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SME Klubový film

talentovanej slovenskej doku-
mentaristky, ktorý na pomedzí
hraného a dokumentárneho žán-
ru rozpráva o životnej etape star-
núcej ženy a jej túžbe zmeniť
život prostredníctvom známos-
ti s mladými mužmi, bude mať
distribučnú premiéru v októbri.
Mesiac pred uvedením Babičky sa
v septembri k divákom dostane aj
nový film úspešného slovenské-
ho dokumentaristu Marka Škopa
Osadné o stretnutí najvyšších sú-
časných európskych lídrov s lo-
kálnymi politikmi z poslednej de-
diny na hranici Európskej únie.
Na programovacom seminári ho
osobne uvedú tvorcovia, svetovú
premiéru bude mať na júlovom
44. MFF Karlove Vary, kde je za-
radený do Medzinárodnej súťaže
dokumentárnych filmov.

Z pripravovanej nekomerčnej
prehliadky Projekt 100, ktorá sa
už piaty rok na Slovensku koná
v jesennom termíne, sa na semi-
nári odpremietajú tri filmy. Kla-
sika Sedem samurajov Akiru Kuro-

sawu a dva minuloročné filmy.
Novinka od bratov Dardennov-
cov Mlčanie Lorny, v ktorej typic-
ky realistickým, drsným a záro-
veň citlivým spôsobom vyroz-
právali príbeh o mladej Albánke
a jej ceste za slobodou, a adaptá-
cia rovnomennej knihy zo škol-
ského prostredia Medzi stenami
Laurenta Canteta o mikrokozme
súčasnej multikultúrnej francúz-
skej spoločnosti. Oba filmy sa
hrdia už cenami – Dardennovci
získali na vlaňajšom MFF Can-
nes cenu za scenár k filmu Mlča-
nie Lorny a Cantetova snímka má
z festivalu v Cannes Veľkú cenu
Zlatú palmu a zároveň bola no-
minovaná na Oscara za najlepší
cudzojazyčný film.

Počas seminára sa uskutoční
aj pravidelná pracovná porada
klubistov a tento rok aj posedenie
účastníkov s oboznámením o pr-
vom udeľovaní cien ASFK „Fil-
mový kotúč“ na nedávno skon-
čenom Febiofeste.

(sim)

da Coppolu. Rodinné vzťahy Co-
sa Nostry, na ktorých vrchole sú
„krstní otcovia“, nahradili rôzne
kriminálne kartely ovládajúce ur-
čité oblasti Neapola.

Režisér Matteo Garrone poňal
v rovnomennom filme Savianovu
predlohu ako inšpiráciu. Z veľké-
ho množstva postáv si vybral nie-
koľko hlavných hrdinov, ktorých

osudy sleduje. Účtovník Don Ciro
so strachom roznáša medzi by-
tovkami mesačnú podporu rodi-
nám väznených členov mafie.
Špičkový, ale nedocenený krajčír
Pasquale šije za minimálne pe-
niaze šaty v čínskej továrni, ktoré
neskôr uvidí v televízii na hereč-
ke Scarlett Johansonovej. Podni-
kateľ Franco zabezpečuje odvoz
nebezpečného odpadu do ilegál-
nych skládok. Mladého Tota láka
svet zbraní natoľko, že sa vo svo-
jich trinástich rokoch pridáva
k jednému z gangov a neváha sa
vzdať tých najbližších. A dvojica
Marco a Ciro kradnú a vraždia
s neuveriteľným pôžitkom, avšak
keď sa dostanú do problémov, sú
z nich opäť len bezbranné a bez-
radné deti. V Gomore vystupuje
veľa nehercov a zaujímavosťou je,
že niekoľko z nich je i v skutoč-
nom živote podozrivých z ilegál-
nej činnosti. Napríklad Giovanni
Venosa, ktorý stvárnil šéfa jed-
ného klanu camorry, bol zatknu-
tý pri vymáhaní výpalného.

Matteo Garrone namiesto str-
hujúceho príbehu servíruje au-
tentické obrázky zo života preple-
tenej neapolskej mafie. Empatiu
nahradilo kruté realistické zob-
razenie, ktoré nedovolí divákom
vytvoriť si k postavám vzťah. Pro-
stredie Neapolu je rovnako bez-
útešné ako činy mužov, chlapcov
a detí vykonávajúcich najhoršie
zločiny. Tie zaznamenáva mies-
tami dokumentaristická, mies-
tami umelecká kamera Marca
Onorata. Násilie je všadeprítom-
né, ukončiť toto zabíjanie sa zdá
byť nemožné.

