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SME Klubový film
Rakúsky režisér Michael
Haneke patrí dnes medzi
najdôležitejších európskych
režisérov, jeho najnovší 
film Biela stuha, ktorý si
z tohtoročného MFF Cannes
odniesol hlavnú cenu –
Zlatú palmu, patrí zatiaľ
k vrcholom jeho tvorby.
Vďaka Asociácii slovenských
filmových klubov (ASFK)
budú môcť tento film vidieť
v kinách aj slovenskí diváci.
Rozhodol o tom výkonný
výbor asociácie na svojom
poslednom zasadnutí počas
programovacieho seminára
ASFK, ktorý sa konal
začiatkom júna v Krpáčove.

Najnovšie festivalové 
hity v kinách

Hanekeho Biela stuha podáva
obraz o morálnom úpadku jednej
nemeckej dediny v predvečer pr-
vej svetovej vojny. Postavená je
na precíznom zachytení podivnej
atmosféry narastajúceho násilia,
medzigeneračného konfliktu, ko-
lízii starého poriadku a nastupu-
júcej modernity a aj preto dnes
pôsobí veľmi aktuálnym dojmom.
Bude to už po štvrtýkrát za se-
bou, čo sa ASFK podarilo v sloven-
skej distribúcii ponúknuť víťaz-
nú snímku z Cannes. Biela stuha
však nie je jediným titulom, kto-
rý sa z aktuálnych filmov ocene-
ných na významných medziná-
rodných festivaloch objaví v na-
šich kinách. „Rovnako sa diváci
môžu tešiť na veľmi kontroverzne pri-

jatý film Larsa von Triera Antikrist,
ktorého hlavná predstaviteľka Char-
lotte Gainsbourgová získala v Cannes
cenu za Najlepší ženský herecký vý-
kon. Uvedieme aj najnovší film Woo-
dyho Allena Užívaj si, ak to ide, ďa-
lej nový tohtoročný film Jeana-Luca
Godarda Socializmus, tiež film Hlad
v réžii Steva McQuenna, ktorý získal
Zlatú kameru za debut na festivale
v Cannes minulý rok. Máme aj naj-
novší film Kim Ki-duka Dych, nomi-
novaný na Zlatú palmu v Cannes
v roku 2007, francúzsky film Biele
mäso Claire Denisovej v hlavnej úlohe
s Isabelle Huppertovou, francúzsko-
-kanadsko-japonskú drámu Vojdi do
prázdna Gaspara Noé a takisto český
film Protektor Mareka Najbrta, kto-
rý bude mať v Čechách premiéru na
jeseň tohto roka a my ho plánujeme

uviesť na Febiofeste,“ hovorí o bu-
dúcoročných novinkách ASFK jej
predseda Peter Dubecký.

Premiéra slovenského 
dokumentu Osadné

Tento mesiac diváci z distri-
bučnej ponukyASFK uvidia sním-
ku Fígle, najlepší poľský film ro-
ku 2007, a hneď po letných prázd-
ninách je na začiatok septembra
pripravená premiéra slovenského
dokumentárneho filmu Marka
Škopa Osadné. Jeho príbeh staros-
tu a pravoslávneho kňaza z de-
dinky Osadné na hranici Európ-
skej únie, ktorí sa dotknú sveta
veľkej politiky, bude začiatkom
júla vo svetovej premiére repre-
zentovať Slovensko v Medziná-

rodnej súťaži dokumentárnych
filmov na MFF Karlove Vary, z kto-
rého si jeho režisér pred tromi
rokmi priniesol Zvláštne uznanie
poroty dokumentárnych filmov
i Divácku cenu za snímku Iné sve-
ty. Do konca tohto roka asociácia
uvedie do kín aj ďalší dokument
slovenskej režisérky Zuzany Pius-
si Babička, erotickú tragikomédiu
o starnúcej žene, ktorá chce vrá-
tiť čas, spolu s ním sa v októbri
na plátna dostanú aj festivalový
hit z prostredia kazašskej stepi
Tulpan Sergeja Dvorcevoja, ocene-
ný na minuloročnom MFF Can-
nes v sekcii Un certain regard,
a animovaný film Mary a Max
Adama Elliota o úžasnom priateľ-
stve dvoch osamelých duší, kto-
rý tento rok otváral festival ne-

závislého filmu v Sundance. Na
november je pripravená tiež ani-
movaná Farma zvierat z dielne kla-
sikov britskej animovanej tvor-
by, manželov Johna Halasa a Joy
Batchelorovej z roku 1954, ktorá
je adaptáciou slávnej rovnomen-
nej bájky Georga Orwella o nebez-
pečenstve totalitných systémov,
a na december zasa emóciami
nabitý príbeh otca a dcéry s hud-
bou Tindersticks 35 panákov rumu
Claire Dennisovej.

