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Februárovou novinkou bude
film Nepozvaný hosť (uvedený bol
aj na decembrovom MFF Brati-
slava pod názvom Návštevník)
od režiséra filmu Bokovka Toma
McCarthyho o problémoch imig-
rantov v Amerike. S príbehom
najslávnejšieho väzňa Veľkej Bri-
tánie príde režisér Nicolas Win-
ding Refn vo filme Bronson. In-
teligentné, štylizované a provo-
katívne spracovanie skutočného
príbehu opisuje život mladíka
Michaela Petersona, ktorý túži po

sláve aj napriek hrozbe väzenia.
Z rovnakého prostredia je aj debut
režiséra Steva McQueena Hlad.
Dráma zo severoírskej väznice
získala Zlatú kameru za debut
na MFF Cannes v roku 2008 a ce-
nu z MFF Chicago si odniesol aj
herec Michael Fassbender, stvár-
ňujúci Bobbyho Sandsa z Írskej
republikánskej armády (IRA),kto-
rý sa na protest proti dozorcom
rozhodol držať hladovku. Pro-
stredie väzenia sa do tretice stalo
námetom aj francúzskeho filmu

Prorok Jacquesa Audiarda, ktorý
sa v kinách objaví v apríli.

Z marcových noviniek si urči-
te treba pozrieť anarchistickú
čiernu komédiu o finančnej kríze
Louise – Michel francúzsko-bel-
gickej autorskej dvojice Benoit
Deléphine a Gustave Kervern,
ktorá svojím scenárom zaujala
na MFF San Sebastian a Zvláštnu
cenu poroty za originalitu si od-
niesla z festivalu Sundance. Ale
vidieť treba aj najškandalóznej-
ší film festivalu z tohtoročného
MFF Cannes, snímku Antikrist
Larsa von Triera, ktorá je sil-
ným emočným zážitkom. Vizuál-
ne pôsobivé dielo skúma ľudské
podvedomie ovládané démonmi.
V hlavnej úlohe sa predstavia
Charlotte Gainsburg a Williem
Dafoe. Nový český film Marka
Najbrta Protektor je zasa drámou
o láske v čase vojny. Tvorcovia
filmu vsadili na neznáme tváre,
a preto sa môžu pochváliť na pr-
vý pohľad odlišným filmom od
klasickej českej produkcie.

V apríli sa slovenským divá-
kom po druhýkrát predstaví ne-
mecký režisér Andreas Dresen
(Siedme nebo), tentoraz s melan-
cholickou komédiou z filmár-
skeho prostredia Whisky s vod-
kou. Film o filme nemilosrdne
zachytáva vzťahy vo filmárskom
prostredí. Aprílový antidepresív-

ny offroad movie Na sever zasa
potvrdzuje teóriu o úspešných
nórskych filmoch. Vychádzajúca
hviezda škandinávskej kinema-
tografie Rune Denstad Langlo vo
svojej snímke stavil na sériu ori-
ginálnych vtipov v kombinácii
s melanchóliou a krásou zasne-
ženej krajiny. Z Londýna a Barce-
lony sa do New Yorku vrátil na-
krútiť svoj jubilejný štyridsiaty
film Woody Allen, ktorého me-
no jednoznačne zaručuje intelek-
tuálnu zábavu. V máji príde do
distribúcie jeho romantická ko-
média Užívaj si, ako sa len dá. Má-
jovú ponuku doplnia ešte kopro-
dukčná snímka Na veľkosti záleží
o tom, že trápiť sa kilami navy-
še je zbytočné, ak sa môžete dať
na zápasenie, a americká snímka
Duša Paula Giamattiho režisérky
Sophie Barthes, nakrútená v štý-
le filmov Charlieho Kaufmana
v hlavnej úlohe s Paulom Giamat-
tim, oceneným za najlepší muž-
ský herecký výkon na tohtoroč-
nom MFF Karlovy Vary.