Film Gomora nastavuje zrkad-
lo nielen politikom v Taliansku,
ale celej Európe, ktorú šokoval
svojou otvorenosťou a surovo-
sťou. Okrem iných ocenení zís-
kal aj Veľkú cenu poroty na MFF
Cannes 2008 a Európsku filmovú
cenu EFA za film roka, scenár, ka-
meru aj najlepšieho herca (Toni
Servillo).

NINA ŠILANOVÁ
Autorka je študentka filmovej vedy

RECENZIA
Roberto Saviano, mladý au-

tor knihy Gomora, už mal byť
vyše šesť mesiacov mŕtvy. Za
jeho pravdivú výpoveď o prak-
tikách camorry sa dostal na
čiernu listinu tejto neapolskej
mafie. Saviano už tisíckrát oľu-
toval, že knihu poslal do tlače.
To, že s neapolskou mafiou nie
sú žarty, vedel už počas jej pí-
sania. Na vlastnej koži totiž
okúsil, čo znamená byť súčas-
ťou takejto spoločnosti. Svoje
osobné zážitky využil na od-
krytie nekalých praktík mafie,
pre ktorú smrť znamená len
ďalší stratený ľudský život.
Pravé motivácie ľudí túžiacich
po inom svete sú peniaze, dro-
gy a rinčanie zbraní. Camorra
nie je mafiou, akú poznáme
od Maria Puza či Francisa For-

Program seminára
zástupcov filmových
klubov je vždy
prekvapením.
Jeho dramaturgia
predznamenáva,
ako bude vyzerať
nadchádzajúca klubová
sezóna a distribúcia.
Na tohtoročnom stretnutí
klubistov, ktoré sa
uskutoční v hoteli
Polianka v Krpáčove 
od 5. do 7. júna, sa
odpremietajú vybrané
filmy z pripravovanej
jesennej prehliadky
Projekt 100 a plánované
distribučné tituly, medzi
ktorými sú aj dve novinky
slovenských autorov.

Z pripravovaných distribuč-
ných titulov sa na seminári od-
premieta Gomora Mattea Gar-
roneho. Táto dráma, ktorá rea-
listickým spôsobom zobrazuje
mafiánske praktiky v talian-
skom Neapole, a ukazuje, aká
je cena života, sa k divákom
dostane už v polovici júna.
Dlhšie si budú musieť diváci
počkať na emóciami nabitý
film jednej z najuznávanejších
súčasných francúzskych reži-
sérok Claire Denisovej 35 paná-
kov rumu. Atraktívnym spôso-
bom zobrazujúci klasický prí-
beh vzťahu a odlúčenia otca
a jeho jedinej dcéry, ktorú sám
vychovával po smrti manžel-
ky, vstúpi do distribúcie až
v decembri.

Z noviniek sa na seminári
odpremieta ešte Babička Zuza-
ny Piussi, ktorú sa ASFK roz-
hodla zaradiť do svojej distri-
bučnej ponuky po diváckom
úspechu na Febiofeste. Film

JÚNOVÉ PREMIÉRY

Gomora
Žáner: politický / gangsterský
Brutálne surová freska neuve-

riteľne výstižne vykresľuje, aký-
mi spôsobmi ovláda neapolská
vetva mafie zvaná camorra všed-
ný život ľudí. Je to svet, ktorého
jediným zákonom je násilie, je-
dinou hodnotou moc, jediným
snom peniaze a jediným dorozu-
mievacím prostriedkom zbraň.
V súboji klanov ide o nadvládu
nad trhom s narkotikami, nebez-
pečným odpadom, prostitúciou
a turistikou, ale aj odevným prie-
myslom. Film, zaľudnený posta-
vami, z ktorých žiadna nie je
ústredná, ale každá sa vpíše do
pamäti, vznikol podľa knihy no-
vinára Roberta Saviana, ktorá sa
stala okamžite bestsellerom a jej
filmová adaptácia získala Veľkú
cenu poroty na MFF Cannes 2008.
Gomorra * Taliansko * 2008 *
Minutáž: 137 min. * Réžia: Matteo
Garrone * Námet: Roberto
Saviano – rovnomenná kniha *
Scenár: Maurizio Braucci, Ugo
Chiti, Gianni Di Gregorio, Matteo
Garrone, Massimo Gaudioso,
Roberto Saviano * Kamera:
Marco Onorato * Strih: Marco
Spoletini * Hudba: rôzne skladby
a piesne * Hrajú: Salvatore
Abruzzese, Gianfelice Imparato,
Maria Nazionale, Toni Servillo,
Carmine Paternoster, Salvatore
Cantalupo, Marco Macor a ďalší *
Premiéra: 18. jún 2009

