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ločným motívom, ktorý sa obja-
vuje vo všetkých troch menova-
ných filmoch, a tým je napätie
medzi jednotlivcom a mocou.
Ambicióznym jednotlivcom bol
raz herec Hendrik Hofgen, po-
tom Klaus Schneider, známy ve-
rejnosti pod novým menom Eric
Jan Hanussen, a nakoniec plu-
kovník Alfred Redl. Každá z tých-
to rozporuplných osobností pod-
riadila všetko kariére, každý
z nich bol v mene získania spolo-
čenského úspechu ochotný obe-
tovať všetko, každý z nich však
mal svoju temnú stránku, ktorá
sa im stala osudnou. Moc, po kto-
rej tak túžili a ktorej obetovali
svoju morálku a podriadili jej
svoj osobný život, ich vtedy, keď
sa stali nepohodlnými, jednodu-
cho fyzicky zlikvidovala.

Postavy týchto tragických,
vnútorne rozporuplných mužov

hral výlučne rakúsky herec Klaus
Maria Brandauer, pretože István
Szabó si potrpí na vynikajúce
herecké výkony. A Brandauer
vždy dokázal majstrovsky zahrať
postavy, vyznačujúce sa silnou
expresivitou, disproporciou me-
dzi racionálnou a emocionálnou
zložkou ľudskej psyché, rozpo-
rom medzi chladným „kalku-
lom“ a horúcou vášňou. Práve vy-
nikajúce herecké výkony, príbe-
hy malých dejín vzostupu a pádu
jednotlivca, odohrávajúcich sa na
pozadí veľkých dejín, sú typické
pre túto trilógiu, ktorá tvorila
„skelet“ profilu Istvána Szabóa
na Febiofeste.

Po premietnutí filmu Plukov-
ník Redl v Košiciach nasledovala
nezabudnuteľná diskusia. Dôle-
žitý nebol len fakt, že režisér tr-
pezlivo celú hodinu odpovedal na
otázky z publika, ale aj kvalita
jeho odpovedí. Diskusia ukázala,
že István Szabó nechcel a nechce
byť režisérom, ktorý je len pres-
ným diagnostikom minulej do-
by, stále vrhajúcej zlovestné tiene
aj na našu prítomnosť. Naopak,
chce byť tvorcom, ktorý svojimi
filmami chcel a chce prispievať
aj k zlepšeniu nášho sveta. Nie
však tým spôsobom, že by po-
vrchne a propagandisticky varo-
val pred návratom minulosti, ale
múdrym upozornením na fakt,
že treba byť obozretní voči všet-
kým ideám a ideológiám, kto-
ré v mene svojho uskutočnenia
vyžadujú aj ľudské obete. Keď
niekto bude tvrdiť, že červená je
čierna, treba s ním diskutovať
a presviedčať ho o jeho omyle,
v ktorom zotrváva. Keď však
niekto bude tvrdiť, že červená je
čierna a že každý, kto to nebude
opakovať, musí byť zničený, treba
s ním bojovať. Napríklad tak, že
verejnosti bude niekto ako István
Szabó ponúkať sugestívne filmo-
vé obrazy, umožňujúce divákom
predstaviť si dôsledky prijatia
a aktívnej spoluúčasti na takých-
to zvrhlých mocenských hrách.

Peter Michalovič
Autor je estetik a filmový teoretik

Tohtoročný hlavný hosť
15. ročníka Medzinárodnej
prehliadky filmu, televízie
a videa Febiofest,
svetoznámy maďarský
režisér István Szabó,
tento rok poctil 
svojou návštevou
divákov v Košiciach.
Vo filmovom klube Cinefil
dňa 17. apríla 2008 uviedol
svoj film Plukovník Redl,
ktorý tvorí voľnú trilógiu
s oscarovým filmom
Mefisto a snímkou
Hanussen.

Hovoriť o trilógii znamená
predpokladať, že vo všetkých
troch spomínaných dielach sa
variuje niečo spoločné, čo tre-
ba jasne a presne pomenovať.
Odkrývanie „rodinných prí-
buzností“ sa môže začať spo-

ANKETA

Asociácia slovenských
filmových klubov (ASFK)
tento mesiac oslávila
pätnásť rokov od svojho
vzniku. Trojicu jej
zakladajúcich členov
tvorili Peter Dubecký,
ktorý je dodnes jej
predsedom, Ján Bahýl
a Ivan Baranovič.
S akým zámerom ASFK
zakladali a ako ju 
vnímajú dnes? Ako 
sa vyprofilovala?

