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SME Klubový film

Audiarda z väzenského prostre-
dia Prorok (2 031), ďalej zástup-
ca škandinávskej kinematogra-
fie, film režiséra Rune Denstad
Langla Na sever (1 551) a prvú päť-
ku návštevnosti uzatvoril slo-
venský dokument Jara Vojteka
Hranica (1 215) z východosloven-
skej obce Slemence, ktorý mal
premiéru ešte na jeseň minulé-
ho roka a dodnes ho videlo bez-
mála tritisíc divákov.

Z kín dominoval bratislavský
FK Nostalgia, na ktorého predsta-
venia prišlo 4 955 divákov, za ním
nasledovalo kino Mladosť (4 547)

v Bratislave a FK Europa (3 227)
v Banskej Bystrici, ktorý úspeš-
ne funguje v multiplexe. Päti-
cu doplnili jeden z najmladších
filmových klubov, združených
v asociácii, FK Scala (2 145) v Pre-
šove a na záver FK Naoko v Trna-
ve s 1 460 divákmi. Najviac pred-
stavení, presne 192, odohralo bra-
tislavské kino Mladosť a najviac
projekcií z filmov mal za polroč-
nú sezónu spomínaný Protektor.
Celkovo sa za tohtoročný prvý
polrok distribúcie ASFK konalo
1 339 predstavení, ktoré videlo
40 272 divákov. (sim)

Keď klubovým filmom 
na Slovensku nevelí
slovenský film, tak im 
velí český. Takmer
tradične totiž rebríček
najnavštevovanejších
filmov Asociácie
slovenských filmových
klubov (ASFK) vedie 
jeden z našich filmov
alebo jeden z titulov
našich najbližších
západných susedov.
Za prvý polrok všetkým
výrazne dominoval český
film Protektor Marka 
Najbrta. Bodovala aj
Vojtekova Hranica.

Najbrtova dráma Protektor,
ktorá originálne a presvedči-
vo vykresľuje obdobie heydri-
chiády, sa na čelo rebríčka naj-
navštevovanejších filmov za
prvý polrok 2010 dostala aj
vďaka diváckemu úspechu zo
17. medzinárodnej prehliadky
filmu, televízie a videa Febio-
fest. Za prvých šesť mesiacov
tohto roka ju videlo 5 365 di-
vákov. Ostatné filmy sa v reb-
ríčku návštevnosti umiestni-
li s väčším odstupom. Druhou
najnavštevovanejšou – s prí-
vlastkom škandalózna – sa sta-
la snímka Larsa von Triera An-
tikrist (2 416 divákov), za ňou
nasledovala dráma Jacquesa

RECENZIA 

Časozberná metóda spre-
vádza českú dokumentaristku
Helenu Třeštíkovú už od jej fil-
márskych začiatkov na FAMU.
Tým, že ju preniesla na ľu-
dí, sa v Českej republike stala
jej priekopníčkou. A vytvorila
si vlastný nezameniteľný ru-
kopis. Najznámejšími sa stali
jej televízne Manželské etudy
a Manželské etudy po 20 rokoch.
Z nich vzišla voľná trilógia
o ľuďoch na okraji spoločnos-
ti – Marcela (2006), René (2008)
a najnovšie Katka.

Hlavnou hrdinkou filmu je
Katka Bradáčová, mladá že-
na závislá od drog. Třeštíkovú
zaujala hneď od začiatku, pre-
tože bola iná ako ostatní nar-
komani. Tí väčšinou zastierali
pravdu a nevedeli sa pozrieť do
vlastného zrkadla. Katka bo-
la od začiatku bezprostredná
a úprimná, filmárov zasväco-
vala do života na ulici a s dro-
gami. Bola „filmovo neobyčaj-
ná“. Na rozdiel od chladného
Reného ponúkla emocionál-
nejšie filmové výpovede i cito-
vejší vzťah k režisérke. Vďa-
ka tomu sa divák k hlavnej
hrdinke dostáva veľmi blízko.
Kamera sleduje miesta, ktoré

ponúkajú narkomanom malé
súkromie na rýchle vpichnutie
drogy, i keď sú na verejných prie-
stranstvách. Film dokonca pria-
mo ukazuje, aké účinky na ľud-
ské telo drogy majú. Pred kame-
rami sledujeme stavy ženy po
v pichnutí heroínu od absolút-
neho šťastia až po apatiu.

