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mentárnej komédie Filipa Re-
mundu a Víta Klusáka Český
mír o boji o americký radar
v Čechách, prináša sekcia Čes-
ký dokumentárny film 2010.
Filip Renč nakrútil so Simo-
nou Stašovou a Jurajom Kuku-
rom kriminálny príbeh Zrozen
bez porodu, ktorý je jednou zo
siedmich Noviniek českej te-
levíznej tvorby. To najlepšie
z Febia sa tentoraz ohliadne za
tým najlepším z tvorby sloven-
ských tvorcov. Jediný tohto-
ročný profil predstaví dvanásť
filmov poľských dokumenta-
ristov Marcela a Pawła Łoziń-
skich. Milovníci klubových fil-
mov sa môžu tešiť na exklu-
zívne premiéry sedemnástich
titulov. Sekcia Bonus: Novinky
ASFK ponúkne napríklad úžas-
nú štúdiu zamilovanosti Ima-
ginárne lásky, ocenenú nedávno
v Rotterdame, i novinky Jean-
-Luc Godarda či Mikea Leigha.

Z jesenného Projektu 100 – 2011
sú už pripravené Zlatou pal-
mou z vlaňajšieho MFF v Can-
nes ocenený poetický film
Strýko Búnmí či Erotikon Gus-
tava Machatého z roku 1929.
Väčší priestor dostane talian-
ska kinematografia. Zatiaľ čo
sekcia Súčasný taliansky film
sa zameriava na jej poslednú
dekádu, tak sekcia Kino-Ikon
Archív Plus prinesie diela zná-
mych autorov 60. až 80. rokov
minulého storočia.

Krst DVD Martin Slivka –
Výber z tvorby bude spoje-
ný s projekciami filmov tejto
významnej osobnosti. Filmy
Eduarda Grečnera a Fera Fe-
niča sú zaradené do sekcie
Zvláštne uvedenie a diváci bu-
dú mať aj jedinečnú možnosť
vidieť na plátne reštaurované
klasické domáce a zahraničné
diela, medzi nimi napríklad
Raňajky u Tiffanyho, Prázdniny
v Ríme či Krstný otec. Počas Fe-
biofestu budú opäť udelené
i Výročné ceny ASFK za rok
2010. Prehliadku najnovšej slo-
venskej, českej a svetovej au-
diovizuálnej tvorby organizuje
Asociácia slovenských filmo-
vých klubov (ASFK) s finanč-
nou podporou Audiovizuálne-
ho fondu a ďalších partner-
ských organizácií.

MIRO ULMAN

Je ním film Nesvadbovo
Eriky Hníkovej, ktorý 
sa pred pár dňami
premietal na Berlinale
v oficiálnej festivalovej
sekcii Forum, odkiaľ 
si priniesol aj ocenenie.
V marci ho budú môcť
diváci vidieť aj na
Slovensku. S viac ako
sto ďalšími snímkami je
zaradený do 18. ročníka
Medzinárodnej
prehliadky filmu,
televízie a videa
Febiofest, ktorá sa
uskutoční od 25. do 
30. marca na siedmich
miestach v Bratislave
a od 31. marca do 
17. apríla v ďalších
siedmich slovenských
mestách.

Celovečerný dokument
Nesvadbovo Eriky Hníkovej
získal na Berlinale cenu či-
tateľov denníka Der Tages-
spiegel, spojenú s finančnou
čiastkou 3 000 Eur. Udeľu-
je ju každoročne deväťčlen-
ná čitateľská porota tohto
berlínskeho denníka najlep-
šiemu filmu v nesúťažnej
sekcii Forum, zameranej na
tvorbu mladých filmárov.
Hníkovej filmu však tlieska-
li nielen v Berlíne, zaujal už
aj na minuloročnom MF do-
kumentárnych filmov v Ji-
hlave a českí akademici ho
nominovali na cenu Český
lev. Na Febiofeste je zara-
dený do sekcie Nový český
a slovenský film spolu s ďal-
šími českými a slovenský-
mi snímkami.

