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Úvod 
 

Na jesennom programovacom seminári usporadovanom pre zástupcov 
filmových klubov z celého Slovenska, si jeho organizátori v Martine pripomenú 
malé jubileum. Už piaty rok si dávajú „klubisti“ pravidelne v novembri zraz práve 
na pôde martinského kina Strojár. Vedenie Asociácie slovenských filmových 
klubov, ktoré kluby zastrešuje,  sa netají svojimi sympatiami k martinskému FK 
Alternatíva a kinu s jeho organizátormi. A tiež spoločensky príťažlivému 
zabezpečeniu programovania pod strojárenskou prajnou strechou. Vedenie 
Alternatívy sa tak zodpovedne a koncepčne stará o pracovné  i priateľské stretnutia 
kolegov z klubov pôsobiacich na Slovensku. Programovací seminár uprostred 
novembra t. r. (víkend 16. – 18. novembra) je šancou pozrieť si klubové filmové 
novinky v aktuálnom predstihu a zväčša tiež v celoslovenskej premiére . A to tak 
pre členov domáceho filmového klubu ako tiež pre bežných martinských divákov, 
milovníkov kvalitného svetového i domáceho filmového umenia . Ponuka filmovej 
tvorby je aj tentoraz hodnotná, pestrá a originálna a filmoví nadšenci si ako bonus k 
vybraným predstaveniam vypočujú opäť tiež fundované lektorské úvody 
odborníkov na filmové umenie. Okrem tejto stručnej ponuky nájdu záujemcovia 
podrobný obsah troch programovacích dní na osobitných letáčikoch aj na našej 
stránke www.dostrojar.sk 

Vlasta Kunovská 
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Piatok – 16.11.2012 

16.11.2012 o 16.30 hod.   

Francúzsko, Nemecko, Belgicko  
2011, dráma, 93 min., s titulkami 
Réžia: Marjane Satrapi, Vincent 
Paronnaud Scenár: Marjane Satrapi, 
Vincent Paronnaud  
Kamera: Christophe Beaucarne 
 Strih: Stéphane Roche Hudba:  
Olivier Bernet  Hrajú:  Mathieu 
Amalric, Édouard Baer, Maria de 
Medeiros, Golshifteh Farahani  

 

Dej perzského rozprávkového príbehu o láske sa odohráva v Teheráne v roku 
1958. Najznámejšiemu hudobníkovi svojich čias – Nasserovi Ali Khanovi manželka 
v hádke rozbije milované husle. Nasser stratí chuť do života a tragédia ho napokon 
pripúta na lôžko. Rozhodne sa už len čakať na smrť. Sledujeme týždeň hlbokých 
snov, vízií  a preludov z minulosti, ale i z budúcnosti, až kým nedôjde k odhaleniu 
šokujúceho tajomstva...  Napriek tomu, že ide o hraný film, podobne ako Persépolis 
aj táto snímka sa vyznačuje fantazijnými prvkami, vynaliezavosťou a hravosťou 
animovaného diela. Osciluje medzi situačnou komikou a vážnym podtónom a v 
diele sa prelínajú rôzne žánre a štýly rozprávania. Cez rôznorodú estetiku film 
voľne prechádza z paródie do rozprávky 
 
16.11.2012 o 19.00 hod.   

Francúzsko, Nemecko, Rakúsko 
2012, dráma, 125 min., s titulkami 
Scenár, réžia: Michael Haneke  
Kamera: Darius Khondji  
Strih: Nadine Muse, Monika Willi 
Hrajú: LouisTrintignant, 
Emannuelle Riva, Isabelle Huppert 
  
 
 

Najnovší film výnimočného rakúskeho tvorcu vo francúzskom znení si získal 
porotu tohtoročného MFF Cannes natoľko, že mu priniesol už druhú Zlatú palmu. 
Prvú získal v roku 2009 za film Biela stuha. Tentokrát Haneke spracúva príbeh 
Georgesa a Anne, kultivovaných osemdesiatnikov, učiteľov hudby, ktorí sa ocitnú 
v okamihu ťažkej skúšky, keď Anne dostane porážku a jej okolie sa musí zmieriť 
s jej premenou. Nič nie je ako predtým ani pre dcéru Evu (Isabelle Huppert). 
Hanekemu sa pre tento film podarilo získať slávneho J.-L.Trintignanta, ktorý je už 
niekoľko rokov na dôchodku.  Láska je pokladaná za Hanekeho najláskavejší film.  