Prehliadka Projekt 100 
prekvapí 

September je každý rok vyhra-
dený pre nekomerčnú putovnú
prehliadku Projekt 100, ktorá pra-
videlne prináša do kín desiatku
filmov zo zlatého fondu svetovej
kinematografie, ale aj novinky
ocenené na prestížnych medzi-
národných festivaloch. Tento rok
začne 10. septembra a v jej ponu-
ke sú obnovené premiéry reš-
taurovaných klasík Psycho Alfre-
da Hitchcocka, Sedem samurajov
Akiru Kurosawu, Upír Nosferatu
F. W. Murnaua a nová kópia klu-
bového hitu Dom obesenca Emira
Kusturicu. Z aktuálnych snímok
budú uvedené pohľad do mikro-
kozmu súčasnej multikulturálnej
francúzskej spoločnosti Medzi ste-
nami, ocenený Zlatou palmou na
MFF Cannes 2008, a film Mlčanie
Lorny v réžii bratov Dardennov-
cov, ktorý si z minuloročného
Cannes odniesol cenu za scenár.
Do Projektu 100 sú zaradené i no-
vinky Petra Greenawaya Rem-
brandtova Nočná hliadka o vzniku

jedného z najznámejších maliar-
skych diel a druhá časť plánova-
ného triptychu Theodora Ange-
lopoulosa o emigrácii a pamäti
Prach času. Desiatku titulov uza-
tvára argentínska Anténa inšpi-
rovaná klasickými nemými fil-
mami.

Len niekoľko dní sú známe 
už aj tituly, ktoré ASFK plánuje
uviesť v Projekte 100 v roku 2010.
Predstavitelia asociácie sa totiž
v Krpáčove stretli aj so zástupca-
mi partnerskej organizácie – Aso-
ciácie českých filmových klubov
(AČFK), s ktorou sa na príprave
prehliadky podieľajú. Podľa slov
Petra Dubeckého v dramaturgii
prehliadky dochádza k význam-
nej zmene. „Česká strana chce od
budúceho roka viesť celý Projekt 100
monotematicky, a preto bude časť je-
ho programu venovaná filmu noir.
V Krpáčove sa pre Projekt 100 – 2010
hovorilo o tituloch Vrah medzi nami
Fritza Langa, Posadnutosť Luchina
Viscontiho, Sunset Boulevard Billy-
ho Wildera, Konformista Bernarda
Bertolucciho, Blade Runner Ridleyho
Scotta a Alphaville Jeana-Luca Go-
darda. To sú filmy, ktoré spadajú do
vymedzeného rámca filmu noir, ale
my to skôr budeme koncipovať ako
filmy viažuce sa k dejinám svetovej
kinematografie tak, ako sme to robili
v minulosti. Pre Projekt 100 budeme
uvažovať aj o zakúpení niekoľkých fil-
mov spolu s AČFK, pretože my naďa-
lej do prehliadky zaraďujeme aj naj-
novšie filmy ocenené na významných
festivaloch. Aj z tohto dôvodu sa náš
program od českého Projektu 100
v posledných rokoch odlišuje,“ uza-
tvára Peter Dubecký. (sim)

S prázdninami prichádza aj Letná 
filmová škola 

V polovici prázdnin od 24. júla do 2. augusta sa uskutoční jubilej-
ný 35. ročník podujatia Letná filmová škola Uherské Hradiště. Pre
tento rok je pripravených opäť niekoľko zaujímavých cyklov, spre-
vádzaných významnými hosťami. Fokus bude zameraný na Ra-
kúsko cez jeho nemý aj experimentálny film až po výrazné režisér-
ske osobnosti, sekcia Iné Belgicko predstaví belgický surrealizmus
i súčasný film, vrátane profilov filmárskych osobností. Program
tvoria i cykly Zamrznutý obraz o vzájomnom spojení film a komiks,
Migrácia ako syndróm a Filmová čítanka: Francúzske neobaroko.
Najväčšiu časť programu predstavuje Višegrádsky horizont, v kto-
rom dostane priestor aj slovenská kinematografia, prezentovaná
predovšetkým počas pravidelného Slovenského dňa. Podujatie si
pripomenie tvorbu dvoch našich jubilantov – režiséra Petra Solana
a scenáristu a rektora VŠMU Ondreja Šulaja, ďalej uvedie najak-
tuálnejšie slovenské hrané i dokumentárne snímky, upozorní na
diela z prelomu 80. a 90. rokov, ktoré pripomenú udalosti z novo-
dobej slovenskej histórie, a odpremieta aj cyklus filmov Martina
Slivku o Rómoch Deti vetra. (sim)
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Z filmu Biela stuha Michaela Hanekeho, ktorý získal Zlatú palmu na tohtoročnom MFF Cannes.
FOTO ASFK

Víťazný film z Cannes príde aj do našich kín

RECENZIA

Trpká poľská komédia Fígle je
príbehom malého chlapca z pe-
riférie, ktorého život prevráti
naruby príchod dávno stratené-
ho otca. Snímka režiséra Andrze-
ja Jakimowskeho okrem silného
príbehu prináša aj obraz súčas-
ného poľského malomesta a zlo-
žitý život jeho obyvateľov.