Deväť ďalších aktuálnych
dokumentov, vrátane doku-

multiplexu zanikol a asi dva – tri
roky sa u nás nepremietalo nič
klubové,“ hovorí o začiatkoch
Kina Scala jeho dramaturgička
Nina Šilanová, ktorá ho vedie
od jeho vzniku na začiatku ro-
ka 2010. „Keď v roku 2009 získalo
mesto do správy bývalé kino Pa-
noráma, pridelilo jeho prevádzku
mestskej príspevkovej organizá-
cii Parku kultúry a oddychu. Kino
zmenilo názov a vrátilo sa k pôvod-
nému pomenovaniu z roku 1931,
ktorým bola Scala. Bola som veľmi
rada, že PKO chce ísť nekomerč-
nou cestou a videla som v kine veľ-
ký potenciál.“

Prvé mesiace, kedy kino
premietalo len raz do týždňa,
sa ujasňovala aj jeho drama-

turgia. Šilanová spomína, že
„v minulosti sme napríklad mi-
nimálne raz do mesiaca premieta-
li klasiku svetového filmu, potom
niečo súčasné a dve premietania
som vybrala zo starších klubových
filmov. Teraz sa snažím predsta-
vovať filmy po krajinách, hľadať
nejaké súvislosti medzi filmár-
mi a hlavne ponúknuť všetky no-
vinky.“ Premieta sa dvakrát do
týždňa a pre divákov sa pripra-
vujú aj lektorské úvody. Dra-
maturgia Kina Scala bola aj
pre Ninu Šilanovú premiérou.
Nevedela, či jej výber filmov
divákov osloví, ale ako hovo-
rí, „tajne som dúfala. A tak je to
pred každým premietaním. Vždy
sa obávam, či nepríde príliš málo
ľudí. Oni ma však väčšinou pote-

šia skvelou návštevnosťou. Zatiaľ
najvyššiu návštevnosť malo Osad-
né s približne 150 divákmi, ktoré
uviedol Fedor Vico, čo bola veľmi
podarená akcia.“

Do budúcna chcú pokračo-
vať v tom, čo začali, no zároveň
ponúkať aj niečo nové. Slova-
mi Šilanovej: „Chceme prinášať
divákom skvelé filmy, začať robiť
tematické prehliadky a možno aj
nejaký lokálny festival s tradí-
ciou. V marci napríklad predstaví-
me profil Krzysztofa Kieślowske-
ho.“ Súčasnú pozíciu kina me-
dzi filmovými klubmi vníma
pozitívne: „Teším sa z nej. Je prí-
jemné byť v spoločnosti takých mi-
lých ľudí. Vieme si navzájom po-
radiť i pomôcť. A spája nás láska
ku kinematografii.“       (sim)

Výsledky návštevnosti
v klubovej distribúcii za
minulý rok sú známe.
Keby sa v nej udeľovali
ceny v kategórii „skokan
roka“, tak by ASFK 
mala za vlaňajší rok
jednoznačného víťaza.
Stalo by sa ním Kino
Scala v Prešove, ktoré sa
za rok svojej existencie
dostalo na štvrté
miesto zo všetkých 
44 filmových klubov.

„V Prešove dlhé roky fungoval
filmový klub, ktorý s príchodom

Otváracím filmom Febiofestu bude dokument Eriky 
Hníkovej Nesvadbovo, ktorý si z MFF v Berlíne priniesol
divácke ocenenie. FOTO – ASFK

Febiofest otvorí film 
ocenený v Berlíne

V Prešove chodia do kina radi 
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marcové
premiéry

Na ceste
Žáner: psychologický
Zamilovaný pár Amar a Lu-

na sa zo všetkých síl snaží pre-
konať prekážky, ktoré ohrozu-
jú ich vzťah. Potom ako Amara
dramaticky zmení fundamen-
talistická komunita, rieši Lu-
na veľkú dilemu a snaží sa zis-
tiť, či samotná láska dokáže
udržať ich vzťah na ceste k ži-
votnému šťastiu. Jasmila Žba-
nić (Grbavica) opäť rozpráva
aktuálnu a univerzálnu tému
veľmi civilným spôsobom.
Na putu * Bosna a Hercegovina
/ Rakúsko / SRN / Chorvátsko *
2009 * Minutáž: 100 min. *
Réžia: Jasmila Žbanić *
Premiéra: 24. marec 2011

Nesvadbovo
Žáner: dokumentárny
Starosta dediny Zemplín-

ske Hámre sa snaží dať doko-
py miestnych tridsiatnikov.
Na boj s ich samotou použí-
va rôzne metódy, až nakoniec
usporiada zoznamovací ve-
čierok pre „nezavrabčených“.
Otázkou ostáva, či si hrdinovia
filmu naozaj nájdu životných
partnerov... Film sa úspešne
premietal na MFF Berlín, od-
kiaľ si doniesol cenu čitateľov
denníka Der Tagesspiegel.
Nesvatbov * Česká republika /
Slovenská republika * 2010 *
Minutáž: 72 min. * Réžia: 
Erika Hníková * Premiéra: 
31. marec 2011

