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ANKETA

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

Peter Nágel, programový
riaditeľ MFF Bratislava: „Pri
absencii koordinovanej a špeciali-
zovanej siete artkín je poslanie
ASFK na Slovensku nezastupiteľ-
né, čo analogicky platí aj pre fil-
mové kluby. Suplujú niekoľko dô-
ležitých vecí súčasne. Poskytujú
aspoň čiastočný rámec filmovej
vzdelanosti, histórii i estetike.
Popri základných tituloch a cyk-
loch svetovej a národnej kinema-
tografie zoznamujú predovšetkým
mladého diváka s pozoruhodnými
a aktuálnymi novinkami. Výchova
a osveta tzv. menšinového alebo
náročnejšieho diváka sa praktic-
ky nikde inde nerealizuje. Otázkou

však ostáva, či táto tradičná forma
je aj v našej súčasnosti naďalej efek-
tívna a dostatočná... Počet kín sa tiež
neustále zmenšuje, a preto je ilúziou
sa domnievať, že vzostup filmových
klubov bude napriek tomu pokračo-
vať. Treba sa preto tešiť z každého
jedného.“

Zuzana Mistríková, vicepre-
zidentka SFTA: „Nedovolila by som
si formulovať poslanie ASFK a hod-
notiť jeho napĺňanie. Vnímam ASFK
ako alternatívnu filmovú distribúciu,
ktorá je na Slovensku v tejto chvíli
nenahraditeľná. Umožňuje svojim di-
vákom prístup nielen k súčasným fil-
mom, ktoré nespĺňajú klasické ko-
merčné kritériá a do bežnej distribúcie
by sa inak nedostali, ale je tiež jedi-
ným miestom (okrem profesionálnych
škôl), kde sa realizuje filmové vzde-
lávanie a kde sa záujemcovia môžu
dostať k zlatému fondu svetovej kine-
matografie na filmovom platne. Dú-
fam, že sa to ASFK bude dariť ešte
dlhé roky, pretože je dôležité, aby prí-
stup k „iným“ filmom ostal zachova-
ný aj pre nové pokolenia filmových
divákov.“
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SME Klubový film
Seminár 4 živly sa pozrie 
do zrkadla 

Letný filmový seminár 4 živly, ktorý vznikol na pôde Asociácie
slovenských filmových klubov, oslávi tento rok 10. výročie svojej
existencie. Jeho organizátori si aj preto zvolili tému Zrkadlo, a to
nielen z dôvodu odkazu na minulé ročníky. Film na divákov pôso-
bí ako zrkadlo, kinematografia je v istom zmysle zrkadlom času
a v neposlednom rade zrkadlo je objekt, ktorý filmári radi použí-
vajú. Tohtoročný seminár 4 živly sa uskutoční od 7. do 10. augus-
ta 2008 v Banskej Štiavnici a jeho účastníci uvidia 19 filmov.
Okrem toho sa opäť bude premietať v netradičných priestoroch
tohto starobylého baníckeho mesta. Na Starom Zámku seminár
ponúkne projekciu filmu Pád domu Usherovcov so živým hudob-
ným sprievodom projektu Phragments. Pripravený je bohatý
sprievodný program v podobe videoprojekcie filmov študentov
FTF VŠMU (sekcie Autoportrét a Nové filmy), premietania 16 mm
krátkych filmov v Libresse, improvizačného vystúpenia hudobné-
ho zoskupenia PPPF k 16 mm filmom na Klopačke, reggae party
(Skabaret), sobotňajšej party na Klopačke a výstavy karikatúr Mar-
tina „Shootyho“ Šútovca. Po prvý raz sa pred seminárom usku-
toční Letný workshop MPhilms (v termíne od 30. júla do 7. augus-
ta), ktorý ponúkne mladým účastníkom vo veku 15 až 20 rokov tri
kurzy, konkrétne video (lektor Braňo Špaček), fotografia (lektor
Pavol Pekarčík) a výtvarné umenie (lektor Anton Čierny). Viac in-
formácií na www.4zivly.sk.