Prvý polrok nabitý zaujíma-
vými filmami uzavrú dve júnové
premiéry. Film Nech vojde ten pravý
režiséra Tomasa Alfredsona je ne-
tradičným švédskym upírskym
hororom, ktorý vychádza z romá-
nu Johna Ajvide Lindqvista, švéd-
skeho bestselleru prekladaného
do mnohých jazykov. Druhým je
univerzálny príbeh Na chvíľu slo-
bodní mladého iránskeho režisé-
ra Arasha T. Riahu o ľuďoch, ktorí
túžia nájsť lepší život.

NINA ŠILANOVÁ
(Autorka je študentka filmovej vedy)

Asociácia slovenských
filmových klubov (ASFK)
prináša do kín každý rok
zaujímavé nekomerčné
snímky, ponúkajúce tú
správnu alternatívu pre
filmových „fajnšmekrov“.
V prvom polroku
nadchádzajúceho roka sa
v slovenských filmových
kluboch a kinách objaví
sedemnásť nových
titulov, ponuka je 
viac než pestrá.

Už v januári si diváci môžu
pozrieť tri zaujímavé tituly.
Drámu o životných vydeden-
coch Dych obľúbeného kórej-
ského režiséra Kim Ki-duka,
dielo poľskej režisérky Doroty
Kędzierzawskej so smutným
názvom Čas umierať, ale s exce-
lentnou deväťdesiattriročnou
Danutou Szaflarskou v hlavnej
úlohe, ktorá za stvárnenie po-
stavy Aniely získala niekoľko
ocenení za najlepší ženský he-
recký výkon, a tiež reprezen-
tanta severskej kinematogra-
fie,snímku Keď sa muž vracia do-
mov Thomasa Vinterberga,ako
stvorenú pre milovníkov ne-
konvenčných komédií o spleti-
tých rodinných vzťahoch a lás-
ke, ocenenú cenou divákov na
nórskom MFF v Haugesunde.

RECENZIA 

Jemnú a citlivú poetiku kó-
rejského režiséra Kim Ki-duka
tuzemskému divákovi netre-
ba veľmi predstavovať. Až šesť
jeho celovečerných filmov sa
objavilo i v slovenskej distri-
búcii, z toho päť z nich uviedla
ASFK – Ostrov, 3-iron, Samari-
tánka, Luk a Čas. V januári vstu-
puje do kín jeho zatiaľ pred-
posledný film Dych.

Silná výrazová štylistika
Kim Ki-duka, tejto milovanej
a zároveň nenávidenej persóny
súčasnej ázijskej kinematogra-
fie, je podmienená minulosťou
samotného autora. Už od det-
stva inklinoval k výtvarnému
umeniu, čo sa prejavuje vo vý-
raznej farebnej i kompozičnej
dokonalosti pri budovaní mi-
zanscény. Ako tridsaťročný si
svoju vášeň pre plošnú maľbu
cibril priamo v Paríži, v cent-
re umeleckého života. V tých
časoch si ako chudobný štu-
dent z inej krajiny a iného kon-
tinentu zarábal na živobytie
predajom vlastných diel. Jazy-
ková bariéra, ktorá ho bez po-
chyby vo Francúzku zastihla,
sa v poetickejšom šate vryla
i do jeho filmovej tvorby. Kim
Ki-dukovým rukopisom vlo-
ženým do každého z jeho diel
je neschopnosť komunikácie.
Inak tomu nie je ani v je-
ho štrnástom filmovom pro-
jekte Dych.