Sama v Afrike
Žáner: psychologický
Marie, ktorú stvárňuje Isa-

belle Huppert, sa so svojou ro-
dinou snaží v postkoloniálnej
Afrike udržať pri živote kedysi
prosperujúcu kávovú plantáž
Café Vial. Krajinou však zmie-
tajú občianske vojny a dedi-
ny sa hemžia detskými vojak-
mi so samopalmi. Pre domo-
rodých obyvateľov sa tak jej
rodina stane „bielym mäsom“,
ktorého dni sú zrátané...
White Material * Francúzsko *
2009 * Minutáž: 106 min. *
Réžia: Claire Denis *
Premiéra: 3. marec 2011

Submarino
Žáner: psychologický
Nick a jeho mladší brat sa

pretĺkajú životom, pozname-
naní nešťastnou udalosťou
z detstva. Nick sa práve vrátil
z väzenia a jeho mladší brat
sa po smrti svojej ženy sta-
rá o malého synčeka. Obaja sa
opäť stretnú na matkinom po-
hrebe, kde sa ich životy náhle
prepoja... Seversky surová drá-
ma je nakrútená s citom pre
autentickosť situácií.
Submarino * Dánsko * 2010 *
Minutáž: 110 min. *
Réžia: Thomas Vinterberg *
Premiéra: 17. marec 2011

Bratislava (25. – 30. 3.)
Košice (31. 3. – 3. 4.)
Nitra (4. – 5. 4.)
Banská Bystrica (4. – 8. 4.) 
Martin (9. – 13. 4.)
Prešov (11. – 15. 4.)
Poprad (12. – 15.4.)
Trenčín (13. – 17.4.)
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Kino-Ikon predstavuje 
súčasný taliansky film

Hlavnou témou aktuálneho čísla časo-
pisu Kino-Ikon 2/2010 je súčasný talian-
sky film poslednej dekády. Vzniklo po
úspešnom nadviazaní spolupráce s ta-
lianskymi partnermi z Neapola a po nie-
koľkých prehliadkach slovenských fil-
mov vo viacerých talianskych mestách
v roku 2009 i po vyjdení špeciálneho čís-
la Quaderni Cinemasud, venovaného len
slovenskej kinematografii. S pomocou
Paola Speranzu a Tiziany d’Amico tak vznikla pre Kino-Ikon
zostava pôvodných článkov talianskych študentov a peda-
gógov najmä z Neapola a Ríma o rôznych tamojších dielach
a tvorcoch posledného desaťročia. Okrem širšieho všeobec-
ného predstavenia vývoja talianskej kinematografie posled-
nej dekády (štúdia P. Speranzu) predstavili talianski autori
podrobnejšie napríklad tvorbu Marca Bellocchia, Lucu Gua-
dagnina, Marca Tullia Giordana, Saveria Costanza, Giorgia
Dirittiho i ďalších. V textoch našich autorov sa číslo tiež ve-
nuje úspešným talianskym titulom – od Gomory (Garrone) cez
Sviatočný nedeľný obed (Di Gregorio) až po Ja som láska (Gua-
dagnino). Na túto tému nadväzuje aj časopis študentov filmo-
vej vedy Frame a rovnomenný názov Súčasný taliansky film
bude mať aj jedna zo sekcií na 18. Febiofeste. (mk)

Filmy ASFK sú nominované 
na cenu Český lev

Začiatkom februára boli vyhlásené nominácie na české
výročné filmové ceny Český lev. Spomedzi všetkých filmov
sa do boja o ne dostali i tituly z distribučnej siete ASFK. Hoci
asociácia nemá žiadne horúce želiezko v ohni v kategórii Naj-
lepší film, v kategórii Najlepšia réžia môže získať cenu Jan
Švankmajer za snímku Prežiť svoj život. Za svoj posledný film
môže byť Švankmajer ocenený aj v kategórii Najlepší výtvar-
ný počin a film je nominovaný aj v kategórii Najlepší zvuk,
pod ktorý sa podpísal Ivo Špajl. Však nielen Švankmajerovo
dielo z ASFK titulov je medzi nominovanými. V kategórii Naj-
lepší dokument má asociácia nominované tri snímky. Šu-
líkov hold najlepším časom našej kinematografie 25 zo šesť-
desiatych alebo Československá nová vlna, trýznivý časozberný
dokument Heleny Třeštíkovej o mladej narkomanke Katka
a napokon sociálnu štúdiu o tzv. singles Nesvadbovo Eriky
Hníkovej, ktorá po úspechu v Berlíne tento mesiac prichádza
do našich kín. Ceny Českej filmovej a televíznej akadémie
Český lev budú slávnostne vyhlásené 5. marca 2011.

(sim)

Miesta konania
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