Peter Dubecký: „Občianske
združenie ASFK sme založili po-
čas Zimnej filmovej školy 1. aprí-

István Szabó ukázal
svoje filmy v Košiciach

la 1993. Dôvod bol prozaický. Po roz-
delení Československa všetko smero-
valo k tomu, že aj spoločné organizá-
cie budú musieť uvažovať o rozdelení,
a tak sa rozdelila aj Československá
federácia filmových klubov. Jej ná-
stupníckou organizáciou sa stala čes-
ká asociácia, takže na Slovensku sme
začínali úplne od nuly. Pre ASFK,
ktorá najprv začala fungovať pri
SFÚ, ale aj pre klubové hnutie na Slo-
vensku bolo veľmi dobré, že od začiat-
ku obidve asociácie – česká i sloven-
ská – spolu kooperovali, komunikovali
a podieľali sa na spoločných aktivi-
tách a projektoch. Dnes sa dá pove-
dať, že asociácia kontinuálne prešla
z československého prostredia do slo-
venského, aj keď počiatočné roky ne-
boli ľahké. Za pätnásť rokov si vybu-
dovala nezastupiteľné miesto v arto-
vej a klubovej distribúcii, od začiatku

svojej činnosti mala vlajkové lode,
ktoré podporovala a ktorými bu-
dovala kontinuitu, ako napríklad
prehliadky Febiofest, Projekt 100 či
Malý zlatý fond kinematografie.
V prostredí asociácie bolo a stále je
množstvo kvalitných ľudí, ktorí k nej
majú dodnes otvorený a pozitívny
vzťah a mnohí dodnes ešte pracu-
jú v klubovom hnutí, z mnohých sa
dnes vyprofilovali ľudia, zastávajúci
významnejšie pozície v kultúre alebo
v školstve. Môžeme byť dostatočne
hrdí aj na to, že filmy, ktoré ASFK
počas pätnástich rokov dostala do
slovenskej distribúcie a ktorých je už
viac ako 400, sú nesmierne kvalitné,
o čom svedčia aj rôzne ocenenia.“

Ján Bahýl: „Banskobystrický fil-
mový klub bol dlhé roky organizáto-
rom Zimných filmových škôl. Ich prí-

prava bola hlavným dôvodom môjho
pôsobenia v ASFK. Od začiatku však
bola pre nás veľmi inšpirujúca práca
v českej asociácii. Rád na to stále spo-
mínam. Pred pätnástimi rokmi ne-
bolo jednoduché získať filmovú kópiu
a dať dokopy dobrovoľných fanatikov
filmu, aby toto celé hnutie malo hlavu
aj pätu! Chvalabohu, že sa tí, čo prišli
po nás, nenechali odradiť. Keďže fil-
mové kluby úspešne fungujú, zname-
ná to, že úspešne funguje aj ASFK.
A aká je dnes? Podľa mňa sa vyprofi-
lovala na zaujímavú distribučnú spo-
ločnosť, ktorá ponúka náročnejšie fil-
mové tituly. Znamená to, že nielen fil-
mové kluby, ale aj bežné kiná majú
možnosť premietnuť hodnotný film.
V záplave amerického balastu je to is-
te vítaná príležitosť. Želám všetkým,
ktorí sa dnes starajú o kultivovanie
mladého filmového diváka, veľa síl!“

Ivan Baranovič: „Od svojich
študentských rokov som bol vášni-
vým filmovým fanúšikom, nielen di-
vákom, ale i čitateľom filmovej litera-
túry, zberateľom filmových plagátov,
pomáhal som pri organizácii filmo-
vých podujatí a podobne. Potom pri-
šlo obdobie, keď kvalitný film začal ísť
do úzadia, začali zanikať kiná a kluby
a skutočného diváka potešili len re-
prízy filmovej klasiky. Dnes mám veľ-
mi dobrý pocit, že som bol pri vzniku
ASFK, veď klubová pôda je popri fes-
tivaloch jedným z mála miest, kde sa
dá vidieť hodnotné filmové dielo, kde
sa stretávajú ľudia, ktorí film naozaj
milujú. Dnes má ASFK stabilnú člen-
skú základňu,dobré meno doma i v za-
hraničí, distrubuuje filmy, organizuje
významné podujatia, získava ceny...
Čo viac si želať? Snáď len viac divákov
na skvelých filmoch.“ (sim)

Stále viac divákov na skvelých filmoch
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Občan Havel
Žáner: dokumentárny
Dokument Občan Havel nahlia-

da do zákulisia politických a sú-
kromných drám prezidentského
obdobia Václava Havla. Diváci
uvidia jeho nervozitu pri prvej
voľbe českého prezidenta či trá-
penie pri nácviku prezidentskej
ďakovacej reči. Pavel Koutecký
začal film nakrúcať v roku 1992,
Havla sledoval viac ako trinásť
rokov. Po jeho tragickej smrti
v roku 2006 film dokončil režisér
Miroslav Janek. Film získal na
21. Finále Plzeň Zlatého ledňáčka
v kategórii najlepší dokument.
Občan Havel * Česká republika *
2008 * Minutáž: 119 min. * Réžia:
Pavel Koutecký (nakrúcanie),
Miroslav Janek (film) * Námet:
Pavel Koutecký * Kamera: 
Stano Slušný * Hudba: rôzne
skladby a piesne * Strih: Tonička
Janková  * Účinkujú: Václav
Havel, Olga Havlová, Dagmar
Veškrnová-Havlová, Ivan Medek,
Anna Freimanová, Vladimír
Hanzel, Ladislav Špaček, Ivo
Mathé, Václav Klaus, Miloš Zeman
a ďalší * Premiéra: 15. máj 2008