Sochárka Yeon žije so svojím
manželom a malou dcérkou
v luxusnej vile. Za maskou ideál-
neho vzťahu sa skrýva nevera
a odcudzenie. Komunikácia me-
dzi partnermi sa obmedzuje na
monológy zo strany manžela. Že-
ninu letargiu pretrhne až bul-
várna správa. Jin, vrah odsúdený
na smrť, sa vo svojej cele pokúsi
o samovraždu. V snahe vniesť
poslednú nádej a túžbu do živo-
ta tejto skrachovanej existencie
predurčenej na zánik sa Yeon
rozhodne väzňa navštíviť. Z jed-
ného stretnutia sa stáva séria
pravidelne sa opakujúcich úko-
nov, ktorých atmosféra sa me-

ní v rytme farebných variácií
ročných období. Tento navonok
nevysvetliteľný impulz rozohrá
„kim ki-dukovsky“ zvláštnu ro-
šádu vzťahov... Zaujímavosťou
filmu je však aj postava riaditeľa
väzenskej stráže, v ktorej sa pred-
staví režisér osobne. Postava sa
nikdy divákovi neukáže „en face“,
počas celého filmu je snímaná
od chrbta a zahalená do šerosvi-
tu tajomnosti. Pre príbeh je pod-
statnejšie jej povolanie. Usmer-
ňuje stretnutia medzi sochárkou
a väzňom a rozhoduje o povole-
nom množstve emócií, aké si za
jedno stretnutie postavy medzi
sebou prejavia. Je bohom a záro-
veň neľútostným katom. Všetko
sleduje cez priemyselné kame-
ry, je iniciátorom celého príbe-
hu. Je to Kim Ki-dukova vlastná
sebareflexia v pozícii vševedia-
ceho režiséra.

Kim Ki-duk je ale aj inak špe-
cifický tvorca. Nie každý režisér
je pri výbere názvu svojho diela
taký dôsledný ako práve on. Náz-
vy jeho snímok zväčša priamo
odkazujú k deju, na základe čoho
sa divákovi vopred prezentuje
kľúčový prvok filmu. Autor tým
úmyselne rozvíja pozorovateľo-
vu vnímavosť. Prostredníctvom
skrytých, ako i ostentatívne pred-
kladaných obrazov nadväzujú-
cich na názov, aj vo filme Dych
ponúka možnosť i priestor na
hľadanie a odhaľovanie ďalších
interpretácií.

ZUZANA ŠTEFUNKOVÁ 
(Autorka je študentka filmovej vedy)

Nominácie na Zlatý glóbus
Dňa 15. decembra boli oznámené nominácie na Zlaté glóbusy.

V kategórii najlepší cudzojazyčný film sú nominované i dva filmy,
ktoré bude v roku 2010 distribuovať ASFK. Sú to víťazný film MFF
Cannes 2009 a držiteľ Zlatej palmy Biela stuha Michaela Haneke-
ho, ktorý sa odohráva v predvečer prvej svetovej vojny na nemec-
kom vidieku, a držiteľ Veľkej ceny poroty z Cannes Prorok Jacquesa
Audiarda o mladom väzňovi, ktorý sa z outsidera zmenil na kápa.
Ceny sa budú udeľovať 17. januára 2010. Za pozornosť stojí aj fakt,
že väzenská dráma Steva McQueena Hlad ocenená Zlatou kamerou
za debut z MFF Cannes 2008 nedávno získala Cenu newyorských
filmových kritikov za debut. Špeciálnu cenu v kategórii dlhomet-
rážny dokumentárny film za kameru vo filme Slepé lásky získal na
MF kameramanského umenia Camerimage v poľskej Lodži zasa
kameraman Juraj Chlpík. (miro)

Prehliadka Febiofest sa blíži
Asociácia slovenských filmových klubov, ktorá je hlavným orga-

nizátorom 17. medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa
Febiofest na Slovensku, už oznámila dátum jej konania. Prehliadka
sa začne 26. marca a potrvá do 27. apríla 2010, z toho prvý týždeň
bude prebiehať v Bratislave (26. 3. – 31. 3.) a potom sa presunie do
ďalších slovenských miest, a to Poprad (5. – 9. 4.), Košice (6. – 11. 4.),
Banská Bystrica (12. – 16. 4.), Prešov (13. – 15. 4.), Martin (19. – 24. 4.),
Trenčín (21. – 25. 4.) a Nitra (26. – 27. 4.). (sim)

