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Zástupcovia filmových klubov oslávia na 
trojdňovom seminári svoje 15. výročie 

 
V piatok 13. júna 2008 sa v Krpáčove v Nízkych Tatrách začne trojdňový 
programovací seminár zástupcov filmových klubov, registrovaných v Asociácii 
slovenských filmových klubov (ASFK). Jeho program bude pozostávať z filmov, 
ktoré ASFK plánuje uviesť do distribúcie v nadchádzajúcej klubovej sezóne, 
uskutoční sa aj pracovná porada klubistov, zameraná na najčastejšie problémy 
v činnosti jednotlivých filmových klubov. Seminár sa koná pravidelne dvakrát do 
roka, pričom výnimočnosť tohtoročnému jarnému stretnutiu klubistov dáva 
pripomenutie si pätnásteho výročia od vzniku ASFK, ktoré uplynulo v apríli, ale aj 
hostia, ktorí ho v tejto súvislosti poctia svojou návštevou. Seminár trvá do nedele 
15. júna 2008, filmy pre verejnosť sa budú premietať v sobotu v kine v Podbrezovej.  
 
V programe seminára filmových klubov je niekoľko filmových noviniek, ktoré v distribúcii patria 
k očakávaným snímkam. Premietať sa bude nový film Petra Zelenku Karamazovci, ktorého kvality 
potvrdzuje jeho zaradenie do súťažnej sekcie tohtoročného 43. MFF Karlovy Vary. Film, ktorý sa 
odohráva v súčasnom Poľsku, kam skupina pražských hercov prichádza na alternatívny festival, 
aby uviedla adaptáciu Dostojevského hry Bratia Karamazovci, hovorí o morálke, povahe človeka, 
ľudskom svedomí, vine, treste a odpustení, neponúka však len sondu do ruskej duše, reflektuje aj 
aktuálnu tému zodpovednosti človeka za svoje činy. Film na seminár príde uviesť osobne jeho 
režisér Petr Zelenka a po uvedení filmu absolvuje besedu s divákmi. Českú kinematografiu na 
seminári zastúpi aj najnovší film Bohdana Slámu Venkovský učitel, ktorý rozpráva veľký príbeh 
lásky, priateľstva a odpustenia. Zachytáva osudy troch hlavných hrdinov – Učiteľa, Márie 
a Chlapca, pričom každý z nich skrýva tajomstvo a každý z nich túži po ľudskej blízkosti. Aj preto 
Slámov film vstupuje do distribúcie s heslom „Každý niekoho potrebuje“.  
 
Na tohtoročnom seminári asociácia uvedie aj slovenské tituly. S osobnou účasťou režiséra Juraja 
Lehotského sa odpremieta jeho úspešný debut Slepé lásky, ktorému len nedávno pri 
medzinárodnej premiére na 61. MFF v Cannes, odkiaľ si priniesol cenu artovej distribúcie CICAE 
Award for Art Cinema, tlieskalo v jednej kinosále naraz viac ako osemsto divákov. Spolu 
s Lehotským film uvedú aj strihač František Krähenbiel a jeden z producentov Marko Škop. Film 
sa na seminári bude premietať spolu s krátkou animovanou snímkou Štyri Ivany Šebestovej, 
s ktorou sa uvádza aj v distribúcii. Svoj film Sklenené obrazy uvedie scenárista a režisér Lubor 
Dohnal, na Slovensku známy vďaka scenáristickej spolupráci s Elom Havettom (Slávnosť 
v botanickej záhrade) a Jurajom Jakubiskom (Kristove roky). Divákom predstaví svoj dokument 
o živote a tvorbe výtvarníka Pala Macha. Spolu s ním je do filmového bloku zaradený aj dokument 
Petra Beňovského Posledná maringotka o posledných komediantoch na Slovensku, v Maďarsku, 
v Čechách a v Nemecku. 
 
Z najnovších premiér sa účastníkom seminára predstaví film Stevea Buscemiho Interview, 
remake rovnomenného filmu zavraždeného holandského režiséra Thea van Gogha. V ňom 
cynický politický vojnový reportér Pierre, ktorého hrá sám Buscemi, musí urobiť rozhovor 
s oslnivou herečkou béčkových filmov Katjou. Ich niekoľkohodinový brilantný rozhovor je zároveň 



diabolskou hrou na pravdu a lož, ktorá odhaľuje pokrytectvo oboch postáv, pričom divák do konca 
netuší, kto bude víťazom. Z pripravovanej nekomerčnej filmovej prehliadky Projekt 100, ktorej 
filmy vstúpia do slovenskej distribúcie 11. septembra 2008, sa na seminári odpremietajú už 
klasické dielo Michelangela Antonioniho z roku 1970 o strete rôznych generácií a životných 
hodnôt Zabriskie Point a ironická a zároveň krutá satira dobových politických a spoločenských 
udalostí Svätá hora Alejandra Jodorowskeho z roku 1974, nadväzujúca na klasikov surrealizmu. 
Zastúpené budú aj dva tituly s rokom výroby 2007. Jedným z nich je francúzsky Skafander 
a motýľ Juliana Schnabela o šéfredaktorovi módneho časopisu Elle, ktorý po náhlej mozgovej 
príhode ochrnul na celé telo a napriek tomu, že je schopný komunikovať len mrkaním jedného 
oka, nadiktuje asistentke svoj príbeh a stane sa z neho bestseller. Druhým „projektovým“ filmom 
zo súčasnosti bude na seminári úspešná rumunská snímka 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni Cristiana 
Mungia, minulý rok ocenená Zlatou Palmou na MFF v Cannes, ktorá rieši problém neželaného 
tehotenstva v Rumunsku v čase, kedy bola antikoncepcia neznámym pojmom a prerušené 
tehotenstvo tabu. Vybrané filmy, ako býva pre projekcie vo filmových kluboch zvykom, budú 
uvedené s lektorským úvodom filmového teoretika Martina Ciela.  
 
