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ASFK ČOSKORO ZAHÁJI PESTRÝ DISTRIBUČNÝ ROK   
– UŽ V JANUÁRI PRINESIE PÄŤ ČERSTVÝCH 
KLUBOVÝCH NOVINIEK! 
 
 
Rok 2011 sa ešte len blíži ku koncu a ASFK má už pre divákov slovenských 
filmových klubov a artkín pripravený atraktívny plán premiér na rok 2012. 
Hneď v januári prinesieme do kín päť klubových noviniek – Dvojaký život 
Veroniky (K. Kieślowski), Mama Gogo (F.T. Fridriksson), Muži revolúcie (Z. 
Piussi), Jack sa chystá vyplávať (F. S. Hoffman) a Miestnosť samovrahov 
(J. Komasa). Každú z iného kúta sveta, každú s osobitnou témou 
a originálnym spracovaním. Bude medzi nimi slovenská dokumentárna 
novinka, najnovšia islandská tragikomédia i režisérsky debut známeho 
amerického herca.  
 
5. január DVOJAKÝ ŽIVOT VERONIKY – kultový film poľského režiséra Krzystofa 
Kieslowskeho v obnovenej premiére. Kieslowskemu sa ako jednému z mála režisérov 
postkomunistických krajín svojou tvorbou podarilo vyvolať veľký záujem v zahraničí a 
udržať si celoeurópsku i svetovú povesť mimoriadneho filmára. Jeho dielo sa od svojho 
uvedenia v roku 1991 teší mimoriadnemu diváckemu úspechu, veľmi dobre rezonuje na 
plátnach kín a stalo sa „miláčikom“ dramaturgov filmových klubov. Už dve generácie 
divákov sa k nemu stále radi vracajú.  
 
Novinárska projekcia: 9.1. / 18.00. / Kino Lumière 
Distribučný list: Dvojaký život Veroniky, r. Krzysztof Kieślowski, Francúzsko / Nórsko / 
Poľsko, 1991, 98 min. - obnovená premiéra. Film je uvádzaný na 35 mm kópii. 
 
12. január MAMA GOGO –  bravúrna tragikomédia skvelého islandského režiséra 
a scenáristu F. T. Fridrikssona (Zimnica, Sokoli, Anjeli Univerza, atď.) Jej autor nám 
vyrozpráva príbeh ambiciózneho režiséra, ktorý práve dokončil film o ľuďoch z domova 
dôchodcov. Fridrikssonova veľká filmová pocta matke je nie len odvážnym a  úprimným 
autoportrétom, ale aj satirou filmového priemyslu a islandskej spoločnosti.  
 
Novinárska projekcia: 12.1. / 11.00 / Kino Mladosť 
Distribučný list: Mama Gogo, r. Fridrich Thór Fridriksson, Island, Nórsko, Švédsko, 
Veľká Británia, 2010, 88 min. Film je uvádzaný na 35 mm kópii. 
 
19. január MUŽI REVOLÚCIE – originálna slovenská režisérka  Zuzany Piussi (Koliba, 
Babička,  Hrdina našich čias, atď.) sa vo svojej najnovšej snímke zamerala na tému 
udalostí Novembra 1989 po 22 rokoch. Spovedá také „revolučné“ osobnosti ako Fedor 

http://asfk.sk/film/dvojaky-zivot-veroniky
http://asfk.sk/film/mama-gogo


Gál, Ján Budaj, Milan Kňažko, Vladimír Mečiar a mnoho ďalších.  Slávnostné uvedenie 
filmu za účasti tvorcov prebehne 18. januára v Bratislave. 
 
Novinárska projekcia: 18.1. / 20.00 / Kino Lumière (za účasti tvorcov) 
Distribučný list: Muži revolúcie, r. Z. Piussi, SR, 2012, 67 min. Film je uvádzaný na 
DVD a blu-ray. 
 
19. január JACK SA CHYSTÁ VYPLÁVAŤ – režijný debut amerického herca Philipa 
Seymoura Hoffmana (Synekdocha-New York, Capote, Talentovaný pán Ripley, atď). 
Jeho snímka vznikla na motívy divadelnej hry, v ktorej Hoffman účinkoval. Je príbehom 
šoféra limuzíny, ktorý sníva o práci v newyorskej hromadnej doprave, miluje reggae 
a nevie plávať... Ako inak, láska  v ňom prebudí nečakané ambície a kým on sa so 
svojou kamarátkou zbližuje, život jeho najbližších priateľov sa nenápadne rúca. 

Novinárska projekcia: 19.1. / 13.00 / Kino Mladosť 
Distribučný list: Jack sa chystá vyplávať, r. Philip Seymour Hoffman, USA, 2010, 89 
min. Film je uvádzaný na 35 mm kópii. 

26. január MIESTNOSŤ SAMOVRAHOV – poľská novinka, debut mladého režiséra 
Jana Komasu súťažil v hlavnej sekcii na MFF Berlín 2011 a z medzinárodného festivalu 
Art Film Fest 2011  si odniesol Modrého anjela pre najlepší film. Vďaka téme, ktorou sa 
snímka zaoberá (Internet na stredných školách a kyberšikana) sa stala súčasťou výberu 
titulov, prostredníctvom ktorých sa ASFK snaží cielene vzdelávať mladých ľudí na 
školských predstaveniach. Slávnostné uvedenie filmu za účasti tvorcov prebehne 
25. januára v Bratislave. 
 
Novinárska projekcia: 25.1. / 19.30 / Kino Lumière (za účasti tvorcov) 
Distribučný list: Miestnosť samovrahov, r. Jan Komasa, Poľsko, 2011, 117 min. Film je 
uvádzaný na 35 mm kópii. 
 
Od začiatku decembra 2011 sú vo všetkých filmových kluboch voľne predajné 
členské preukazy filmového klubu na rok 2012, ktoré platia celý rok vo všetkých 
filmových kluboch v SR a ČR, poskytujú zľavu na všetky klubové predstavenia a 
na podujatia spojené s klubovým filmom v SR a ČR a tiež na nákup filmologickej 
literatúry, DVD a iných publikácií v kníhkupectve Klapka. 
 
 

________________________________________________________________
Všetky informácie o novinkách a starších tituloch v distribúcii ASFK nájdete na 
www.asfk.sk. Kontakt pre ďalšie informácie a materiály k filmom: Eva Rebollo, 
zatkova@asfk.sk 
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