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SME Klubový film

Hneď po letných
prázdninách uvidia
slovenskí diváci v kinách
minuloročného víťaza
z prestížneho MFF v Cannes,
koprodukčný film Michaela
Hanekeho Biela stuha.
Do kín ho prinesie Asociácia
slovenských filmových
klubov (ASFK), ktorá už
dnes má v distribučnom
pláne premiér aj
tohtoročného držiteľa 
Zlatej palmy, koprodukčnú
snímku thajského 
režiséra Apichatponga
Weerasethakula 
Strýko Búnmí.

Asociácia sa vo svojej distri-
bučnej ponuke zameriava najmä

na umelecky hodnotné a kvalit-
né diela. Svedčí o tom aj skutoč-
nosť, že už po štvrtýkrát za sebou
uvedie do slovenských kín víťaz-
ný film z prestížneho MFF v Can-
nes. Z tohto ročníka festivalu
predstaví nielen Zlatou Palmou
ocenenú rozprávku Strýko Bún-
mí (v doslovnom preklade Strýko
Búnmí, ktorý vie vyvolať minulé živo-
ty) v réžii Apichatponga Weera-
sethakula, plnú thajských mýtov
a legiend, ale aj ďalšie zaujímavé
snímky. Diváci uvidia zástupcu
súčasnej rumunskej kinemato-
grafie Utorok po Vianociach režisé-
ra Radua Munteana a najnovší
film legendy francúzskeho filmu
Jeana-Luca Godarda Socializmus.

Do distribúcie má asociácia
pripravené aj ďalšie novinky s mi-

nuloročným copyrightom, ktoré
v súčasnosti ešte absolvujú fes-
tivalovú púť. Patrí medzi ne po-
zoruhodná interpretácia básne
Allena Ginsberga Vytie, ktorá sa
stala výpoveďou celej jednej ge-
nerácie. Rovnomenná americká
snímka v réžii Roba Epsteina
a Jeffreyho Friedmana je hraný
film, ktorý sa aj s využitím ich
dokumentaristického zázemia
pokúša zachytiť ducha vtedajšej
doby. Do kín sa dostane aj kopro-
dukčný film Vojdi do prázdna pro-
vokujúceho argentínskeho reži-
séra Gaspara Noé. Prináša v ňom
príbeh dvoch súrodencov – mla-
dého muža a jeho sestry, odohrá-
vajúci sa v neďalekej budúcnosti
v Japonsku v prostredí drog, sexu
a násilia, v mestskej štvrti plnej

prostitútok a narkomanov, neó-
nov a farieb. Diváci uvidia aj špa-
nielsku snímku Ja tiež. Jej tvor-
covia Alvaro Pastor a Antonio Na-
harro nakrútili melodramatický
film s netradičnou témou a hl-
bokým posolstvom. Rozprávajú
v ňom príbeh tridsaťštyriročného
Daniela, prvého Európana s Dow-
novým syndrómom, ktorý získal
univerzitný diplom. Obaja hlav-
ní protagonisti filmu Pablo Pi-
neda i Lola Dueňas za stvárne-
nie svojich hrdinov v tomto fil-
me získali na MFF San Sebastian
Strieborné mušle pre najlepších
hercov. Všetky tri spomínané ti-
tuly sa počas svojej festivalovej
púte premietli aj na nedávno
skončenom MFF Art Film Fest,
a ak ste prišli o príležitosť pozrieť
si ich, vďaka ASFK ich budete
môcť, i s ďalšími filmami, vidieť
v distribúcii na budúci rok.

