
Mesačník o filmovom dianí Film.sk – 3/2008

Pripravuje Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci s denníkom SME www.asfk.sk | február 2008

Janka zo zákulisia prezidentova-
nia,experimentálny film IvoTraj-
kova Movie s podtitulom Úvod do
filozofie autorského filmu alebo
svieži celovečerný debut Karin
Babinskej Pusinky o troch čerst-
vých maturantkách. Premietať
sa bude aj najlepší dokumentár-
ny film nad 30 minút zo Súťaže
dokumentárnych filmov z mi-
nuloročného MFF Karlovy Vary –
investigatívny dokument Lucie
Královej Ztracená dovolená, no-
vá komédia Vladimíra Michálka
O rodičích a dětech a na svoje si
prídu aj diváci, ktorí si radi pri-
pomenú undergroundovú sním-
ku ...a bude hůř Petra Nikolaeva,
ktorá sa vlani na Febiofeste pre-
mietala s veľkým ohlasom len na
mimoriadnej projekcii. Sloven-
skú kinematografiu v tejto sekcii
odprezentujú dokumenty uvá-
dzané v predpremiére Slepé lásky
Juraja Lehotského s krátkym ani-
movaným filmom Ivany Šebes-
tovej Štyri, Koliba Zuzany Piussi

či Posledná maringotka Petra Be-
ňovského, ale aj dokument Lu-
bora Dohnala Sklenené obrazy Palo
Macho a už vlani v premiére uve-
dený Martin Slivka – muž, ktorý
sadil stromy Martina Šulíka. Ex-
kluzívne sa na Febiofeste bude
premietať aj nový, už dlhoočaká-
vaný slovenský film Muzika Ju-
raja Nvotu, tragikomický príbeh
troch hudobníkov z obdobia hl-
bokého socializmu, ktorý bude
otváracím filmom Febiofestu. Fe-
biofest ako prehliadka zameraná
predovšetkým na českú kinema-
tografiu ponúkne aj sedem fil-
mov v sekcii Novinky českej te-
levíznej tvorby, uvedie dvanásť
zaujímavých dokumentov v no-
vej sekcii Český dokumentárny
film 2006 – 2007 a v profile pred-
staví tvorbu Evalda Schorma.

Asociácia slovenských filmo-
vých klubov ako hlavný organi-
zátor Febiofestu tradične na pre-
hliadke uvádza v sekcii Bonus:
Novinky ASFK aj predpremiéry

svojich pozoruhodných distri-
bučných titulov. V desiatke tohto-
ročných snímok budú napríklad
Control Antona Corbijna, Interview
Steva Buscemiho, Angel Francoisa
Ozona, Skafander a motýľ Juliana
Schnabela, v predpremiére aso-
ciácia uvedie aj filmy z tohtoroč-
nej nekomerčnej putovnej pre-
hliadky Projekt 100 – 2008, me-
dzi nimi napríklad Zabriskie Point
Michelangela Antonioniho, Ty,
ktorý žiješ Roya Anderssona ale-
bo Skrytý pôvab buržoázie aj s Anda-
lúzskym psom Luisa Bun~uela. Po-
zornosť upúta aj päť filmov novej
sekcie Kino-Ikon Plus s výberom
filmov autorov rovnomenného
filmologického časopisu pre ve-
du o filme a pohyblivom obraze.

Ťahákom tohtoročného Febio-
festu bude sekcia Nový rumunský
film, ktorý patrí k najskloňova-
nejším kinematografiám súčas-
nosti. Uvedie napríklad snímky
Ako som prežil koniec sveta Catalin
Mitulesca, California Dreamin‘ (Bez

konca) Cristiana Nemesca, 4 me-
siace, 3 týždne a 2 dni Cristiana
Mungia a ďalšie tituly, doplnené
o vybrané študentské snímky.
Osobnosťami, na ktorých tvorbu
sa Febiofest zameria tento rok, sú
anglický režisér Alan Parker, ma-
ďarský režisér István Szabó, ale
aj herecká legenda so slovenský-
mi koreňmi Pola Negri. Domáca
tvorba neostane nepovšimnutá,
aj Febiofest zareagoval na tohto-
ročné jubileá najvýznamnejších
slovenských režisérov Dušana
Hanáka, Juraja Jakubiska a ne-
dožité výročie Ela Havettu a uve-
die ich študentskú tvorbu. Vo
zvláštnom uvedení sa zasa pre-
mietne celovečerný dokument
o obrodnom procese v Českoslo-
vensku v roku 1968 Čas, ktorý žije-
me a český kultový interaktívny
projekt Kinoautomat: Človek a jeho
dom z roku 1966. Po štvrtýkrát bu-
de udelená Cena Zentivy pre mla-
dého tvorcu do 35 rokov.

