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Projekcie filmu Osadné 
za účasti tvorcov: 

4. 9. Bratislava
Polus City Center – Palace
Cinemas – 18.30 h.

5. 9. Prešov 
Cinemax – 17.30 h. a 19.00 h.

6. 9. Osadné
Kultúrny dom – 20.00 h.

7. 9. Humenné
kino Fajn – 17.30 h. a 19.30 h.

8. 9. Snina
kino Centrum – 19.30 h.

9. 9. Košice
kino Úsmev – 17.00 h. a 19.00 h.

SME Klubový film

v   k i n á c h   a   f i l m o v ý c h   k l u b o c h
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Na jeseň sa už tradične
koná nekomerčná putovná
prehliadka Projekt 100.
Opäť prináša do kín
desiatku filmov zo 
zlatého fondu svetovej
kinematografie, ale aj
novinky ocenené na
prestížnych medzinárodných
festivaloch. Tento rok
potrvá od 10. septembra 
do 31. decembra. Už o dva
týždne sa teda začne 
jej jubilejný 15. ročník.
Premietať sa bude 
v 34 slovenských mestách.

Otvorenie prehliadky nebude
hocijaké. Vo filmovom klube Nos-
talgia sa premietne v novej kópii
klubový hit Dom obesenca, jeden
z najlepších filmov Emira Kus-
turicu s hudbou Gorana Brego-
vića, ktorý sa hrdí Cenou za naj-
lepšiu réžiu z MFF Cannes 1989.
Tento príbeh o túžbe po voľnosti,
slobode, biede i bohatstve života
nebude jedinou snímkou uvede-
nou v obnovenej premiére. Do
prehliadky sú zaradené aj ďalšie
tri reštaurované diela. Jedným
z nich je najslávnejší film maj-
stra hororového žánru Alfreda
Hitchcocka Psycho, slávny film
japonského filmového mága Aki-
ru Kurosawu Sedem samurajov,
tentoraz v o 102 minút dlhšej
verzii, a napokon klasický ne-
mý horor Upír Nosferatu Friedri-

cha Wilhelma Murnaua, nakrú-
tený podľa slávneho hororu Bra-
ma Stokera Dracula.

Pre prehliadku je ale typické,
že okrem nezabudnuteľných sve-
tových diel z histórie kinemato-
grafie uvádza aj novinky. A to fil-
my s úspechom uvedené na tých
najprestížnejších festivaloch. Ak-
tuálnu tvorbu bude v programe
reprezentovať snímka Medzi ste-
nami Laurenta Canteta, ocene-
ná Zlatou palmou na MFF Can-
nes 2008, ktorá vznikla podľa rov-
nomennej knihy zo školského

prostredia od pedagóga a spiso-
vateľa Francoisa Bégaudeaua. Ten
si zahral vo filme hlavnú posta-
vu učiteľa a v úlohách jeho žia-
kov vystupujú skutoční študen-
ti – neherci, o čo viac film podáva
realistickejší pohľad do súčasnej
francúzskej spoločnosti. Cenu za
scenár z rovnakého festivalu má
aj nový film bratov Dardennov-
cov Mlčanie Lorny o snahe mladej
Albánky, žijúcej v Belgicku zís-
kať fingovanou svadbou s drogo-
vo závislým mladým mužom ob-
čianstvo, a teda i slobodu. Do Pro-

jektu 100 je zaradená aj druhá
časť triptychu Thea Angelopou-
losa Prach času o emigrácii a pa-
mäti, ďalej fascinujúca dráma
Petra Greenawaya o vzniku jed-
ného z najznámejších maliar-
skych diel všetkých čias Rem-
brandtova Nočná hliadka, argentín-
ska rozprávková alegória o meste,
v ktorom sa stratili slová, inšpi-
rovaná nemými filmami Anténa
a napokon film Darrena Aronof-
skeho Rekviem za sen o štvorici
ľudí, ktorým osud neprial šťastie
a točia sa v bludnom kruhu bez-
mocnosti a beznádeje.

Z hľadiska dramaturgie je tento
rok prehliadka vyvážená a pres-
ne zodpovedá zámeru, s akým
sa koná už pätnásť rokov. Peter
Dubecký, predseda ASFK to po-
tvrdzuje slovami, že „našou ambí-
ciou vždy bolo Projekt 100 vyskladať
z nových filmov i diel, ktoré patria
do zlatého fondu svetovej alebo do-
mácej kinematografie,“ a pokraču-
je, že „výsledky, ktoré sme dosiahli
v roku 2008, sú veľmi povzbudzujúce
a potvrdzujú, že dramaturgia, ktorú
si zvolila ASFK je správna“. Vlani vi-
delo filmy prehliadky Projekt 100
až 17 329 divákov na 508 predsta-
veniach, čo je o 7 774 divákov viac
v porovnaní s predchádzajúcim
rokom, kedy ich prišlo na „pro-
jektové“ filmy len 9 555. Vlaňaj-
šia návštevnosť bola rekordná za
posledných šesť rokov.

(sim) 

Akoby to už patrilo
k charakteru filmu. V snímke
Osadné cestujú starosta
dediny a pravoslávny 
kňaz do Bruselu s vidinou
pomôcť vlastnej obci,
aby nezanikla, aby sa
zviditeľnila. Tvorcovia filmu
majú podobný zámer.
So svojím filmom a s jeho
protagonistami osobne
zavítajú na premiéru 
do šiestich slovenských
miest, vrátane dedinky,
o ktorej film rozpráva.