Osud Katky začala Třeštíko-
vá sledovať v roku 1996. Vtedy
mala mladá narkomanka len de-
vätnásť rokov, no bola už závislá.
Hovorí, že drogy začala brať, lebo
sa chcela líšiť. Ako každé mladé
dievča však tiež má svoje túžby.
Chce mať priateľa, dieťa, rodinu.
V terapeutickom centre sa snaží
nájsť stabilitu, ale každoročné
návštevy režisérky berú divákovi
ilúzie o jej lepšom živote a uka-
zujú pravú tvár reality. Katka
sa dostáva na úplné dno, aj keď
s úprimnou snahou svoj osud
otočiť. Sila drog je ale neuveri-
teľná. Až vytúžené tehotenstvo
jej ponúkne šancu na zmenu.

Napriek tomu, že Třeštíková
zobrazuje široké časové obdobie,
na jej špecifických dokumentoch
je obdivuhodná „filmovosť“. Re-
žisérka sa nezameriava len na
premeny človeka v čase, vo filme
hľadá idey a súvislosti, hlavné
témy, ktoré držia všetky roky po-
kope. Pritom subjektívny vzťah
režisérky a hlavnej hrdinky ne-

bráni priniesť objektívnu výpo-
veď. Napriek snahe o nestrannosť
však aj sama režisérka v niekto-
rých chvíľach svojimi materin-
skými radami „zasahuje“ do Kat-
kinho života.

Jedným z úskalí dokumentár-
neho filmu je, že tvorca nikdy
nevie, ako bude jeho film pokra-
čovať. Je na začiatku, má pred-
stavu, ale aký bude záver, mu ni-
kto s istotou nepovie. Hrané fil-
my riadi človek, dokumentárne
riadi život sám. A rozhodne tie,
ktoré nakrúca Helena Třeštíková.

NINA ŠILANOVÁ
Absolventka filmovej vedy 

Letná filmová škola ponúka 
opäť bohatý program

Existuje podujatie, ktoré si milovníci filmu zaraďujú do
letného kalendára pravidelne. Je ním Letná filmová škola
(LFŠ) v Uherskom Hradišti, ktorá sa koná na prelome letných
mesiacov. Jej 36. aktuálny ročník sa začal v piatok 23. júla
a potrvá do 1. augusta. Opäť prostredníctvom niekoľkých
cyklov ponúka zaujímavých tvorcov, národné kinematogra-
fie, žánre alebo témy a tiež prehľad súčasnej tvorby višegrád-
skych krajín. Medzi hlavné cykly tento rok patria Islandská
kinematografia, Nový latinskoamerický film, ale aj futbalo-
vá horúčka s Karolom Polákom, filmy Rainera Wernera Fass-
bindera či film noir.