Účastníci programovacieho seminára zástupcov filmových klubov, registrovaných v ASFK si 
v Krpáčove pripomenú 15. výročie asociácie. Pri príležitosti tejto udalosti budú medzi hosťami 
seminára aj klubisti, ktorí stáli pri jej zrode, a to Peter Dubecký, prvý a zároveň súčasný predseda 
ASFK, ale aj Ivan Baranovič a Daniel Bulla. Z partnerskej Asociácie českých filmových klubov 
(AČFK) prídu na seminár jej predseda Petr Korč a umelecký riaditeľ Pavel Bednařík, ktorý je 
zároveň umeleckým riaditeľom Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti. Na seminári sa bude 
slávnostne odovzdávať Cena Ela Havettu. Seminár organizuje ASFK v spolupráci so Slovenským 
filmovým ústavom (SFÚ) a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.  
 
Program pre verejnosť: 
14. jún 2008 (sobota) – Kino v Podbrezovej:  
11.00 hod. – Karamazovci, r. Petr Zelenka, ČR/Poľsko, 2008, 100 min.  
13.30 hod. – Skafander a motýľ, r. Julian Schnabel, Francúzsko, 2007, 112 min. 
15.40 hod. – Venkovský učitel, r. Bohdan Sláma, ČR/Nemecko, 2008, 126 min. 
 
 
O Asociácii slovenských filmových klubov (ASFK) 
 
ASFK je občianske združenie, ktoré v súčasnosti koordinuje činnosť 42 filmových klubov na Slovensku. Vznikla 1. 
apríla 1993, od roku 1995 je členom Medzinárodnej federácie filmových klubov (FICC). ASFK je najväčším 
distribútorom nekomerčnej a alternatívnej kinematografie, organizuje nekomerčné filmové prehliadky a festivaly na 
Slovensku, medzi najväčšie patria Febiofest, kde ASFK udeľuje Cenu Zentivy pre mladého tvorcu do 35 rokov, a 
Projekt 100. ASFK v roku 1995 založila Medzinárodný festival filmových klubov v Banskej Bystrici, v roku 1996 položila 
tradíciu česko-slovenských filmologických konferencií, ktoré sa striedavo organizujú na Slovensku a v Čechách, 
organizačne sa podieľa aj na príprave filmových workshopov a seminárov a spoluorganizuje podujatia s nekomerčným 
filmom aj v zahraničí, predovšetkým v Čechách. Pravidelne deleguje svojich zástupcov do FICC porôt  medzinárodných 
filmových festivalov, vydáva jediný slovenský odborný časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon a raz 
mesačne špecializovanú prílohu Klubový film v denníku SME. Vydáva a spoluvydáva aj rôzne filmové publikácie 
(Sprievodca klubovým filmom, filmologické zborníky, monografie o Almodóvarovi a Wendersovi v spolupráci so 
Slovenským filmovým ústavom). 
 
Za svoju činnosť získala ASFK už niekoľko ocenení, napríklad ceny filmových novinárov za distribúciu najlepšieho 
zahraničného filmu v slovenských kinách, v roku 1996 sa ním stal film Urga Nikitu Michalkova, v roku 1998 film Prelomiť 
vlny Larsa von Triera, patrí jej tiež cena Film roka, ktorým sa v roku 2006 stal Old boy Park Chan-wooka podľa 
internetového portálu Kinema.sk. V ankete tohto filmového portálu boli ocenené aj najlepšie filmové kluby, v roku 2005 
FK Nostalgia Bratislava, v roku 2006 Cinefil Košice a v roku 2007 FK Europa Banská Bystrica. Autori publikácie 
Sprievodca klubovým filmom Miro a Peter Ulman získali v roku 2004 Prémiu SFZ, ÚSTT a LF v kategórii Teória 
a kritika. Filmom ASFK patria aj dve národné filmové ceny Slnko v sieti za najlepší zahraničný film, pred dvoma rokmi 
sa ním stala Kukuška Alexandra Rogožkina a na tomto ročníku odovzdávania cien Slnko v sieti za roky 2006 – 2007 
film Grbavica Jasmily Žbanic. Najväčší počet členov v histórii ASFK bol v klubovej sezóne 1998/1999, registrovaných 
vtedy bolo 46 filmových klubov s 21 651 členmi. Ročne navštívi predstavenia filmových klubov takmer 100 000 divákov.  
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