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Zelenkovi Karamazovci,
Slámov Venkovský učitel
a Buscemiho Interview.
To sú len tri filmy, ktoré
Asociácia slovenských
filmových klubov (ASFK)
pripravuje do distribúcie
v druhej polovici tohto roka
a len tri z jedenástich, ktoré
sa budú premietať na jej
programovacom seminári
zástupcov filmových klubov.
Toto pravidelné stretnutie
klubistov, na ktorom si
vyberajú filmy do svojich
klubov, kde sa majú možnosť
zoznámiť osobne aj
s tvorcami niektorých
titulov a kde absolvujú aj
poradu o najdôležitejších
otázkach ich činnosti, sa
uskutoční 13. až 15. júna
v hoteli Polianka v Krpáčove.

Z pripravovaných distribuč-
ných titulov asociácia na semi-
nári uvedie novinku Stevea Bu-
scemiho Interview, remake rov-
nomenného filmu zavraždeného
holandského režiséra Thea van
Gogha. Cynický politický vojno-
vý reportér Pierre, ktorého hrá
sám Buscemi, v ňom musí urobiť
rozhovor s oslnivou herečkou
béčkových filmov Katjou. Ich nie-
koľkohodinový brilantný rozho-
vor je zároveň diabolskou hrou
na pravdu a lož, ktorá odhaľuje
pokrytectvo oboch postáv, pri-
čom divák do konca netuší, kto
bude víťazom. Film sa premietne
s lektorským úvodom filmového
teoretika Martina Ciela.

Českú kinematografiu budú
zastupovať dve očakávané distri-
bučné novinky. Venkovský učitel
Bohdana Slámu (Divoké včely, Štěs-
tí) rozpráva veľký príbeh lásky,

priateľstva a odpustenia. Zachy-
táva osudy troch hlavných hrdi-
nov – Učiteľa, ktorého stvárňu-
je Slámov obľúbený herec Pavel
Liška – Márie a Chlapca. Každý
z nich skrýva tajomstvo a každý
z nich túži po ľudskej blízkosti.
Aj preto Slámov film vstupuje do
distribúcie s heslom „Každý nie-
koho potrebuje“. Náhodné stret-
nutie týchto troch postáv ukáže,
či je človek schopný nájsť v sebe
silu odpúšťať. Nový filmový prí-
beh Petra Zelenku Karamazovci
sa odohráva v súčasnom Poľsku,
kam skupina pražských hercov
prichádza na alternatívny festi-

val, aby uviedla adaptáciu Dosto-
jevského hry Bratia Karamazovci.
Na pozadí divadelnej skúšky sa
odvíjajú osudy hereckého súbo-
ru, hercov, režiséra, ale do deja
zasiahne aj osobná tragédia jed-
ného z divákov. Karamazovci je
dráma o morálke, povahe člove-
ka, ľudskom svedomí, vine, tres-
te a odpustení, nie je to však len
sonda do ruskej duše, film reflek-
tuje aj aktuálnu tému zodpoved-
nosti človeka za svoje činy.

Do programu seminára sa do-
stali aj tri filmy z pripravova-
nej tohtoročnej prehliadky Pro-
jekt 100. Už klasické dielo Miche-

langela Antonioniho z roku 1970
o strete rôznych generácií a život-
ných hodnôt Zabriskie Point, ale
aj dva tituly zo súčasnej kinema-
tografie. Jedným z nich je fran-
cúzsky Skafander a motýľ Juliana
Schnabela o šéfredaktorovi mód-
neho časopisu Elle, ktorý po náh-
lej mozgovej príhode ochrnul na
celé telo a napriek tomu, že je
schopný komunikovať len mrka-
ním jedného oka, nadiktuje svoj
príbeh a stane sa z neho bestsel-
ler, druhým úspešná rumunská
snímka 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni
Cristiana Mungia, minulý rok
ocenená Zlatou Palmou v Can-
nes, ktorá rieši problém nežela-
ného tehotenstva v Rumunsku
v čase, kedy bola antikoncepcia
neznámym pojmom a prerušené
tehotenstvo tabu. Aj tento film
lektorsky uvedie filmový teore-
tik Martin Ciel.

Svoje miesto bude mať na se-
minári tiež domáca kinemato-
grafia. Premietne sa momentálne
najviac citovaný film  Slepé lásky
Juraja Lehotského, ktorý úspešne
reprezentoval Slovensko na MFF
v Cannes a z ktorého si odniesol
cenu Medzinárodnej konfederá-
cie artkín CICAE – Art Cinema
Award 2008. Po skončení projek-
cie, ktorej súčasťou bude aj ani-
movaný film Štyri Ivany Šebesto-
vej, sa uskutoční beseda s tvor-
cami filmu. Za osobnej účasti
režiséra Lubora Dohnala sa pre-
mietne dokument Sklenené obra-
zy, uvedený bude v bloku s doku-
mentom Petra Beňovského Po-
sledná maringotka. Na seminári sa
bude slávnostne odovzdávať Ce-
na Ela Havettu a zástupcovia fil-
mových klubov si pripomenú aj
tohtoročné aprílové pätnáste ju-
bileum ASFK. (sim)

ANKETA
Asociácia slovenských
filmových klubov (ASFK)
si v apríli pripomenula
pätnásť rokov od svojho
vzniku. Aké je podľa vás
poslanie ASFK a filmových
klubov v súčasnosti a ako
sa jej ho darí napĺňať?