Ani tento rok na LFŠ nechýba slovenská kinematografia, včera
sa konal aj tzv. Slovenský deň, okolo ktorého je sústredená väčši-
na projekcií. LFŠ tento rok uvádza 42 slovenských filmov, z toho
17 dlhometrážnych, a jeden z jej profilov je venovaný jedinému slo-
venskému držiteľovi Oscara, režisérovi Jánovi Kadárovi, s takmer
všetkými jeho dlhometrážnymi snímkami. Výročná cena AČFK
bola udelená kameramanovi Stanislavovi Szomolányimu (pro-
jekcie filmov Organ a Tri dcéry) a LFŠ ponúkla aj krst knihy Paľo
Bielik a slovenská filmová kultúra za účasti autorky Petry Haná-
kovej (projekcia Kapitán Dabač ). Počas LFŠ mnohé snímky predsta-
vujú divákom ich tvorcovia, napríklad Peter Begányi (Erotic Na-
tion), Tina Diosi (Malý zúrivý Robinson), Zuzana Piussi (Hrdina našich
čias), Mátyás Prikler (Ďakujem, dobre) alebo Miro Remo (Arsy-Versy).
Premietajú sa aj úspešné tituly z klubotéky ASFK, napríklad Osad-
né či Hranica, i novinky, ktoré sa do slovenských kín dostanú až na
jeseň, konkrétne dvojdielny dlhometrážny dokument Martina Šu-
líka 25 zo šesťdesiatych alebo Československá nová vlna a krátky hraný
film X=X+1 Juraja Krasnohorského. LFŠ predstavuje aj študentskú
tvorbu z VŠMU v Bratislave a AU v Banskej Bystrici a už po tretí raz
sa koná projekt Panoráma filmovej kritiky, venovaný hlbšej refle-
xii filmovej tvorby krajín Višegrádu, v ktorom je slovenským zá-
stupcom filmologický časopis Kino-Ikon.

Na LFŠ tradične nechýbajú ani diela zo zlatého fondu slovenskej
kinematografie. V čom spočíva slovenský model digitalizácie kla-
sických filmov budú na dvojdňovom seminári Digitalizácia od A
po Z vo štvrtok a piatok hovoriť Peter Csordás, Štefan Komorný a Pe-
ter Dubecký zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ) a pri tejto príle-
žitosti sa uskutoční aj projekcia filmu Juraja Jakubiska Vtáčkovia, si-
roty a blázni z DCP nosiča. Hlavným organizátorom LFŠ je Asociácia
českých filmových klubov (AČFK), za Slovensko ním je Asociácia
slovenských filmových klubov (ASFK) s podporou Audiovizuálne-
ho fondu a záštitu nad podujatím prevzal Slovenský filmový ústav
(SFÚ) s podporou Ministerstva kultúry SR. MIRO ULMAN

K letu patrí aj festival 
animovanej tvorby Fest Anča 

V termíne od 30. júla do 1. augusta sa na Stanici Žilina-Záriečie
uskutoční už 3. medzinárodný festival animovaných filmov Fest
Anča. Je to súťažný festival, v ktorom bude o tri hlavné ceny bojo-
vať 23 snímok z 15 krajín. Okrem súťaže bude program rozšírený
aj o animované videoklipy, filmy pre deti, kolekciu Slovenský
animovaný film zo 60., 70., 80. rokov zo SFÚ, ale i nočné projek-
cie „s hviezdičkou“, workshopy či špeciálnu Pecha Kucha Ancha
prezentáciu. Z distribučnej ponuky ASFK sa premietnu tituly Mary
a Max Adama Elliota, Renesancia Christiana Volckmana, Trio z Bel-
levile Sylvaina Chometa, Jedné noci v jednom městě Jana Baleja, film
niekoľkých režisérov Strach(y) z tmy a snímka Panika v mestečku
Stéphane Aubiera, ktorú pod nočnou oblohou odpremieta Bažant
Kinematograf. (sim)

Témou seminára 4 živly je HRA
Filmový seminár 4 živly má pred sebou ďalší ročník. Jeho bo-

hatý program si v termíne od 12. do 15. augusta v Banskej Štiavni-
ci užijú nielen priaznivci dobrého filmu. Dramaturgiu aktuálne-
ho 12. ročníka určovala téma HRA, seminár uvedie 15 celovečer-
ných filmov. Zo starších sa premietnu napríklad snímky Playtime
Jacquesa Tatiho, Sedmikrásky Věry Chytilovej, Topenie po číslach Pet-
ra Greenawaya, Strašidlo Rolana Bykova alebo česká kultová ko-
média Kdo chce zabít Jessie? Václava Vorlíčka na nočnej projekcii
v letnom amfiteátri. Uvedené budú aj novšie snímky, medzi nimi
Funny Games Michaela Hanekeho, Ruská ruleta Gélu Babluaniho,
Vyšetrovateľ Attilu Gigora či Interview Steva Buscemiho a ďalšie.
Premietne sa aj Krvavá pani Viktora Kubala. Jedným z najvýznam-
nejších hostí seminára bude maďarský režisér Árpád Schilling,
zakladateľ legendárneho divadla Krétakör, ďalej prídu Mateusz
Szlachtycz, ktorý vedie vo Varšave festival poľského komixu, čes-
ký tvorca experimentálnych filmov Martin Ježek, a kultúrna ma-
nažérka a historička umenia Mária Rišková. Organizátori majú
pripravený aj bohatý sprievodný program, premietania v rôznych
zaujímavých priestoroch mesta Banská Štiavnica a uskutoční sa aj
ďalší ročník medzinárodného Letného workshopu MPhilms, kto-
rý vyvrcholí práve na seminári 4 živly. (sim)