(dan)

Prístup k „iným“ filmom

Martin Slivka – muž, ktorý sadil stro-
my Martina Šulíka, Posledná ma-
ringotka Pavla Beňovského a dva
filmy Pavla Barabáša Neznáma
Antarktída a Vysoké Tatry – divoči-
na zamrznutá v čase. V cykle Mágia
ako alchýmia sú krátky sloven-
ský film Jana Švankmajera Do
pivnice a jeho koprodukčný pro-
jekt Šílení. Krátku tvorbu s co-
pyrightom Slovenskej republiky
reprezentujú štyri pásma.

Slovenskú kinematografiu na
LFŠ zastupujú aj filmové periodi-
ká. Mesačník o filmovom dianí
na Slovensku Film.sk a časopis
pre vedu o filme a pohyblivom
obraze Kino-Ikon spolu s ďalšími
štyrmi periodikami z Českej re-
publiky, Poľska a Maďarska vy-
brali filmy do premiérového cyk-
lu LFŠ Panoráma filmovej kritiky,
ktorý je zameraný na spoločný
filmový kontext územia Višegrá-

du s dôrazom na špecifiká ná-
rodných kinematografií.

Významnou udalosťou pre slo-
venskú kinematografiu na LFŠ
je aj udelenie tohtoročných Vý-
ročných cien AČFK dvom slo-
venským osobnostiam. Jednu si
počas slávnostného otvorenia
prevzal slovenský režisér Juraj
Jakubisko za celoživotný prínos
československému filmu, druhá
bola odovzdaná včera počas Slo-
venského dňa Petrovi Dubecké-
mu, generálnemu riaditeľovi SFÚ
a predsedovi ASFK za dlhoročnú
podporu a spoluprácu. Na tému
budúcnosti filmových klubov sa
vo štvrtok na LFŠ uskutoční aj
panelová diskusia. Účasť na nej
prisľúbili zástupcovia asociácií
združujúcich filmové kluby v Če-
chách, na Slovensku, v Poľsku
a Maďarsku.
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Účasť slovenskej
kinematografie
v programe Letnej filmovej
školy (LFŠ) v Uherskom
Hradišti je z roka na rok
rozsiahlejšia. Aktuálny 
34. ročník, ktorý sa začal
v piatok 25. júla a potrvá
do 3. augusta 2008,
ponúka 80 slovenských
celovečerných,
stredometrážnych
a krátkych filmov. Bohaté
zastúpenie slovenskej
kinematografie na LFŠ
vzišlo zo Slovenského
dňa, ktorý sa na
tohtoročnej LFŠ koná 
už po pätnástykrát.
Každoročne ho organizuje
Slovenský filmový 
ústav v spolupráci
s Asociáciou slovenských
filmových klubov.

Najpočetnejšie zastúpenie
filmov na LFŠ má slovenský re-
žisér Juraj Jakubisko. Okrem
sobotného uvedenia veľkofil-
mu Bathory za jeho osobnej
účasti i šesťčlennej delegácie
tvorcov, uvádza LFŠ pri príleži-
tosti jeho životného jubilea až
45 filmov, vrátane študentskej
tvorby. Slovenská kinemato-
grafia je na LFŠ ale zastúpená
aj v ďalších cykloch. V sekcii
Súčasný český a slovenský film
je zaradených deväť sloven-
ských a koprodukčných sní-
mok. Hrané filmy Muzika Ju-
raja Nvotu, Návrat bocianov
Martina Repku, Démoni Róber-
ta Švedu, Jahodové víno Darius-
za Jablońskeho a dokumenty
Slepé lásky Juraja Lehotského,

RECENZIA 

Prívržencom tvorby Iana
Curtisa, lídra manchesterskej
postpunkovej kapely konca
70. rokov minulého storočia
Joy Division, je ten koniec dob-
re známy. Zdeptaný mladík
sám doma pozerá v televízii
Herzogovho Stroszeka o outsi-
derovi v odľudštenej spoloč-
nosti, ktorý končí samovraž-
dou. Púšťa si platňu The Idiot
od Iggyho Popa. Krátko nato
berie do rúk povraz z vešiaku
na bielizeň...