Do slovenských kín vstupuje
film Osadné 3. septembra, potom
ho čaká týždeň putovania po Slo-
vensku, ktorý bude pre mnohých
divákov spätý s netradičnými
stretnutiami. Všetci traja produ-
centi filmu, ktorí sú zároveň aj je-
ho tvorivými autormi, budú film
po Slovensku sprevádzať. Režisér
a scenárista Marko Škop, kame-
raman Ján Meliš a strihač Fran-
tišek Krähenbiel si na slávnostné
projekcie filmu zavolali aj troch
hlavných protagonistov. S divák-
mi sa tak stretnú i starosta Osad-
ného Ladislav Mikuláško, pravo-
slávny kňaz Peter Soroka, ktorí sa
vo filme pokúšajú svoju obec za-
chrániť rozvojom cestovného ru-
chu, a karikaturista Fedor Vico,
zároveň PR manažér politického
hnutia Rusínska obroda, s ktoré-

ho pomocou sa vo filme o Osad-
nom zasa dozvedia až v Európ-
skom parlamente.

Celá delegácia, ktorá pri vzni-
ku filmu už absolvovala cestu do
Bruselu, teraz pricestuje do mul-
tiplexu Palace Cinemas v brati-
slavskom Polus City Centre, do
miniplexu Cinemax v Prešove,
do kín v Humennom, v Snine
a v Košiciach a do kultúrneho
domu v Osadnom. Práve na tých-
to miestach sa budú film i jeho
autori konfrontovať s tými, pre
ktorých predovšetkým je určený.

S divákmi. Všetky projekcie sú ur-
čené pre verejnosť a po ich skon-
čení sa uskutoční diskusia. Pria-
ma spätná väzba od divákov dáva
filmu nový rozmer a ako sa netají
jeho režisér, práve reakcie divá-
kov sú jedným z najväčších za-
dosťučinení. Potvrdzujú to aj je-
ho slová: „Ľudia sa bavili počas pro-
jekcie a záverečný srdečný potlesk po
filme bol pre nás veľmi príjemný.To je
najväčšia radosť,“ ktoré vyslovil po
svetovej premiére filmu na toh-
toročnom 44. MFF Karlove Vary,
kde snímka Osadné získala cenu
za najlepší dokumentárny film.

S podobnou účasťou tvorcov
na uvádzaní filmu v kinách vo
viacerých slovenských mestách
má distribútor filmu Osadné,
Asociácia slovenských filmových
klubov (ASFK) už svoje skúsenos-
ti. Rovnakým spôsobom v prvej
polovici roka do kín uviedla do-
kument Ivetka a hora o spirituál-
nej skúsenosti jedného dievča-
ťa na slovenskej hore Zvir, ktorý
sprevádzali režisér a scenárista
filmu Vít Janeček a hlavná prota-
gonistka Ivetka Korčáková. Prá-
ve tento film sa stal najnavšte-
vovanejším titulom v distribúcii
ASFK za prvý polrok 2009 a záro-
veň najnavštevovanejším filmom
tohtoročnej prehliadky 16. Febio-
fest, kde bol uvedený v slovenskej
premiére.

(sim)

Osadné bude mať premiéru aj
v dedinke Osadné. Na snímke
starosta Ladislav Mikuláško.

FOTO ASFK

Film Osadné bude po Slovensku
sprevádzať veľká delegácia

Výročná cena AČFK pre Ondreja Šulaja 
Na tohtoročnej 35. Letnej filmovej škole (LFŠ) v Uherskom Hra-

dišti, ktorá sa konala v termíne od 24. júla do 2. augusta, sa vo veľ-
kom rozsahu prezentoval aj slovenský film. Organizátori si okrem
66 slovenských filmov, z ktorých väčšina sa premietala počas Slo-
venského dňa, pripomenuli aj životné jubileá dvoch významných
slovenských tvorcov. LFŠ venovala jednu z retrospektív scenáris-
tovi Ondrejovi Šulajovi (1949) a za jeho osobnej účasti uviedla fil-
my nakrútené podľa jeho scenára, ale aj televízne snímky, pod
ktoré sa podpísal ako režisér. Ondrej Šulaj, dnes rektor VŠMU Bra-
tislava, si na LFŠ prevzal aj Výročnú cenu AČFK za výrazný podiel
na formovaní československej a neskôr slovenskej kinematogra-
fie, za scenáristické a režijné kvality a inštitucionálnu podporu
a rozvoj slovenskej filmovej tvorby po roku 1989. Organizátori LFŠ
si venovaním pocty uctili aj životné jubileum slovenského režisé-
ra Petra Solana (1929). Ten bol ocenený Výročnou cenou ASFK za
prínos slovenskej kinematografii na otvorení 16. medzinárodnej
prehliadky filmu, televízie a videa Febiofest v marci 2009, kde mu
bola venovaná aj filmová retrospektíva.

Slovenské dokumenty v kinách
Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) podporuje slo-

venský film. Jesenné mesiace tohto roka toho budú dôkazom.
Okrem premiéry filmu Osadné Marka Škopa uvedie do slovenských
kín ešte ďalšie dva dokumenty slovenských autorov. Dňa 10. októb-
ra bude mať distribučnú premiéru film Zuzany Piussi Babička a dňa
12. novembra sa k divákom dostane dlhoočakávaný dokument Hra-
nica Jara Vojteka o nezmyselnej hranici, ktorá rozdelila dedinu
Slemence i ľudské osudy na dlhé desaťročia. (sim)

Prehliadku Projekt 100 otvorí jeden z najlepších filmov Emira
Kusturicu Dom obesenca, uvedený v novej kópii.

FOTO ASFK

Desať skvelých filmov v kinách
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UVIDÍT E V K I N ÁCH 
OD 3 . S E P TEMBR A 2009 

www.osadne.com