Najbližšie, už v júli uvedie aso-
ciácia do kín animovanú sním-
ku Panika v mestečku, v auguste
psychologickú drámu Hadewijch –
medzi Kristom a Alahom Bruna
Dumonta a ďalší z časozberných
dokumentov Heleny Třeštíkovej
Katka. V septembri do kín vstúpi
desať filmov nekomerčnej putov-
nej prehliadky Projekt 100, ktoré
boli ocenené na prestížnych me-
dzinárodných filmových festiva-
loch alebo sú zo zlatého fondu
svetovej kinematografie. Na ok-
tóber je pripravený celovečerný
dokument Martina Šulíka 25 zo
šesťdesiatych alebo Československá
nová vlna.

(sim)

RECENZIA 

Hrôzostrašnejšie než Psy-
cho, pôsobivejšie než Sklenené
peklo, romantickejšie než Pia-
no, dojemnejšie než Putovanie
tučniakov a výpravnejšie než
Cesta do stredu Zeme. Takto cha-
rakterizujú film Panika v mes-
tečku jeho tvorcovia Stéphane
Aubier a Vincent Patar. Vznikol
po úspešnom uvedení ich krát-
kych päťminútových častí rov-
nomenného televízneho se-
riálu. A hoci by sa mohlo zdať,
že je skôr rozprávkou pre do-
spelých či rozumovo vyspelej-
šie deti, na katalánskom MFF
v Sitges 2009 získal ocenenie
za najlepší dlhometrážny film
pre deti. ASFK teda do kín pri-
náša naozaj niečo netradičné.

Hlavnými hrdinami sním-
ky sú indián v roli Indiána,
kovboj v roli Kovboja a kôň
v roli Koňa. Obľúbite si ich od
prvej chvíle. Sú to hračky z va-
šej starej zaprášenej krabice,
ktorá leží v zabudnutom tma-
vom kúte pivnice. Klasickou
fázovou animáciou rozpohy-

bované postavičky sú sympatic-
ké už len tým, že sa nehrajú na
niečo, čím nie sú. Stoja na pod-
stavcoch, ktoré im neumožňujú
prirodzený pohyb, ale skôr presú-
vanie, pripomínajúce snowboar-
distov z lyžiarskeho svahu.

Príbeh týchto troch nerozluč-
ných priateľov odštartujú naro-
deniny Koňa. Každoročné darova-

nie čiapky sa stalo neoriginálne,
a preto si Kovboj a Indián vymys-
lia, že Koňovi postavia tehlový
gril. Náhodná chyba do objed-
návky ale pripíše niekoľko sto-
viek núl navyše a milióny tehál
sa potom v panike, ktorú pred
príchodom Koňa pociťujú Kovboj
s Indiánom, ocitnú na streche.
Skromný domček tento obrovský

nános nevydrží a prepadne sa.
Kôň preto rozhodne, že posta-
via druhý, no nové steny každú
noc zmiznú... Začína sa šialená
jazda umelohmotných kamará-
tov, ktorí putujú cez morské dno
do stredu Zeme i na Severný pól,
aby chytili záškodníkov, výzorom
sa ponášajúcich na tvora medzi
potápačom a netopierom. Spo-

čiatku nad ich dobrodružstvami
neveriacky krútite hlavou, po-
tom sa pridá smiech, a ten vás
už do konca filmu neopustí. Aj
keď stále netušíte, či pod vply-
vom drog sú postavičky na plát-
ne alebo vy.

Režiséri filmu Panika v mesteč-
ku neberú ohľad na proporcie
svojich hrdinov, čím zvýrazňujú
komiku situácií. V animovanom
svete Aubiera a Patara nie sú dô-
ležité ani pravidlá perspektívy.
Na prvý pohľad úzke domčeky sa
v interiéri menia na priestranné
vily a malé jazierko pri dome po-
núka neskrývané možnosti hĺb-
ky oceánu. Napriek svojej origi-
nalite a vtipu by si film pokojne
vystačil aj so skráteným formá-
tom, ak sa ale nenecháte odradiť,
isto vás potešia veselé spomien-
ky na túto nenormálnu partičku.
Gagy sa rýchlym tempom strie-
dajú jeden za druhým a rovnako
rýchli sú i hrdinovia filmu. Sním-
ka pracuje s hyperbolou, surrea-
lizmom i absurditou, a to všetko
veľmi excentrickým štýlom chrlí
na diváka. Dávajte si však pozor
na to, keď budete vychádzať z ki-
na. Hrozí vám, že podľahnete pa-
nike a chvíľku sa na svet budete
pozerať v zrýchlenom móde.