Melancholický, smutný film
Control nakrútil renomovaný
portrétny fotograf a klipový
režisér Anton Corbijn ako svoj
dlhometrážny filmový debut.
Skupinu Joy Division fotogra-
foval krátko po svojom pre-
sídlení z rodného Holandska
do Veľkej Británie v roku 1979,
kam ho ako magnet pritiahla
práve ich hudba, s ktorou bol
neskôr spojený aj ako autor ich
videoklipov. Film, ktorého ná-
zov odkazuje na jednu z pies-
ní Joy Division, rekonštruuje
históriu skupiny, ako ju po-
známe z hudobných časopi-
sov (postpunkovou manches-
terskou scénou sa zaoberal aj
u nás známy Winterbottomov

Slovenských filmov na 
Letnej filmovej škole pribúda

film Nonstop párty). Vidíme, ako
Curtis navštevuje so svojou lás-
kou Deborah koncerty Davida
Bowieho a Sex Pistols. Ako Joy
Division vystupujú v televíznom
programe legendárneho Johna
Peela. Ako podpisujú zmluvu
s chlapíkom z Factory Records
vlastnou krvou. Ako si pri vynú-
tenej zmene bowieovského náz-
vu Warsaw vyberú podľa romá-
nového označenia dôstojníckeho
bloku prostitútok v koncentrač-
nom tábore nový názov. Mihne
sa tu aj titulná strana časopisu
New Musical Express s Corbijno-
vou fotografiou Curtisa. Niektoré

znaky asociovanej dobovej atmo-
sféry budú pamätníkom našich
70. rokov neznáme, ale všeličo
z tej zaznamenanej šede i ener-
gie sa ozve aj v ich pamäti. V sú-
zvuku s duchom doby a hudby je
aj štýlotvorný, surovo pôsobiaci
čiernobiely obraz filmu (aj Cor-
bijnove fotografie bývajú najmä
čiernobiele).

Z podhubia oprášenej histórie
a šedej atmosférysa vo filme Cont-
rol rozvíja zobrazenie osobnosti
rozorvaného Iana Curtisa, pôso-
bivo stvárneného fyziognomicky
podobným Samom Rileyom. Je
ponorený do svojho chlapčensky

bezradného bytia, zachvacované-
ho plačom v návaloch úzkosti,
neistoty a osamelosti. Je to emo-
cionálne naliehavý spevák, do
ktorého pohybov na pódiu sa
akoby premietali zášklby tela
z epileptických záchvatov. Snoval
senzitívne texty z vlákien depre-
sie a neurotickej fantázie. Písal
a spieval to, čo cítil. To, čo cítil,
ho zničilo. Manželom a otcom sa
stal možno primladý, žil rozpol-
tený medzi oprávnene nervóznou
manželkou a svojou belgickou
priateľkou, opustil zamestnanie,
rastúci úspech kapely, ktorú vie-
dol, nevedel rozvíjať. Záchvaty
epilepsie rozbíjali jeho myseľ, po-
dobne ako pôsobenie liekov, kto-
rými si dokázal skôr ubližovať.
Nezvládaný tlak výčitiek a choro-
by ho napokon smrteľne zlomili.

Prirodzenou dominantou fil-
mu je hudba JoyDivision. Omam-
ne temné piesne s mrazivým
soundom znejú v kvalitnom re-
vivalovom prevedení hereckých
predstaviteľov kapely. Zovreto
búšiace bicie, expresívna basgi-
tara a režúca gitara. Poetické tex-
ty, hlboký vokál a vypätý prejav.
Fluidum tragického tónu vo filme
Control pôsobí skľučujúco, srdna-
to a povznášajúco zároveň.

PETER ULMAN
Autor je filmový publicista

Pohľad do duše rozorvaného Iana Curtisa 

Augustové premiéry 

Control
Žáner: životopisný hudobný
Debut úspešného autora video-

klipov Antona Corbijna rozpráva
príbeh posledných siedmich ro-
kov života Iana Curtisa, speváka
legendárnej britskej skupiny Joy
Division. Čiernobiela kamera sle-
duje Curtisa od jeho prvých ex-
perimentov s drogami cez založe-
nie Joy Division až po jeho samo-
vraždu v máji 1980. Film získal
množstvo ocenení, okrem iného
sa stal najlepším britským nezá-
vislým filmom roku 2007.
Control * Veľká Británia * 2007 *
Minutáž: 122 min. * Réžia: Anton
Corbijn * Námet: Deborah Curtis –
kniha Touching from the Distance
(1995, Dotyky z diaľky) * Scenár:
Matt Greenhalgh * Kamera:
Martin Ruhe * Hudba: Joy
Division, New Order, rôzne
skladby a piesne * Strih: Andrew
Hulme * Hrajú: Sam Riley,
Samantha Morton, Alexandra
Maria Lara, Joe Anderson a ďalší *
Premiéra: 21. august 2008

