atmosférou
filmových zážitkov

JÚNOVÉ PREMIÉRY

Na chvíľu 
slobodní

Žáner: dráma
Film rozpráva príbeh troch

skupín iránskych utečencov:
manželov s dieťaťom, dvoch mla-
díkov, ktorí sľúbili dopraviť deti
ich rodičom do Viedne, a dvoch
mužov, ktorí sú priatelia napriek
vzájomným rozdielom. Všetkým
sa podarilo utiecť z Iránu, teraz sa
však nemôžu pohnúť z pochyb-
ného hotela v tureckej Ankare,
kde deň za dňom márne čakajú
na víza. Film nakrútil mladý irán-
sky režisér Arash T. Riahi, ktorý
aj vďaka vlastnej skúsenosti vie-
rohodne zobrazil situáciu ľudí
utekajúcich zo svojich domovov
a čudný prechodný stav žiada-
teľov o azyl. Vynútená prestávka
filmových hrdinov v ceste za slo-
bodou je plná nádejí i neistoty.
Ein Augenblick Freiheit *
Rakúsko / Francúzsko * 2008 *
Minutáž: 110 min. * Réžia: Arash
T. Riahi * Scenár: Arash T. Riahi *
Kamera: Michael Riebl * Strih:
Karina Ressler * Hudba: Karuan *
Hrajú: Navíd Akhavan, Pourya
Mahyari, Elika Bozorgi, Sina
Saba, Payam Madjlessi a ďalší *
Premiéra: 10. jún 2010

Nech vojde 
ten pravý

Žáner: horor
Napínavý dej filmu sa odohrá-

va v zime na štokholmskom síd-
lisku začiatkom 80. rokov minu-
lého storočia. Oskar Eriksson je
úplne normálny,sympatický dva-
násťročný chlapec, je však trochu
osamelý, nerozumie si s novými
spolužiakmi,a preto z nudy začne
zbierať novinové výstrižky o sé-
riových vraždách. Práve vtedy
spoznáva Eli, svoju novú mladú
susedku, tiež veľmi osamelú. Za-
čína sa ich podivuhodné tajom-
né priateľstvo, smerujúce k pre-
kvapujúcej pointe... Tento temný
a strašidelný horor má vynikajú-
cu atmosféru, inteligentne sofis-
tikovanú a zároveň presvedčivú
zápletku, a obsahuje aj metafo-
rickú výpoveď o osude a priateľ-
stve. Výrazne prekračuje hranice
žánru a má predpoklad na veľ-
ký úspech nielen vo švédskej dis-
tribúcii.
La° t den rätte komma in *
Švédsko * 2008 * Minutáž: 
114 min. * Réžia: Tomas 
Alfredson  * Scenár: John Ajvide
Lindqvist * Kamera: Hoyte van
Hoytema * Strih: Dino Jonsäter,
Tomas Alfredson * Hudba: 
Johan Söderqvist * Hrajú: Ka° re
Hedebrant, Lina Leandersson,
Per Ragnar, Henrik Dahl, Karin
Bergquist, Peter Carlberg, Ika
Nord, Mikael Rahm a ďalší *
Premiéra: 3. jún 2010
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Klubové filmy aj na festivale 
Art Film Fest 

Na 18. ročníku MFF Art Film Fest, ktorý sa v Trenčíne a Tren-
čianskych Tepliciach tento rok uskutoční v termíne od 18. do 26. jú-
na, budú uvedené aj filmy z distribučnej ponuky Asociácie sloven-
ských filmových klubov (ASFK). Svoju premiéru v sekcii Slovenská
sezóna bude mať počas tohto podujatia krátky animovaný bábko-
vý film Kataríny Kerekesovej Kamene. Vidieť ho v predstihu bude
veľká príležitosť, pretože do kín vstúpi až počas jesennej prehliad-
ky Projekt 100 ako predfilm nového filmu Jana Švankmajera Přežít
svůj život (teorie a praxe). V rovnakej sekcii sa na Art Film Feste pre-
mietne aj dvojdielny celovečerný dokument Martina Šulíka 25 zo
šesťdesiatych alebo Československá nová vlna, filmy ASFK však budú na
festivale uvedené aj v ďalších sekciách. Do sekcie Láska a anarchia
je zaradená vizuálne pôsobivá psychedelická melodráma Argen-
tínčana Gaspara Noéa Vojdi do prázdna zo súčasného Tokia, v sekcii
Európske zákutia sa premietne tiež melodramatický film so sil-
ným posolstvom, nakrútený podľa skutočnej udalosti Ja, tiež reži-
sérskej dvojice Álvara Pastora a Antonia Naharra, zobrazujúci prí-
beh o prvom Európanovi s Downovým syndrómom, ktorý získal
univerzitný titul. Festivalová sekcia Okolo sveta ponúkne dve dis-
tribučné snímky ASFK, a to Vytie Roba Epsteina a Jeffreyho Fried-
mana, ktorá vznikla na motívy rovnomennej Ginsbergovej kni-
hy, a film Woodyho Allena Užívaj si, ako sa len dá!, ktorý pôjde do
širokej distribúcie až v prehliadke Projekt 100 s krátkym predfil-
mom X = X + 1 Juraja Krasnohorského, odpremiérovaným na Art
Film Feste ešte minulý rok.

Najnavštevovanejšie filmy a kiná
Febiofestu

Tohtoročná 17. medzinárodná prehliadka filmu, televízie a vi-
dea Febiofest sa skončila 27. apríla. Konala sa v ôsmich sloven-
ských mestách a na 179 jej predstavení prišlo spolu 9 106 divá-
kov. S veľkým diváckym náskokom najviac z nich videlo otvára-
cí film prehliadky, českú snímku Protektor (1 905 divákov) Marka
Najbrta, päticu najnavštevovanejších filmov s ňou tvorili Biela stu-
ha Michaela Hanekeho, Antikrist Larsa von Triera, Na veľkosti zá-
leží Ereza Tadmora a Sharona Maymona a Prorok Jacquesa Audiar-
da. Zo sekcií divákov najviac oslovili Nový český a slovenský film
(2 829 divákov), ďalej Bonus: Novinky ASFK, Profil: Lars von Trier,
Projekt 100 – 2009 a Kino Ikon Plus. Najnavštevovanejším kinom
sa počas Febiofestu stala bratislavská Mladosť (1 746 divákov), za
ňou nasledovali FK 35 mm na VŠMU, FK Za zrkadlom, FK Nostalgia
a medzi najnavštevovanejšie kiná sa do prvej päťky prebojoval aj
mimobratislavský FK Europa Banská Bystrica. (sim)
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