Pravá tvár reality sa volá Katka

V prvej päťke najnavštevovanejších filmov za prvý polrok 
je aj slovenský dokument Hranica. Zaradením slovenských
a českých filmov do distribúcie podporuje ASFK aj tvorbu 
talentovaných dokumentaristov. Hranica Jara Vojteka 
sa premietne i na LFŠ v Uherskom Hradišti. FOTO ASFK

FOTO ASFK

Klubové filmy stále
vedie Protektor

AUGUSTOVÉ PREMIÉRY

Hadewijch – medzi
Kristom a Alahom

Žáner: psychologický
Film je fascinujúcou štúdiou

následkov, ktoré môžu vzniknúť
z neobmedzenej viery v božiu lás-
ku a zároveň je príbehom o tero-
rizme. Matka predstavená je šo-
kovaná slepou a fanatickou vie-
rou mladej novicky Hadewijch
a posiela ju preč z kláštora, aby za
jeho múrmi skúsila objaviť samú
seba. Hadewijch sa znovu stá-
va Céline, dvadsaťročnou dcérou
ministra francúzskej vlády. Jej
vášnivá láska k Bohu a stretnutie
s moslimami Yassinom a Nassi-
rom ju však zvedú na nebezpeč-
nú cestu. Režisér Dumont vo svo-
jom novom diele nič neprifarbu-
je a necháva na divákovi, aby si
urobil vlastnú interpretáciu. To-
mu je podriadený aj takmer mi-
nimalistický štýl filmu.
Hadewijch * Francúzsko *
2009 * Minutáž: 105 min. *
Réžia: Bruno Dumont * Scenár:
Bruno Dumont * Kamera: Yves
Cape * Strih: Guy Lecorne *
Hrajú: Julie Sokolowski,
Karl Sarafidis, Yassine Salime,
David Dewaele, Brigitte 
Mayeux-Clerget, Michelle
Ardenne, Sabrina Lechène,
Maria Castelain, Luc-Franc̨ois
Bouyssonie a ďalší *
Premiéra: 19. august 2010

Katka
Žáner: dokumentárny
Film Heleny Třeštíkovej je uni-

kátnym časozberným dokumen-
tom, ktorý mapuje štrnásť rokov
v živote mladej narkomanky a jej
márny zápas so závislosťou. Píše
sa rok 1996 a vtedy devätnásťroč-
ná Katka žije v terapeutickej ko-
munite Sananim v Němčiciach
s nádejou na obyčajný život. Re-
žisérka rok za rokom vo filme
zaznamenáva Katkino klesanie
nižšie a nižšie po špirále krádeží,
prostitúcie, fyzického i psychic-
kého chátrania, prerušované ob-
časným zábleskom nádeje a od-
hodlaním s drogou skoncovať.
Jej túžba je úprimná, droga však
vždy víťazí...
Katka * Česká republika * 2010 *
Minutáž: 90 min. * Réžia: Helena
Třeštíková * Scenár : Helena
Třeštíková * Kamera: Vlastimil
Hamerník, Kristián Hynek,
Martin Kubala, Ferdinand
Mazurek, Braňo Pažitka,
Miroslav Souček, Tomáš 
Třeštík * Hudba: Tadeáš 
Věrčák * Strih: Jakub Hejna *
Premiéra: 26. august 2010
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