16.11.2012 o 21.15 hod.      

Slovenská republika, Česká 
republika 
2012, 70 min.  
Námet, scenár, réžia: Zuzana Piussi  
Strih: Janka Vlčková 
 
 
Film predstaví režisérka Zuzana Piussi 
 
 
 

Námet pre vznik najnovšieho filmu svojskej slovenskej dokumentaristky Zuzany 
Piussi vznikol na cestách po Slovensku z potreby zaznamenať isté, so 
slovenskou národnou identitou súvisiace udalosti a kriticky ich pomenovať. Piussi 
prináša ďalší autorský film a  tentokrát ponúka zamyslenie sa nad národnou 
identitou a ukazuje súčasných „pseudonárodných“ buditeľov inak, ako ich 
poznáme z médií. Počas nakrúcania si kládla nasledovné otázky: Akú podobu má 
súčasná národná identita Slovákov? Prečo sa novodobé chápanie národa na 
Slovensku utápa v opakovaní a pretváraní starých legiend a mýtov, recitovaní 
štúrovských veršov, prečo sú za „otcov národa“ považované osoby spojené 
s vojnovým Slovenským štátom?  Prečo nie je vidno moderné európske 
národovectvo?  
 
16.11.2012 o 22.30 hod.  

Srbsko  
2012, 100 min., s titulkami 
Scenár a réžia: Maja Milos  
Kamera: Vladimir Simic  
Hrajú: Isidora Simijonovic, Vukasin 
Jasnic, Sanja Mikitisin 
 
 

Výnimočný debut mladej srbskej režisérky zažil počas premiéry v súťaži MFF 
Rotterdam 2012 mimoriadny divácky ohlas a odniesol si jednu z hlavných cien. Je 
príbehom mladučkej Jasny znechutenej nudným životom v rozpadajúcom sa meste. 
Nerozumie si s matkou, nebaví ju škola, zabíja čas náhodným sexom, drogami a 
alkoholom. Dynamický a znepokojujúci portrét premárnenej mladosti je nakrútený 
moderne, rýchlo, extrémne. Niekedy sa dostáva na hranicu porna, inokedy sa stáva 
psychodrámou, no pod povrchom ide o zložitú dramatickú metaforu dnešného 
sveta.   
  



Sobota – 17.11.2012 

 
17.11.2012  o 11.30 hod.   

Maďarsko, Nemecko, Francúzsko 
2012, 87 min., s titulkami 
Scenár a réžia: Bence Fliegauf  
Kamera: Zoltan Lovasi   
Strih: Xavier Box Výprava: Bence 
Fliegauf  Hudba: Bence Fliegauf, 
Tamas Beke 
Hrajú: Katalin Toldi, Gyöngyi 
Lendvai, Lajos Sárkány, György 
Toldi a ďalší 

 
Benedek Fliegauf je dnes jedným z najuznávanejších maďarských a európskych 
režisérov. Neštudoval filmovú školu, no jeho filmy získavajú významné ocenenia a 
mimoriadny ohlas po celom svete. Debut Húština získal Cenu kritikov na 
Maďarskom filmovom týždni, Díler (Dealer, 2004) Cenu FIPRESCI na festivale v 
Mar del Plata, Mliečna dráha (Tejut, 2007) Zlatého leoparda z MFF v Locarne. 
Jeho  Lono (2010) s Evou Green v hlavnej úlohe sa práve hrá v slovenských 
kinách. Najnovšie dielo Je to iba vietor je inšpirované skutočnými sériovými vraždami 
v Maďarsku a pogromom na Rómov a zobrazuje atmosféru plodiacu nezmyselné 
násilie. Na Berlinale 2012 získala snímka Veľkú cenu poroty a Filmovú cenu 
Amnesty International.  
 
17.11.2012  o 15.30 hod.   

Slovenská republika, 2012, 80 min.  
Réžia: Adam Oľha  Kamera: Adam Oľha  
Strih: Jan Daňhel Zvuk: Tobiáš 
Potočný  Hudba: Ľubo Burgr  
Film vznikol  v koprodukcii FAMU, českej spoločnosti 
Evolution Films a slovenskej spoločnosti Artileria. 
Realizáciu tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond. 