Darjeeling 
s ručením 
obmedzeným

Žáner: komédia
Wes Anderson sa vo svojej tvor-

be venuje tematike zábavnej a zá-
roveň tragickej premenlivosti lás-
ky a rodinných vzťahov. V jeho
novom filme traja bratia z Ame-
riky vyrazia na cestu vlakom po
Indii s cieľom obnoviť putá a byť
opäť súrodencami ako kedysi.
Ich „púť“ sa však čoskoro vychý-
li z trasy –  zrazu sa ocitnú sami
uprostred púšte a vtedy sa začí-
na cesta, ktorú neplánovali. Pred
filmom bude uvedený 13-minú-
tový Andersonov Hotel Chevalier.
The Darjeeling Limited * USA *
2007 * Minutáž: 91 min. * Réžia:
Wes Anderson * Scenár: Wes
Anderson, Roman Coppola, Jason
Schwartzman * Kamera: Robert
Yeoman * Hudba: rôzne piesne *
Strih: Andrew Weisblum * Hrajú:
Owen Wilson, Adrien Brody, Jason
Schwartzman, Anjelica Huston,
Barbet Schroeder, Bill Murray,
Natalie Portman a ďalší *
Premiéra: 28. august 2008

Interview
Žáner: psychologický
Najnovší film Steva Buscemi-

ho o médiách, pravde a celebri-
tách je remakom filmu zavražde-
ného holandského režiséra Thea
Van Gogha. Rozpráva fascinujúcu
historku o rozhovore, ktorý mu-
sí pre svoje noviny urobiť cynic-
ký politický a vojnový reportér
s mladou hollywoodskou hviez-
dičkou. Herecký koncert Busce-
miho, smršť brilantných dialó-
gov a zmena pozícií postáv pri
vzájomných stretoch dodáva fil-
mu napätie a divák do konca ne-
dokáže uhádnuť, ktorá z postáv
v závere zvíťazí.
Interview * USA / Holandsko *
2006 * Minutáž: 81 min. * Réžia:
Steve Buscemi * Námet: film
Interview (2003, réžia: Theo van
Gogh) * Scenár: David Schechter,
Steve Buscemi * Kamera: Thomas
Kist * Hudba: Evan Lurie * Strih:
Kate Williams * Hrajú: Steve
Buscemi, Sienna Miller, Michael
Buscemi, Tara Elders a ďalší *
Premiéra: 7. august 2008

Juraj Jakubisko si na slávnostnom otvorení LFŠ prevzal 
Výročnú cenu AČFK za rok 2008. FOTO LFŠ

Najviac 
divákov 
videlo film
Slepé lásky 

Za prvý polrok 2008 sa
najnavštevovanejším filmom
v distribúcii Asociácie sloven-
ských filmových klubov (ASFK)
stala snímka Slepé lásky Jura-
ja Lehotského. Do kín si ju
prišlo pozrieť 6 309 divákov.
Za ňou v návštevnosti nasle-
dovali Faunov labyrint Guiller-
ma del Torro s 5 118 divákmi
a Kurz negatívneho myslenia
Ba°rda Breiena s 2 297 divák-
mi. Z filmových klubov sa naj-
navštevovanejším stalo bra-
tislavské Charlie centrum
s 7 705 divákmi, trojicu s naj-
väčším počtom návštevníkov
dopĺňajú FK Nostalgia Brati-
slava s 4 049 divákmi a FK Eu-
ropa Banská Bystrica s 3 161 di-
vákmi. Celkovo prišlo na filmy
ASFK v prvom polroku do kín
46 702 divákov na 1 759 pred-
stavení. Najsilnejším bol me-
siac apríl, počas ktorého sa
konala 15. Medzinárodná pre-
hliadka filmu, televízie a vi-
dea Febiofest, vďaka ktorej
v apríli videlo filmy ASFK cel-
kovo 18 015 divákov.

(sim)

Záber z filmu Control režiséra Antona Corbijna. FOTO ASFK