Stefek je šesťročný chlapec,
ktorého život ohraničuje pries-
tor malého poľského mesta. Je-
ho staršia sestra Elka sa snaží
z umŕtveného prostredia dostať
pomocou zisku pracovného mies-
ta v medzinárodnej korporácii
a popritom pracuje v kuchyni
miestneho bufetu. Ich mama je
odovzdaná náročnému údelu hla-

vy rodiny, keďže otec ich pred
rokmi opustil a celá zodpoved-
nosť leží na nej. Sú letné prázd-
niny a každý vzruch v pokojnej
existencii na periférii je vítaný.

Navonok jednotvárne mesto
je pre Stefeka zdrojom magických
tajomstiev. Pomocou kúziel ako
je hádzanie mincí na koľajnice či
umiestňovanie hračkárskych vo-
jačikov na rôzne miesta sa snaží
privolať na svoju stranu šťastenu.
Je presvedčený, že takýmto spô-
sobom dokáže ovplyvňovať reali-
tu podľa vlastných predstáv. Ste-
fek si svoje magické schopnosti
môže naplno preveriť potom, ako
jedno ráno zbadá na peróne stáť

človeka, ktorý sa nápadne podobá
na jeho otca. Začína sa chlapcov
boj s realitou, ktorý má jediný
cieľ – dosiahnuť, aby sa otec vrátil
k rodine. Film je záznamom jeho
nekončiacej, zúfalej, no často aj
komickej snahy získať otca späť.

Režisér Andrzej Jakimowski
skladá mozaiku novodobej poľ-
skej periférie zo žobrákov, prosti-
tútok,prácou zodratých žien a ich
bezprizorných detí. Život v mes-
tečku pulzuje medzi malými ob-
chodíkmi, stanicou a skromnými
bytmi obyvateľov. Film je obra-
zovo výrazne štylizovaný, farby
obrazu pripomínajú vyblednu-
té socialistické pohľadnice spred

mnohých desaťročí. Jednoznač-
ným prínosom sú herecké výko-
ny postáv, medzi nimi dominuje
predstaviteľ Stefeka Damian Ul.
Detský herec do svojej role vnie-
sol čisté rozmýšľanie dieťaťa,
v ktorom sa spája naivita s prefí-
kanosťou a neobyčajnou šikov-
nosťou. Príjemným zážitkom je aj
výkon Eweliny Walendziak v ro-
le Stefekovej sestry Elky. Tá ba-
lansuje medzi dvomi svetmi – je-
den symbolizujú jej rodina a pria-
teľ, fanúšik starých áut, druhý
ležérne zapnuté saká manažérov
a chrómovo-sklenené priestory
korporácie, v ktorej by chcela
pracovať.

Fígle sú typickým festivalovým
filmom, ktorý chce divákov za-
hriať pri srdci dojímavou témou
odľahčovanou humornými scé-
nami a zároveň im priniesť aj vi-
zuálne zaujímavý zážitok. Sním-
ke však v polovici začne dochá-
dzať dych a v druhej časti sa
v deji začnú zdĺhavo kopiť vykon-
štruované zvraty, ktoré pôsobia
neprirodzene a rozbíjajú rytmus
filmu. Vo výsledku tak Fígle vy-
znievajú rozpačito, napriek vý-
borným hereckým výkonom
hlavných postáv.

EVA MICHALKOVÁ 
Autorka je absolventka filmovej vedy 

Mozaika života na poľskej periférii 

FOTO ASFK

Sztuczki * Poľsko * 2007 *
Minutáž: 95 min. * Réžia: Andrzej
Jakimowski * Scenár: Andrzej
Jakimowski * Kamera: Adam
Bajerski * Strih: Cezary Grzesiuk *
Hudba: Tomasz Gąssowski *
Hrajú: Damian Ul, Ewelina
Walendziak, Tomasz Sapryk,
Rafał Guźniczak, Iwona
Fornalczyk, Joanna Liszowska,
Andrzej Golejewski a ďalší *
Premiéra: 16. júl 2009
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