NINA ŠILANOVÁ
(Autorka je absolventka filmovej vedy)

Pozor: Nepodliehajte panike!

Víťazný film z MFF Cannes Strýko Búnmí je plný thajských mýtov. FOTO MFF CANNES

FOTO ASFK

ASFK už po štvrtýkrát za sebou
prinesie do kín víťaza z Cannes

JÚLOVÉ PREMIÉRY

Panika v mestečku
Žáner: animovaná komédia
Hrdinami animovanej komé-

die, vychádzajúcej z rovnomen-
ného televízneho seriálu, sú ma-
lé plastové hračky Kôň, Kovboj
a Indián. Všetci traja žijú spolu
v zapadnutom mestečku. Pri plá-
ne prekvapiť Koňa ručne vyrobe-
ným darčekom k narodeninám,
sa Kovbojovi a Indiánovi podarí
zničiť ich spoločný dom. Od tejto
chvíle čaká na nerozlučnú troji-
cu priateľov celý rad bizarných
dobrodružstiev, ktoré ich zave-
dú do paralelného podmorského
sveta, polárnych pustatín i k že-
ravému zemského jadru...
Panique au village * Belgicko /
Francúzsko / Luxembursko *
2009 * Minutáž: 75 min. *
Réžia: Stéphane Aubier, Vincent
Patar * Scenár: Stéphane 
Aubier, Guillaume Malandrin,
Vincent Patar, Vincent Tavier *
Kamera: Jan Vandenbussche *
Strih: Anne-Laure Guégan *
Hudba: Dionysos, French
Cowboy * Hlasy: Stéphane Aubier,
Jeanne Balibar, Nicolas Buysse,
Véronique Dumont, Bruce Ellison,
Fred Jannin, Bouli Lanners 
a ďalší * Premiéra: 8. júl 2010
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Klubové filmy sa premietnu 
aj na Bažant Pohode

Hoci v lete ASFK uvádza do
kín menej filmov ako počas ro-
ka, tituly z jej distribučnej sie-
te môžu diváci vidieť na rôz-
nych letných filmových, hu-
dobných či multimediálnych
podujatiach. Na jednej z naj-
obľúbenejších akcií leta Ba-
žant Pohoda je pre návštevní-
kov pravidelne pripravený aj
filmový program. Tento rok
v termíne od 8. do 10. júla 2010
sa z autobusu Bažant Kinema-
tografu pod holým nebom pre-
mietnu i tentoraz filmy ASFK.
V piatok 9. júla bude v exkluzívnej distribučnej predpremiére uve-
dený animovaný muzikál Kataríny Kerekesovej Kamene, ktorý mal
svoju slávnostnú premiéru na nedávnom MFF Art Film Fest, ďalšie
filmy asociácie sa na trenčianskom letisku odpremietajú v sobo-
tu 10. júla. Uvedené budú dva úspešné slovenské dokumenty Hra-
nica Jara Vojteka a Osadné Marka Škopa, z českej produkcie sa pre-
mietne Protektor Marka Najbrta a celý filmový program uzavrie
nielen filmová lahôdka, ale niečo na chuť aj pre fanúšikov hudby.
Do programu je zaradený debut režiséra videoklipov Antona Cor-
bijna Control o posledných siedmich rokoch života Iana Curtisa,
speváka legendárnej britskej skupiny Joy Divison. Distribučné fil-
my ASFK sú naplánované aj v programoch augustových podujatí.
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Na Bažant Pohode budú 
uvedené aj  Kamene. FOTO ASFK