Peter Michalovič, estetik:
„Každé výročie okrem osláv ponúka
aj príležitosť bilancovať. Čo sa tý-
ka bilancie činnosti Asociácie slo-
venských filmových klubov, tú si
dovolím hodnotiť z dvoch zorných
uhlov. Keď sa pozerám na činnosť
ASFK z neosobného zorného uhla,
tak môžem spokojne konštatovať,
že ASFK vykonáva nezastupiteľnú
činnosť v dobe, keď sa na nás gýče
rôzneho druhu valia zo všetkých
strán a zo všetkých médií. V tejto
dobe nenápadne sprístupňuje ma-
lému, ale veľmi dôležitému okruhu
filmových divákov filmy s prívlast-
kom umelecké. Tým sa vlastne po-
dieľa na kultivácii vkusu diváka,
ktorý sa stáva normou dobrého
vkusu. A pokiaľ bude jestvovať ko-
munita s dobrým vkusom, nech by
bola akokoľvek málo početná, defi-
nitívna nadvláda gýču sa odkladá.
Keď sa na ASFK pozerám z osob-
ného zorného uhla, tak vidím par-

Film Juraja Lehotského Slepé
lásky, ktorý do slovenskej distri-
búcie uviedla Asociácia sloven-
ských filmových klubov, zažil na
61. medzinárodnom filmovom
festivale v Cannes mimoriadny
úspech. V sekcii Quinzaine des
Réalisateurs (Štrnásťdenník reži-
sérov), ktorá sa snaží objavovať
nové talenty svetovej kinema-
tografie, získal cenu  Art Cinema
Award 2008. Cenu udeľuje Me-
dzinárodná konfederácia artkín
CICAE, ktorá vznikla v roku 1955,
a dnes združuje 3 000 kín v 28 kra-
jinách (v Afrike, Ázii, Amerike
a Európe), 15 festivalov a niekoľ-
ko distribučných spoločností. Jej
členovia udeľujú cenu aj na fes-
tivaloch v Berlíne (sekcie Pano-
ráma a Fórum mladého filmu),
v Locarne či v Benátkach, vďaka
Slepým láskam túto cenu po prvý-
krát získalo aj Slovensko.

Lehotského film Slepé lásky bol
tretím slovenským filmom vy-
braným do programu MFF v Can-
nes. Naposledy sa tam v roku 1971
premietala snímka Vtáčkovia, siro-
ty a blázni Juraja Jakubiska v rov-
nakej sekcii Quinzaine des Réa-
lisateurs, dva roky predtým jeho
Zbehovia a pútnici. Na slávnostnú
premiéru filmu Slepých lások za
účasti Juraja Lehotského, Mar-

ka Škopa, Jána Meliša, Františ-
ka Krähanbiela, Mareka Leščáka
a Juraja Chlpíka diváci stáli v nie-
koľkohodinovom rade na lístky
a po jeho prvej verejnej projekcii
vo vypredanej 850-miestnej kino-

sále tvorcov odmenili dlhotrvajú-
cim potleskom. Deň po uvedení
filmu vyšli mimoriadne priaznivé
recenzie v najprestížnejších pe-
riodikách, ako Variety, The Holly-
wood Reporter a Screen. Film na

piatich projekciách v Cannes vi-
delo 1 900 divákov, na Sloven-
sku sa naň od premiéry 27. mar-
ca za dva mesiace prišlo pozrieť
3 700 divákov.

(sim)

Seminár dobrých filmov

tiu ľudí, ktorí sa spoznali vďaka fil-
mu, ktorí sú ochotní filmu aj niečo
obetovať a bez ktorých by boli na-
še mestá a mestečká oveľa smutnej-
šie. Jednoducho vidím skvelých ľudí,
s ktorými sa rád stretávam a dúfam,
že sa aj stretávať budem. Patrí im
nielen moja vďaka, ale aj úcta.“