(sim)

Už o mesiac príde do
ôsmich slovenských miest
a dvanástich kín pätnásty
ročník Medzinárodnej
prehliadky filmu, televízie
a videa Febiofest.
V termíne od 31. marca 
do 30. apríla prinesie
v trinástich sekciách
predovšetkým české
a slovenské, ale aj
pozoruhodné európske
a svetové filmy.

Hlavná sekcia Febiofestu
Nový český a slovenský film je
tento rok zastúpením oboch
kinematografií vyvážená. Po-
núkne šesť českých a osem
slovenských snímok.Vďaka Fe-
biofestu diváci uvidia mnohé
filmy v predpremiére alebo na
Slovensku len výnimočne. Pre-
mietať sa bude napríklad len
nedávno v Čechách premiéro-
vaný dokument Občan Havel
Pavla Kouteckého a Miroslava

Marcové premiéry 

Kto je tu riaditeľ?
Žáner: komédia
Lars von Trier nakrútil komé-

diu, ako sám hovorí, „...taký malý,
smiešny film“. Riaditeľ firmy pred
svojimi zamestnancami predstie-
ra, že je jedným z nich, vďaka čo-
mu môže anonymne aplikovať
nepopulárne opatrenia. V tomto
filme sú zakomponované rôzne
rušivé vizuálne prvky, ktoré ne-
súvisia priamo s príbehom, ale
Trier pre toho, kto na ne všetky
príde, určil cenu a zároveň aj rolu
v jeho budúcom filme Antichrist.

Direktøren for det hele * Dánsko /
Švédsko / Francúzsko / Taliansko /
Nórsko / Island / Fínsko / SRN *
2006 * Minutáž: 99 min. * Réžia:
Lars von Trier * Scenár: Lars von
Trier * Kamera: Automavision *
Strih: Molly M. Stensgård *
Hrajú: Jens Albinus, Peter
Gantzler, Fridrik Thór Fridriksson,
Benedikt Erlingsson, Sofie
Gråbøl, Iben Hjejle, Jean-Marc
Barr, Lars von Trier a ďalší *
Premiéra: 13. marec 2008

Kurz negatívneho
myslenia

Žáner: čierna komédia
Partia hendikepovaných ľudí

pod vedením ráznej psychologič-
ky vyráža za svojím ďalším cie-
ľom – presvedčiť tridsaťpäťročné-
ho Geira, ktorý po autonehode
skončil na vozíku a navyše ako
impotentný, že by sa mal pridať
k ich skupine a naučiť sa pozi-
tívne myslieť. Sebadeštruktívny
milovník Johnnyho Casha a voj-
nových filmov sa však proti ne-
vítanej invázii pozitívnej energie
vzbúri. Film získal Cenu za réžiu
a 2. miesto v diváckej ankete na
MFF Karlovy Vary 2007.

Kunsten å tenke negativt *
Nórsko * 2006 * Minutáž: 79 min. *
Réžia: Bård Breien * Scenár: Bård
Breien * Kamera: Gaute Gunnari *
Hudba: Stein Berge Svendsen *
Piesne: Johnny Cash * Hrajú:
Fridtjov Såheim, Marian Saastad
Ottesen, Kjersti Holmen, Henrik
Mestad, Kari Simonsen, Kirsti
Eline Torhaug, Per Schaaning
a ďalší * Premiéra: 27. marec 2008

Slepé lásky
Žáner: dokument
Film rozpráva štyri príbehy

o rôznych podobách lásky medzi
nevidomými ľuďmi. Nájsť si pra-
vé miesto a šťastie vo svete je ne-
raz ťažké pre vidiacich, o to citli-
vejšia je táto cesta pre nevido-
mých. Ich pohľad je v mnohých
veciach základný a čistý a odkrý-
va „nevidené dimenzie“ toho, čo
znamená šťastie. Film získal
v roku 2005 Cenu Tibora Vichtu
v kategórii Dokumentárny film.
Spolu s ním sa premieta krátky
animovaný predfilm Ivany Še-
bestovej Štyri.