Venuša
Žáner: tragikomédia 
Maurice je starnúci, ale stále

slávny herec. O jeho najlepšieho
priateľa Iana sa začne starať pra-
neter Jessie a pôžitkárovi Mauri-
covi sa mladá žena zapáči. Jessie
je od začiatku odmietavá, no na
druhej strane jej imponuje Mau-
ricov životný úspech a osobný
šarm. Po návšteve Národnej ga-
lérie, kde si obaja pozrú slávny
Vélazquezov obraz Venuša, sa roz-
behne celý rad nečakaných uda-
lostí, ktoré oboch aktérov hlboko
poznamenajú.
Venus * Veľká Británia / USA *
2006 * Minutáž: 95 min. * Réžia:
Roger Michell * Scenár: Hanif
Kureishi * Kamera: Haris
Zambarloukos * Piesne: Connie
Bailey Rae * Strih: Nicolas Gaster *
Hrajú: Peter O’Toole, Leslie
Phillips, Jodie Whittaker, Richard
Griffiths, Vanessa Redgrave,
Beatrice Savoretti, Philip Fox *
Premiéra: 8. máj 2008

Film Slepé lásky
cestuje do Cannes

Celovečerný debut Juraja Le-
hotského Slepé lásky mesiac po
svojom uvedení do kín rozbieha
úspešnú púť po tých najvýznam-
nejších medzinárodných filmo-
vých festivaloch. Po tom, čo ho
vedenie MFF Karlovy Vary vy-
bralo do Súťaže dokumentárnych
filmov, bol vybraný aj na jeden
z najprestížnejších filmových
festivalov na svete – MFF Can-
nes, kde bude po dlhých rokoch
reprezentovať Slovensko v sekcii
Quinzaine des Réalisateurs (Di-
rectors’ Fortnight). Táto sekcia
je súčasťou MFF Cannes od ro-
ku 1969 a snaží sa objavovať nové
talenty svetovej kinematografie.
Svoje debuty v nej mali uvede-
né dnes už svetoznámi režiséri
ako Werner Herzog, Rainer Wer-
ner Fassbinder, Martin Scorsese,
Jim Jarmusch, Michael Haneke
či Spike Lee. Film Slepé lásky na
Slovensku distribuuje ASFK od
27. marca. (sim)

István Szabó počas projekcie filmu Plukovník Redl
v košickom FK Cinefil. FOTO FK CINEFIL

Film Grbavica Jasmily Žbanić sa stal najlepším zahraničným
filmom v slovenskej distribúcii za uplynulé dva roky. FOTO ASFK
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ASFK má pätnásť rokov
Asociácia slovenských filmových klubov (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 naj-
väčším distribútorom nekomerčnej a alternatívnej kinematogra-
fie, organizuje nekomerčné filmové prehliadky a festivaly na Slo-
vensku, medzi najväčšie patria Febiofest, kde ASFK udeľuje Cenu
Zentivy pre mladého tvorcu do 35 rokov, a Projekt 100. ASFK v ro-
ku 1995 založila Medzinárodný festival filmových klubov v Banskej
Bystrici, v roku 1996 položila tradíciu česko-slovenských filmolo-
gických konferencií, ktoré sa striedavo organizujú na Slovensku
a v Čechách, organizačne sa podieľa aj na príprave filmových work-
shopov a seminárov a spoluorganizuje podujatia s nekomerčným
filmom aj v zahraničí, predovšetkým v Čechách. Pravidelne dele-
guje svojich zástupcov do FICC porôt medzinárodných filmových
festivalov, vydáva jediný slovenský odborný časopis pre vedu o fil-
me a pohyblivom obraze Kino-Ikon a raz mesačne špecializova-
nú prílohu Klubový film v denníku SME. Vydáva a spoluvydáva aj
rôzne filmové publikácie (Sprievodca klubovým filmom, filmologic-
ké zborníky, monografie o Almodóvarovi a Wendersovi).

Za svoju činnosť získala ASFK už niekoľko ocenení, napríklad
ceny filmových novinárov za distribúciu najlepšieho zahraničné-
ho 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, ocenené bo-
li aj najlepšie filmové kluby, v roku 2005 FK Nostalgia Bratislava,
v roku 2006 Cinefil Košice a v roku 2007 FK Európa Banská Bystrica.
Autori publikácie Sprievodca klubovým filmom Miro a Peter Ulman
získali v roku 2004 Prémiu SFZ, ÚSTT a LF v kategórii Teória a kri-
tika. Filmom ASFK patria aj dve národné filmové ceny Slnko v sieti
za najlepší zahraničný film, pred dvoma rokmi sa ním stala Kukuš-
ka Alexandra Rogožkina a na tomto ročníku odovzdávania cien
Slnko v sieti film Grbavica Jasmily Žbanić. Najväčší počet členov
v histórii ASFK bol v klubovej sezóne 1998/1999, registrovaných vte-
dy bolo 46 filmových klubov s 21 651 členmi. Ročne navštívi pred-
stavenia filmových klubov takmer 100 000 divákov.

(sim)
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Jahodové víno