 
Za osobnej účasti herečky SKD v Martine 

Jany Oľhovej s rodinou 
 

Najstarší syn režiséra Matúša Oľhu a Jany Oľhovej, známej divadelnej a filmovej 
herečky, ktorej domácou scénou je martinské divadlo, prináša príbeh svojej rodiny, 
ktorú v roku 2005 opustil otec. V osobnej dokumentárnej snímke skúma vzťah 
svojich rodičov, problémy v komunikácii medzi mužom a ženou a to, ako sa 
rozpad manželstva odrazil na živote jeho samého a jeho piatich sestier.  



 
Nový slovensko-český dokumentárny film NOVÝ ŢIVOT Adama Oľhu si z 
najvýznamnejšieho festivalu dokumentárnych filmov v strednej a východnej 
Európe MFDF Jihlava  včera (28. októbra 2012) odniesol Cenu divákov. 
. 
17.11.2012  o 17.00 hod.  

Česká republika, Slovenská 
republika  
2012, dokumentárny film, 80 min.  
Námet, Scenár, réžia, kamera: Olga 
Špátová  
Dramaturgia: Hana Stibralová  
Strih: Jakub Voves   
Hudba: Ales Březina   Zvuk: Tomáš 
Kubec, Petr Provazník, Martin 
Roškaňuk  

 
Hrdinovia celovečerného dokumentu Olgy Špátovej sú po štyridsiatich rokoch  
komunizmu prvou dospelou generáciou, ktorá dospievala v slobodnej spoločnosti. 
Mladých ľudí, zamýšľajúcich sa nad zdanlivo banálnou otázkou „Aké je tvoje najväčšie 
prianie?“ nakrúcala režisérka v školách, väzniciach, na demonštráciách, v mestách 
i na vidieku. Špátová využila jedinečnú príležitosť porovnať vo filme hodnoty 
mladých ľudí s hodnotami dvoch predchádzajúcich generácií. Pracovala totiž 
aj s archívnymi zábermi z rokov 1964 a 1989 z rovnomenných filmov svojho otca – 
klasika českého dokumentu – Jana Špátu. Kým protagonistami predchádzajúcich 
dokumentov 28-ročnej režisérky a kameramanky boli výrazné osobnosti kultúrneho 
a spoločenského života (Jan Kaplický, Karel Gott, Radůza, Miloš Forman), vo 
svojom novom filme sa venuje práve vlastnej generácii – zachytáva študentov, 
nakrúca dvadsaťročnú väzenkyňu odsúdenú za vraždu, rodinu z rómskej osady, 
tehotnú kominárku, alebo ženu bojujúcu s rakovinou. 
 
17.11.2012  o 19.30 hod.  

Dánsko,  
2012, dráma, 111 min., s titulkami 
Réžia: Thomas Vinterberg  
Scenár: Tobias Lindholm, Thomas 
Vinterberg Kamera: Charlotte Bruus 
Christensen Strih: janus Billeskov 
Jansen, Anne Østerud Hudba: 
Nikolaj Egelund Hrajú: Mads 
Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, 
Annika Wedderkopp, Lasse 
Fogelstrom 



Vrcholná psychologická dráma dánskeho režiséra Thomasa Vinterberga, 
(spoluzakladateľa hnutia Dogma 95) súťažila na MFF Cannes 2012 o Zlatú palmu. 
Odniesla si cenu za najlepší mužský herecký výkon (M. Mikkelsen). Prináša príbeh 
štyridsaťročného Lukasa, ktorý sa nedávno rozviedol. Pomaly začína žiť nový život 
– má kamarátov, novú prácu, priateľku a skvelý vzťah s dospievajúcim synom. 
Túto porozvodovoú idylu však naruší jedna náhodná lož, ktorá sa začína šíriť v 
komunite jeho kamarátov ako vírus. Obavy a nedôvera spôsobia, že sa veci vymknú 
z rúk a celá dedina prepadne hystérii. Lukas sa snaží uchrániť svoju dôstojnosť. 
Hon – spoločná mužská zábava sa stáva paralelou k nemilosrdnej štvanici na 
nevinného človeka. V snímke sa dokonale prepája realizmus s pôsobivou kamerou 
a excelentnými hereckými výkonmi. 
 
