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SME Klubový film

ja Wajdu, Adamove jablká Ander-
sa Thomasa Jensena a Persepolis
Vincenta Paronnauda a Marjane
Satrapi. V roku 2008 všetky filmy
ASFK videlo až o 23 350 divákov
viac ako v roku 2007, kedy ich
bolo spolu len 70 649.

Z filmových klubov najviac
minuloročných divákov zavítalo
do bratislavského Charlie centra,
kam prišlo s obrovským násko-
kom pred ostatnými filmovými
klubmi až 20 061 divákov. Medzi
obľúbené kluby patrí na druhej
priečke návštevnosti bratislav-
ský FK Nostalgia (8 640 divákov),
tretí skončil prvý filmový klub
umiestnený v multiplexe, a to FK
Europa (6 667) v Banskej Bystri-
ci, štvrtá priečka patrí FK Cinefil
(5 629) v Košiciach a piate skon-
čilo Artkino Metro (3 757) v Tren-
číne. Zvyšných päť miest do naj-
navštevovanejšej desiatky obsa-
dili v poradí FK Naoko Trnava,
Mladosť Bratislava, Fontána Pieš-
ťany, Univerzita Nitra a FK Alter-
natíva Martin.

Posledným minuloročným
dňom sa skončilo aj jedno z do-
minantných podujatí ASFK. Ne-
komerčná putovná prehliadka
Projekt 100 – 2008, ktorá začala
11. septembra 2008 a priniesla
do kín 10 celovečerných a 2 krát-
kometrážne filmy, dosiahla vla-
ni tiež rekordnú návštevnosť za
posledných šesť rokov. Všetky
filmy prehliadky videlo spolu 
17 329 divákov na 508 predstave-
niach, čo je o 7 774 divákov viac
ako v roku 2007, kedy ich prišlo na
filmy Projektu 100 len 9 555. Naj-
navštevovanejším filmom pre-
hliadky sa stala snímka 4 mesiace,
3 týždne a 2 dni (3 447 divákov), za
ňou nasledovali Skafander a motýľ
(3 027), Katyň (2 979), Ty, ktorý žiješ
(1 680) Roya Anderssona a Skrytý
pôvab buržoázie (1 525) Luisa Bu-
n~uela, ktorý sa premietal s jeho
krátkym filmom Andalúzsky pes.
Zo štyroch mesiacov prehliadky
sa divácky najvďačnejším stal
september s 8 395 divákmi.

(sim)

Na klubové filmy prišlo
vlani viac divákov 

citov. Situácia sa vyhrotí vo chví-
li, keď sa Inge prizná Wernerovi,
že sa zaľúbila.

Režisér rozohráva komorný
psychologický príbeh troch ľudí,
ktorí napriek svojmu veku žijú
plnohodnotným životom, majú
vlastné koníčky aj erotický svet.
Inge a Werner sa napriek tridsať-
ročnému vzťahu stále ctia a mi-
lujú. S Karlom však Inge prežíva
chvíle, pri ktorých sa cíti opäť
ako v mladosti. Karl, Inge aj

Werner si uvedomujú hranice
svojho tela poznačeného vekom,
ale dokážu sa vzájomne rešpek-
tovať aj smiať na vtipoch o súlo-
žiacich osemdesiatnikoch.

Andreas Dresen filmom Sied-
me nebo búra spoločenské pred-
sudky. Erotika starých ľudí reál-
ne existuje, len sa o nej nehovo-
rí. Kult pekného tela je silnejší
a svetu vládne dokonalosť v kráse
a v mladosti. Nejedného diváka
potom môže pohľad na nemecký

film šokovať, ale to nebol režisé-
rov zámer. Dresen robí „osvetu“
tým najúčinnejším spôsobom.
Na príklade zamilovanosti od-
tabuizováva tému erotiky v sta-
robe. Robí to s veľkým citom
a vkusne. Erotika vo filme nie je
explicitná, je len prirodzenou sú-
časťou vzťahov hlavných hrdi-
nov. Scény nahoty sa môžu spo-
čiatku javiť ako prekvapivé, ale
plynutím filmu režisér diváka
presvedčí, že to, čo vidí, je priro-
dzené. Dresen ozvláštnil snímku
aj nezvyčajným originálnym stri-
hom, vďaka ktorému sa príbeh
posúva dopredu rôznym tem-
pom. Dokumentaristická kame-
ra len podtrháva autenticitu fil-
mu vytvorenú presvedčivým vý-
konom hlavnej predstaviteľky
Ursuly Werner. Vďaka nej dosta-
la postava Inge obrovský rozmer
a pri pohľade na ňu si divák uve-
domí, že láska a zamilovanosť
môžu byť rovnako krásne v sta-
robe ako v mladosti a že rovnako
bolestivá môže byť vidina straty
blízkeho človeka.

NINA ŠILANOVÁ
Autorka je študentka 

filmovej vedy FTF VŠMU

RECENZIA 

V siedmom nebi sa ocitne
človek, ktorého postretlo veľ-
ké šťastie. Príčina šťastia mô-
že byť rôzna. Neopísateľné po-
city prežíva ten, kto sa zaľúbi.
Najmä ak od posledných mo-
týlikov v bruchu ubehlo viac
než tridsať rokov.