Slepé lásky * Slovensko * 2008 *
Minutáž: 75 min. * Réžia: Juraj
Lehotský * Námet: Juraj Lehotský

* Scenár: Juraj Lehotský, Marek
Leščák * Kamera: Juraj Chlpík *
Účinkujú: Miro Daniel, Monika
Brabcová, Peter Kolesár, Iveta
Koprdová, Zuzana Pohánková,
Elena Szarasová a ďalší *
Premiéra: 27. marec 2008
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SME Klubový film
Cézary pre 
klubové filmy

Na minulotýždňovom ude-
ľovaní Cézarov boli ocenené
dve z pripravovaných snímok
ASFK do distribúcie. Francúz-
ska adaptácia prvého iránske-
ho autobiografického komiksu
Persepolis Vincenta Paronnau-
da a Marjane Satrapi získala
Césara za debut a adaptovaný
scenár. Úspešná bola aj fran-
cúzsko-americká koproduk-
cia Skafander a motýľ Julia-
na Schnabela o šéfredaktorovi
Elle, ktorý napriek ochrnutiu
celého tela „napíše“ svoj život-
ný príbeh. Tá získala Césara za
strih a pre herca v hlavnej úlo-
he (Mathieu Amalric). Obidva
filmy sa premietajú v progra-
me slovenskej časti Febiofestu.

(sim)

Ako sa vyvíjala návštevnosť
predstavení v multiplexe v po-
rovnaní s počtom divákov
v klasickom FK? 

– Začiatky premietania v sep-
tembri boli trocha rozpačité, via-
cerí členovia FK prehlásili, že do
multiplexu v živote nevstúpia.
Milovníci dobrých filmov však
prišli. V multiplexe sme predali
vyše 200 preukazov a návštevnosť
tvorila asi 70 percent pôvodné-
ho FK Korzo. Na konci minulého
roka sme dostali ocenenie Fil-
mový klub roka a odrazu v no-
vej sezóne prekvapivo bodujeme.
Za necelé dva mesiace sme pre-
dali vyše 600 preukazov a pred-
stavenia ASFK zhliadlo takmer
1 000 divákov.

Myslíte si, že ste si preniesli
pôvodných divákov alebo ste
získali nových?

– Budem parafrázovať klasiku
„dobří diváci se vracejí“, objavilo
sa ale aj veľa nových tvárí. Vracia
sa takmer stratená stredná ge-

nerácia, ktorej pohodlnejšie pro-
stredie kinosál vyhovuje. Trochu
mi chýbajú vysokoškoláci, ale po
skúškovom období ich snáď bu-
de pribúdať.

Ovplyvnilo presťahovanie
filmového klubu aj jeho dra-
maturgiu? 

– Nie. Sme klasický filmový

klub, ktorý premieta všetky dis-
tribučné novinky ASFK, Pro-
jekt 100, mali sme večer s Olgou
Sommerovou, Janom Špátom,
čaká nás Febiofest, prehliadka
filmov s Talianskym inštitútom,
mini fest frankofónie s Alliance
Francaise a ďalšie. Občas pre-
mietneme aj film, o ktorý multi-
plex nemá záujem.

Aké výhody alebo nevýho-
dy ste so zmenou pôsobiska
pocítili?

– Výhody sú teplo, kvalitnejšie
sedenie, kvalitnejší zvuk, mož-
nosť DVD projekcie. Nevýhodou
je trochu väčšia vzdialenosť od
MHD, ale najmä prostredie mul-
tiplexu, ktoré v obchodnom cent-
re a s ponukou bufetu je klubovej
atmosfére vzdialené. Diváci, kto-
rí si zvykli pred predstavením
posedieť pri drinku a po filme pri
cigaretke v skupinkách diskuto-
vať pred kinom, teraz prídu, po-
zdravia sa a po projekcii odchá-
dzajú na parkovisko.

Mali ste pred prechodom do
multiplexu obavy? Naplnili sa? 

– Mali sme strach, či si klubový
divák nájde cestu do multiplexu.
Keďže však ostatné kiná v meste
zrušili, neostala iná možnosť –
prišli. Za kvalitou, za umením
a mnohí si život v Banskej Bys-
trici bez filmového klubu ani ne-
vedia predstaviť. (sim)

Asociácia slovenských
filmových klubov
združuje takmer 
50 filmových klubov,
len jeden z nich však
pôsobí v multiplexe.
Je ním FK Europa Banská
Bystrica, ktorý vo
vlaňajšej ankete Kinema
Film roka 2007 získal
najvyššie ocenenie
v kategórii Filmový klub
roka za najväčší počet
divákov v jednosálovom 
filmovom klube za rok.
V roku 2007 v ňom
predstavenia ASFK
navštívilo 4 807 divákov.
Bystrický filmový 
klub, ktorý existuje 
od roku 1964,
sa presťahoval 
do multiplexu minulý 
rok v septembri.
Ivan Polóny je jeho
dramaturgom už
niekoľko desiatok 
rokov, vedie ho i dnes.

Febiofest uvedie aj investigatívny dokument Lucie Královej Ztracená dovolená,
ktorý ponúka úvahu o zmysle fotografie FOTO ASFK

Najnavštevovanejším filmom v FK Europa Banská Bystrica 
v januári bol film Faunov labyrint FOTO ASFK

Prvý filmový klub v multiplexe mal vlani najviac divákov
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