 
17.11.2012  o 22.30 hod.   

 
Taliansko, Francúzsko  
2011, 104  min., komédia, s titulkami 
Réžia: Nanni Moretti Scenár: Nanni 
Moretti, Francesco Piccolo, Federica 
Pontremoli Kamera: Alessandro Pesci  
Strih: Esmeralda Calabria   
Zvuk: Alessandro Zanon   
Hrajú: Michel Piccoli, Jerzy Stuhr, 
Renato Scarpa, Franco Graziosi, 
Camillo Milli, Roberto Nobile, 
Nanni Moretti a ďalší  
 

Z balkóna Baziliky Svätého Petra zaznie slávnostné Habemus Papam! Státisícový 
dav veriacich netrpezlivo očakáva nového pápeža. Ale balkón ostáva prázdny. 
Práve zvolený pápež sa odmieta ujať funkcie. Vatikán nájde v tejto situácii jediné 
možné riešenie – povolá uznávaného psychiatra, aby vyriešil neobvyklé 
rozpoloženie pápeža. Snímka, ktorá v roku 2011 získala Zlatý Glóbus pre najlepší 
film je založená na slovnom humore a inteligentných dialógoch. Ponúka nevšedný 
náhľad do zákulisia voľby pápeža, ktorá sa odohráva v atraktívnych priestoroch 
suverénneho mestského štátu ukrytého za múrmi Ríma. Sviežu komédiu 
o pápežovi, ktorý neunesie ťažobu obrovskej zodpovednosti režíroval popredný 
taliansky herec a režisér Nanni Moretti, ktorý sa podieľal aj na scenári a stvárnil vo 
filme psychoanalytika. V hlavnej úlohe neistého a nedôverčivého pápeža exceluje 
Michel Piccoli a v postave tlačového hovorcu Vatikánu sa predstaví jedinečný 
poľský herec Jerzy Stuhr. 
  

 
  



Nedeľa – 18.11.2012 
 
18.11.2012  o 10.00 hod.   

Taliansko  
2012, dráma, 76 min., s titulkami
Réžia: Paolo Taviani, Vittorio 
Taviani Podľa predlohy: Julius Cézar, 
William Shakespeare  
Kamera:  Simone Zampagni  
Strih: Roberto Perpignani   
Hudba: Giuliano Taviani, Carmelo 
Travia  
Hrajú: Cosimo Rega, Salvatroe 
Striano, Giovanni Arcuri a ďalší 

 
 
Talianska väzenská dokumentárna dráma si z tohtoročného Berlinale odniesla 
Zlatého medveďa za najlepšiu snímku a Cenu Ekumenickej poroty. Bratia 
Tavianovci, rodáci z toskánskeho San Miniata spoločne nakrútili 17 filmov. Svetovú 
slávu dosiahli drámou Padre padrone, ktorá v roku 1977 získala Zlatú palmu v 
Cannes. Ich najnovšia snímka sa zaoberá tým, ako Shakespearov univerzálny jazyk 
pomáha „hercom” pochopiť význam priateľstva, zrady, moci, podvodu a násilia. 
Július Cézar sa končí, herci zožnú potlesk a opúšťajú scénu –  vracajú sa do ciel 
prísne stráženého nápravného ústavu Rebibbia v Ríme. Film nebazíruje na 
zločinoch, ktoré muži spáchali v skutočnom živote. Ponúka paralely medzi 
klasickou drámou a súčasným svetom.  

 
Organizuje:           Partner podujatia:          Finančne podporil: 

 
 
 
 
 

 
Poďakovanie: 

 
 

 
 
 
Labyrint špeciál vydáva Filmový klub Alternatíva – Kino Strojár, Dom odborov Strojár, s.r.o. pre vnútorné potreby 
klubu. Neprešlo jazykovou úpravou.  Zmena programu vyhradená !  Program na www.dostrojar.sk 
Na tomto čísle spolupracovala Vlasta Kunovská a Matej Ducár. Nepredajné.  
2012 © Filmový klub Alternatíva – Kino Strojár Martin, Peter Ducár / duci / 