Najnovší film nemeckého
režiséra Andreasa Dresena
Siedme nebo je filmom o láske
a jej prejavoch. Nie sú to preja-
vy, o ktorých sa veľa hovorí, no
predsa sú prítomné a priro-
dzené. Šesťdesiatnička Inge sa
telesne zblíži so sedemdesiat-
šesť ročným Karlom, pre kto-
rého šila nohavice. Vzplanutie
telesných pudov pocítia obaja
hneď pri prvom stretnutí. Inge
sa však z bytu rýchlo vytratí
a vracia sa do každodenného
života so svojím dlhoročným
partnerom Wernerom. Na to,
čo sa stalo medzi ňou a nezná-
mym mužom, ale zabudnúť
nevie a túžba vidieť ho zno-
vu ju privádza do komplikova-
ného milostného trojuholní-
ka plného protichodných po-

Febiofest sa blíži 
Už len dva mesiace chýbajú

do začiatku 16. ročníka Medzi-
národnej prehliadky filmu, te-
levízie a videa Febiofest 2009.
Tento rok sa bude na Sloven-
sku konať od 30. marca do
30. apríla 2009 v Bratislave,
Banskej Bystrici, Košiciach,
Martine, Nitre, Poprade, Prešo-
ve, Trenčíne a v Žiline. Domi-
nantnou sekciou je Nový čes-
ký a slovenský film, na tvorbu
našich najbližších susedov sa
sústreďujú aj sekcie Český do-
kumentárny film 2007 – 2008,
Novinky českej televíznej tvor-
by a To najlepšie z Febia. Dra-
maturgiu prehliadky doplnia
tradičné sekcie Bonus: Novin-
ky ASFK, Projekt 100 – 2009,
profily a retrospektívy, tento-
raz zamerané na tvorbu slo-
venského režiséra Petra Sola-
na, českého režiséra Františka
Vláčila, maďarského režiséra
Bélu Tarra a poľského režiséra
Jerzyho Skolimowskeho. Fe-
biofest jednu zo sekcií bude
venovať balkánskej kinemato-
grafii a päticu pozoruhodných
svetových filmov uvedie sek-
cia Kino-Ikon Plus. Na 16. Fe-
biofeste bude udelená aj Cena
Zentivy a po prvýkrát tiež Vý-
ročná cena ASFK. (sim)

Hovoria o tom distribučné
výsledky Asociácie
slovenských filmových
klubov (ASFK), ktorá
v minulom roku
zaznamenala najvyššiu
návštevnosť na tituly 
zo svojej distribučnej
ponuky za posledné štyri
roky. Na jej filmy sa 
v roku 2008 prišlo 
pozrieť až 93 999 divákov
na 3 593 predstavení.

Až prekvapujúco znie fakt,
že najnavštevovanejším fil-
mom ASFK za minulý rok sa
s výrazným náskokom stal
slovenský titul, dokument Ju-
raja Lehotského Slepé lásky,
ktorý videlo 11 311 divákov.
Týmto svojím umiestnením
sa film Slepé lásky dostal až
na 15 miesto historického reb-
ríčka TOP 50 najúspešnejších
filmov distribuovaných ASFK
v rokoch 1996 – 2008 ako jedi-
ný slovenský titul. V rebríčku
návštevnosti sa za Slepými lás-
kami v minulom roku ako dru-
hý umiestnil Faunov labyrint
(5 938 divákov) Guillerma del
Toro, tretí bol Venkovský učiteľ
(4 662) Bohdana Slámu, štvrtý
skončil nórsky film Kurz nega-
tívneho myslenia (4 523) Ba°rda
Breiena a päticu najúspešnej-
ších filmov z hľadiska návštev-
nosti uzatvoril vlani film Pet-
ra Zelenku Karamazovi (4 120).
V desiatke divácky najúspeš-
nejších filmov za rok 2008 sa
od šiestej po desiatu prieč-
ku umiestnili ešte 4 mesiace,
3 týždne a 2 dni Cristiana Mun-
gia, Skafander a motýľ Julia-
na Schnabela, Katyň Andrze-

Februárové premiéry 

Po svadbe
Žáner: psychologický
Jacob Pedersen, vyliečený al-

koholik a idealistický humani-
tárny pracovník, riadi sirotinec
v Indii, ktorému z finančných dô-
vodov hrozí zánik. Jedinou mož-
nosťou jeho záchrany je cesta do
Dánska, odkiaľ prichádza ponuka
finančnej pomoci od boháča Jor-
gena. V rodnom Dánsku sa Jacob
stretáva s Jorgenom a jeho ženou
Helenou. Prekvapene zisťuje, že
ide o jeho lásku z mladosti a do-
zvie sa, že zrejme on je skutoč-
ným otcom Jorgenovej dcéry An-
ny. Pôvodne obchodná cesta sa
tak zmení na dramatickú a pre
všetkých zúčastnených bolest-
nú skúšku...
Efter brylluppet * Dánsko / 
Veľká Británia / Švédsko * 2006 *
Minutáž: 120 min. * Réžia:
Susanne Bier * Námet: Susanne
Bier, Anders Thomas Jensen *
Scenár: Anders Thomas Jensen *
Kamera: Morten So/ borg *
Hudba: Johan Söderqvist * Strih:
Pernille Bech Christensen,
Morten Ho/ jbjerg * Hrajú: Mads
Mikkelsen, Rolf Lassga° rd, Sidse
Babett Knudsen, Stine Fischer
Christensen, Christian Tafdrup
a ďalší * Premiéra: 12. február 2009