Zuzana Gindl-Tatárová, dra-
maturgička: „Filmový klub, to bo-
lo pre mňa vždy kino Mladosť. Mám
k nemu veľmi osobný vzťah. Spája sa
nielen s prvými detskými filmami,
na ktoré nás kedysi vodila naša sta-
rá mama, jeho klubové premietania
a Filmotéka ma v gymnaziálnych ro-
koch naučili vnímať celú tú mágiu fil-
mu, jeho schopnosť vypovedať o reali-
te sveta iluzívnou umeleckou formou.
Kino Mladosť a filmové kluby tak
prirodzene spojili môj život s filmom
a rozhodli vlastne aj o mojej budúcej
profesii. Myslím si, že bez filmových
klubov by po roku 1989 neprežila naša
schopnosť vnímať film ako umenie –
najmä mladá generácia by pod tlakom
komerčných produktov, ktoré „trho-
vo“ zvalcovali naše kiná, médiá i vi-
deopožičovne, dávno stratila možnosť
vnímať svet v širších súvislostiach
a kontextoch filmových výpovedí. Bez
filmových klubov a Projektu 100 by
sme stratili nielen schopnosť filmovej
sebareflexie, ale jednoducho aj obyčaj-
ný vkus.“ (sim)

Komunita s dobrým vkusom

Činnosť ASFK podporuje Ministerstvo kultúry SR | Zodpovedná redaktorka prílohy: Simona Nôtová-Tušerová | Foto: archív ASFK | Text neprešiel jazykovou korektúrou | Mediálny partner: SME

SME Klubový film

Film Interview so Stevom Buscemim, ktorý aj sám režíroval,
budú môcť diváci vidieť v kinách už v auguste.
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Apríl v kinách a filmových
kluboch patril Febiofestu. Pät-
násty ročník tejto medziná-
rodnej prehliadky filmu, te-
levízie a videa pripravila Aso-
ciácia slovenských filmových
klubov ako hlavný organizátor
v dňoch 31. marca až 30. aprí-
la v 12 kinosálach v 8 sloven-
ských mestách. Počas pre-
hliadky videlo 118 filmov na
264 predstaveniach v 14 sek-
ciách 14 447 divákov, čo je trid-
saťpercentný nárast oproti
celkovej návštevnosti minu-
lého roku.

Divácky najúspešnejším fil-
mom prehliadky Febiofest sa
stal slovenský film Juraja Le-
hotského Slepé lásky, ktorý sa
premietal s krátkym animova-
ným filmom Štyri Ivany Šebes-
tovej. Na 55 predstaveniach ho
videlo 1 814 divákov. Druhú
priečku návštevnosti obsadil
český film Občan Havel (985 di-
vákov) Pavla Kouteckého a Mi-
roslava Janeka, za ním ako
tretia nasledovala rumunská
snímka 4 mesiace, 3 týždne a 2 dni
(879 divákov) Cristiana Mun-
gia. Päticu najnavštevovanej-
ších filmov tohtoročného Fe-
biofestu uzatvorili slovenský
film Muzika (759 divákov) Jura-
ja Nvotu a nórsky film Kurz ne-
gatívneho myslenia (740 divákov)
Ba°rda Breiena. Zo štrnástich
sekcií divákov najviac zaujali
Nový český a slovenský film,
desať filmov tejto sekcie vide-

lo na 68 predstaveniach spolu
4 478 divákov, nasledovali sekcie
Bonus: Novinky ASFK (2 021 divá-
kov), Projekt 100 – 2008 (1 849 di-
vákov) a Nový rumunský film
(1 282 divákov). Najnavštevova-
nejším bratislavským kinom sa
stalo Charlie centrum s 2 886 di-
vákmi,za ním kino Tatra (1 994 di-
vákov) a FK Nostalgia (1 264 di-
vákov), v regiónoch najviac ľu-
dí prišlo do FK Cinefil Košice
(1 047 divákov). Z celkovej návš-
tevnosti 14 447 divákov, ich na
199 predstavení bratislavskej čas-
ti prišlo 10 989.

Na Febiofeste sa už po štvrtý-
krát udeľovala Cena ZENTIVY pre
mladého tvorcu do 35 rokov, spo-
jená s finančnou prémiou vo výš-
ke 250 000 Sk. Získal ju dokumen-
tarista Juraj Lehotský za svoj do-
kument Slepé lásky. Po prvýkrát
na Febiofeste bola udelená aj Ce-
na ČSOB Finančnej skupiny pre
mladého talentovaného produ-
centa, ktorý sa vďaka nej mohol
zúčastniť významného projektu
Producers on the Move na tohto-
ročnom 61. MFF Cannes. Jej his-
toricky prvým držiteľom sa stal
producent Marko Škop, ktorý
po návrate z Cannes svoj pobyt
zhodnotil ako veľmi prínosný.
Nedávne mimoriadne úspešné
uvedenie filmu Slepé lásky Juraja
Lehotského v Cannes, ktorý vzni-
kol v produkčnej spoločnosti Ar-
tileria Marka Škopa, len potvrdil
správnosť udelenia oboch cien
počas Febiofestu. (sim)

Slepé lásky si z Cannes priniesli cenu 

Na predstavenia Febiofestu 
prišlo takmer 15 000 divákov

Film Slepé lásky v Cannes uviedli (zľava) Marek Leščák, Ján Meliš, Juraj Lehotský, Juraj Chlpík 
a Marko Škop. V slovenskej delegácii tvorcov bol aj František Krähanbiel.
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