Strach(y) z tmy

Žáner: animovaný horor
Päť známych súčasných fran-

cúzskych komiksových výtvarní-
kov a animátorov a jeden Newyor-
čan vdýchli život nočným mo-
rám. Na divákov čakajú pavúčie
nohy na nahej pokožke, nevy-
svetliteľné zvuky v tmavej spálni,
neustále sa približujúca injekčná
striekačka, mŕtve „niečo“ nalo-
žené vo formaldehyde či štyri di-
voké beštie túžiace po krvi. Na
príbeh chlapca, ktorý sa stane
obeťou atraktívnej dievčiny, nad-
väzuje nočná mora japonského
dievčatka, ľudia miznúci v baži-
nách či desivý štekot svorky psov.
Vo filme, v ktorom ožívajú fóbie,
hnus a nočné mory, sa cyklicky
prelína úvaha nad stavom ľud-
stva, ktorú dopĺňajú uhrančivé
abstraktné obrazy.
Peur(s) du noir * Francúzsko *
2007 * Minutáž: 82 min. * Réžia
a výtvarníci: Blutch, Charles
Burns, Marie Caillouová, Pierre di
Sciullo, Lorenzo Mattotti, Richard
McGuire * Scenár: Blutch, Charles
Burns, Romain Slocombe, Pierre
di Sciullo, Jerry Kramsky, Richard
McGuire, Michel Pirus * Strih:
Céline Kélépikis * Hudba: René
Aubry, Boris Gronemberger,
Laurent Perez del Mar, George
Van Dam * Premiéra: 4. jún 2009

Film Gomora je o svete zločinu. FOTO ASFK

Vidieť Neapol a zomrieť

Na Febiofeste najviac zaujali
české a slovenské filmy

my – Babička (859 divákov) Zuza-
ny Piussi, otvárací film festiva-
lu Anglické jahody (685) Vladimíra
Drhu a Hlídač č. 47 (501) Filipa
Renča. Päticu uzavrela dráma
Rembrandtova nočná hliadka (464)
Petra Greenawaya. Na nasledu-
júcej priečke v záujme divákov
skončila dvojica slovenských no-
viniek, dokumenty Koliba o Slo-
venskej filmovej tvorbe a jej zá-
niku od režisérky Zuzany Piussi
a profil scenáristu a dramatur-
ga Tibora Vichtu Kým sa skon-
čí tento film v réžii Tomáša Huč-
ka, ktoré na spoločnej projek-
cii videlo 385 divákov. Tieto čísla
potvrdzujú aj fakt, že najviac
divákov videlo filmy z hlavnej
festivalovej sekcie Nový český
a slovenský film (3 984 divákov),
za ktorou v návštevnosti nasledo-
vali sekcie Český dokumentárny
film 2007 – 2008 (2 783), Projekt
100 – 2009 (1 363), Bonus: Novin-
ky ASFK (992) a Srbský film (440).

Z filmových klubov a kín Fe-
biofestu najviac divákov navští-
vilo predstavenia v bratislavskom
Charlie centre (2 413 divákov), ďa-
lej v novom premietacom pries-
tore prehliadky DK Zrkadlový háj
(1 596), v FK 35 mm na VŠMU
(1 209), v FK Cinefil Košice (952)
a napokon v bratislavskom kine
Mladosť (703).

(sim)

Medzinárodná 
prehliadka filmu,
televízie a videa 
Febiofest sa skončila 
30. apríla. Za mesiac
svojho trvania 
od 30. marca si 
jej filmy prišlo 
pozrieť 12 281 divákov.
Spolu sa odpremietalo 
v 9 slovenských 
mestách a v 18 kinosálach
135 filmov v 13 filmových
sekciách na 
261 predstaveniach.
Prehliadka potvrdila,
že slovenskí diváci 
majú záujem o české
i slovenské filmy.

Najnavštevovanejším fil-
mom tohtoročného Febiofestu
sa stal dokumentárny film zo
slovenských reálií Ivetka a hora
českého režiséra Víta Janečka
o spirituálnej skúsenosti jed-
ného dievčaťa a dvoch ďalších
detí na hore Zvir pri Litma-
novej. Jeho uvedenie netra-
dične po slovenských mestách
okrem režiséra sprevádzala aj
hlavná protagonistka. Na film
sa možno aj vďaka tomu pri-
šlo pozrieť až 2 541 divákov.

Prvú päťku najnavštevova-
nejších filmov tvorili však aj
ďalšie české a koprodukčné fil-
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Ženy môjho muža

Film Marka Škopa Osadné bude mať svetovú premiéru 
začiatkom júla na 44. MFF Karlove Vary. FOTO ASFK

Stretnutie plné
dobrých filmov