Siedme nebo
Žáner: psychologický
Film je realistickou výpoveďou

o psychických i fyzických túž-
bach staršej generácie. Inge ide
vrátiť opravené nohavice svojmu
zákazníkovi Karlovi a počas jej
návštevy medzi nimi dôjde k se-
xuálnemu vzplanutiu. Inge však
žije s manželom a spočiatku sa
vzťahu s Karlom bráni, no ich
vzájomná príťažlivosť je silnej-
šia. Kamera vo filme sleduje hr-
dinov pri sexe i v tých najbolesti-
vejších situáciách, tabuizovaná
téma erotiky medzi starými ľuď-
mi v ňom nachádza na prvý po-
hľad šokujúce, ale adekvátne
zobrazenie – autentické, bez akej-
koľvek strojenosti, s porozume-
ním a humorom. Film, ktorý lá-
me konvencie o láske v starobe,
získal ocenenie na MFF Cannes
2008 v sekcii Un certain regard.
Wolke 9 * SRN * 2008 * Minutáž:
98 min. * Réžia: Andreas Dresen *
Scenár: Laila Stieler, Andreas
Dresen, Jörg Hauschild, Cooky
Ziesche * Kamera: Michael
Hammon * Hudba: rôzne skladby
a piesne * Strih: J. Hauschild *
Hrajú: Ursula Werner, Horst
Rehberg, Horst Westphal,
Steffi Kühnert a ďalší *
Premiéra: 26. február 2009

V roku 2008 prišlo najviac divákov na slovenský dokument
Slepé lásky Juraja Lehotského. FOTO ASFK

Z filmu Siedme nebo. FOTO ASFK

V šesťdesiatke sa život nekončí
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Ocenené filmy idú priamo do kín
Z distribučnej ponuky Asociácie slovenských filmových klu-

bov (ASFK) prídu aj tento rok do kín filmy, ktoré si na svoje konto
pripisujú ocenenia. Už vo februári diváci uvidia snímku Siedme
nebo Andreasa Dresena, ktorá v januári na 20. Trieste Film Festival
získal za nekompromisný pohľad režiséra a vynikajúce herecké vý-
kony troch hlavných predstaviteľov Cenu za najlepší dlhometráž-
ny hraný film. Z talianskeho Terstu si v kategórii dokumentárnych
filmov Cenu divákov priniesli aj Slepé lásky Juraja Lehotského.
Z tohtoročných distribučných titulov je úspešný aj Valčík s Baši-
rom, animovaný dokument izraelského režiséra Ariho Folmana,
ktorý zaujal na vlaňajšom MFF Cannes a rieši traumu a amnéziu
hlavného hrdinu spôsobenú krvavým masakrom v palestínskych
utečeneckých táboroch v roku 1982. Po zisku Zlatého glóbusu za
najlepší cudzojazyčný film bol v rovnakej kategórii nominovaný
na Oscara. Do našich kín sa dostane 21. mája 2009. Medzi piatimi
nominovanými na Oscara je i francúzsky film Laurenta Canteta
Medzi stenami, v ktorom žiaci strednej školy v jednej z problema-
tických parížskych štvrtí vedú dialógy s učiteľom presadzujúcim
neobvyklé výchovné metódy. Film ocenený Zlatou palmou na fes-
tivale v Cannes 2008 a nominovaný na Európsku filmovú cenu za
najlepší film a réžiu a na piatich Cézarov, bude na jeseň súčasťou
Projektu 100 – 2009 na Slovensku. (miro)

Ivetka a hora na veľkom plátne 
Medzi avizovanými distribučnými titulmi ASFK, ktoré zaujali

v prvom polroku 2009, je aj český dokument Ivetka a hora Víta Ja-
nečka, ocenený Cenou pre najlepší český dokument 2008 na vla-
ňajšom 12. MFDF Jihlava. ASFK vstúpila do spolupráce pri prepise
filmu z DVD na klasicky kinoformát, vďaka čomu bude film na
Slovensku distribuovaný z 35 mm formátu. Tento magicky doku-
mentárny film o spirituálnej skúsenosti jedného dievčaťa na slo-
venskej hore Zvir, ktorý vstúpi do slovenských kín 8. apríla 2009
a jeho predpremiéra sa uskutoční počas 16. Febiofestu, sa v Českej
republike naďalej premieta len z DVD. (sim)
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