Emócie, pri ktorých sa tají dych

V prvom polroku zavíta do kín aj oceňovaný debut Steva 
McQueena Hlad. FOTO ASFK

Do kín prídu dobré filmy
JANUÁROVÉ PREMIÉRY

Čas umierať
Žáner: komorná dráma
Čas umierať je burcujúcim fil-

mom o ľudskej dôstojnosti, vzo-
prení sa osudu, intrigách a bez-
mocnosti. Úloha Aniely, ktorá sa
rozhodne vzkriesiť slávu svojho
rozpadajúceho sa honosného do-
mu napriek vlastnej rodine i su-
sedom, bola napísaná pre deväť-
desiattriročnú excelentnú Da-
nutu Szaflarsku. Jej intenzívny
osobný zápas o zachovanie rodin-
ného sídla a schopnosť zmieriť sa
s vlastnými životnými limitmi
sú pozitívnym posolstvom o ne-
utíchajúcej nádeji a ľudskej vôli.
Pora umierać * Poľsko * 2007 *
Minutáž: 104 min. * Réžia: Dorota
Kędzierzawska * Scenár: Dorota
Kędzierzawska * Kamera: Artur
Reinhart * Hudba: Włodzimierz
Pawlik * Strih: Dorota
Kędzierzawska * Hrajú: Danuta
Szaflarska, Krzysztof Globisz,
Patrycja Szewczyk a ďalší *
Premiéra: 21. január 2010

Dych
Žáner: dráma
Výtvarníčka Yeon žije zaopat-

rený, ale prázdny život v luxus-
nom dome po boku neverného
a ľahostajného manžela. Trojná-
sobný vrah Jin obýva celu s ďalší-
mi troma odsúdencami a čaká na
smrť. Televízne správy o jeho po-
kusoch o samovraždu vyburcujú
Yeon z apatie. Tá sa vydá za Ji-
nom do väzenia a nadviaže s ním
čudný nesymetrický vzťah. Žiar-
livý manžel sa pokúsi ukončiť ho,
ale i on sa jeho prostredníctvom
začne meniť.
Soom * Južná Kórea * 2007 *
Minutáž: 84 min. * Réžia: Kim 
Ki-duk * Scenár: Kim Ki-duk *
Kamera: Sung Jong-moo * Hudba:
Kim Myong-jeong * Strih: Kim 
Ki-duk, Wang Su-ahn * Hrajú:
Chang Chen, Zia, Ha Jung-woo,
Kim Ki-duk, Gang In-hyeong
a ďalší * Premiéra: 14. január 2010

Keď sa muž 
vracia domov

Žáner: komédia 
Známy operný spevák Karl

Kristian Schmidt sa vracia do-
mov. Mestečko ožíva a všetci je-
ho obyvatelia sa chystajú navští-
viť vystúpenie slávneho rodáka.
Medzi nimi sa nachádza aj Se-
bastian, plachý koktajúci čašník
z miestneho hotela, ktorý sa od
svojej lesbickej matky dozvedá,
že jeho dávno mŕtvy otec je v sku-
točnosti živý a zdravý. Je ním
práve Karl Kristian, slávny spe-
vák, ktorého má obsluhovať v ho-
teli. Keď sa muž vráti domov, už
nič nebude ako predtým...
En mand kommer hjem * Dánsko /
Švédsko * 2008 * Minutáž: 93 min.

* Réžia: Thomas Vinterberg *
Scenár: Morten Kaufmann,
Mogens Rukov, Thomas
Vinterberg * Kamera: Anthony
Dod Mantle * Hudba: Johan
Söderqvist * Strih: So/ ren B. Ebbe,
Valdis Oskarsdóttir * Hrajú: Oliver
Mo/ller Knauer, Thomas Bo Larsen,
Ronja Mannov Olesen, Helene
Reingaard Neumann a ďalší *
Premiéra: 28. január 2010
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