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KINO DNES – TAK ZNIE TÉMA NAJBLIŽŠIEHO 
PROGRAMOVACIEHO SEMINÁRA DRAMATURGOV FILMOVÝCH 
KLUBOV. KONÁ SA UŽ TENTO VÍKEND V MARTINE. 

Od 16. do 18. novembra sa bude v martinskom kine Strojár konať ďalší 
programovací seminár zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK. 
Jediné kontinuálne edukatívne podujatie venované dramaturgom filmových 
klubov a kín na Slovensku už 19 rokov organizuje Asociácia slovenských 
filmových klubov (ASFK). Zástupcovia slovenských filmových klubov sa tu 
stretnú so zástupcami českých filmových klubov a kín a témou podujatia 
bude Kino dnes. V rámci projekcií klubových noviniek, ktoré sú 
pravidelnou súčasťou seminárov, príde svoj najnovší film Krehká identita 
(premiéra 10. 1. 2013) osobne predstaviť dokumentaristka Zuzana Piussi.  
Martinčania budú mať tiež príležitosť pozrieť si v predpremiére najnovší 
slovenský dokument režiséra Adama Oľhu Nový život. Tento intímny príbeh 
o rodine známej slovenskej herečky, rodáčky z Martina a matky režiséra – 
Jany Oľhovej si koncom októbra odniesol  z prestížneho MFDF Jihlava  
Cenu divákov. 

Témou, ktorá bude najsilnejšie rezonovať na novembrovom stretnutí 
dramaturgov filmových klubov a kín v Martine je budúcnosť a moderné 
fungovanie slovenských kamenných kín, v ktorých pôsobí väčšina filmových 
klubov. Prednášku na tému Kino dnes pripravili pre slovenských kolegov 
dlhoroční dramaturgovia pražských artových kín Světozor, Aero a Bio|Oko. 
Trojdňový program pracovných porád, odborných debát a inšpiratívnych 
rozhovorov, doplnia projekcie klubových noviniek, ktoré sa dostanú do distibúcie 
v roku 2013. Projekcie sa budú konať s lektorskými úvodmi a po nich budú 
nasledovať diskusie. Uvedenia všetkých filmov z programu seminára v kine 
Strojár sú prístupné aj pre verejnosť. 

Programovacie semináre ASFK sú výnimočným podujatím v tejto oblasti okrem 
iného aj preto, že slovenské a české novinky a pripravované diela kinárom 
predstavujú ich samotní tvorcovia (počas minulých podujatí to boli Martin Šulík, 
Marko Škop, Juraj Lehotský, Lubor Dohnal, Petr Zelenka, Marek Najbrt, atď). 
Vzniká tak dôležitý prvý kontakt medzi tvorcom a kinárom, ktorý dielo ďalej 
sprostredkúva divákom. Tentokrát svoj najnovší autorský film Krehká identita o 
národnej identite Slovákov predstaví v súčasnosti politicky perzekvovaná 
dokumentaristka Zuzana Piussi. Po projekcii bude nasledovať verejná diskusia s 
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divákmi. Mimoriadne osobný dokumentárny film Nový život mladého režiséra 
Adama Oľhu o  rodine známej slovenskej divadelnej a filmovej herečky príde 
martinským divákom osobne predstaviť Jana Oľhová so svojimi dcérami. 

ASFK organizuje programovacie semináre pravidelne dvakrát do roka (na jar a 
na jeseň) už od roku 1993. Sú súčasťou metodickej asistencie, ktorú združenie  
poskytuje filmovým klubom a vybraným kinám. V roku 2012 je v ASFK 
združených 41 klubov po celej republike a programovací seminár je jedinečnou 
príležitosťou, aby sa ich dramaturgovia stretli a vymenili si pracovné skúsenosti a 
porozprávali sa o aktuálnej situácii klubov a kín. Na seminároch sa pravidelne 
zúčastňujú predstavitelia zahraničných partnerských organizácii (Asociácia 
českých filmových klubov, Poľská federácia filmových klubov, atď.). Témou 
posledného jarného seminára, ktorý sa konal v máji 2012 na Krpáčove a v kine 
Mostár v Brezne bola digitalizácia kamenných kín (na túto tému prednášal 
odborník na digitalizáciu v ČR Petr Vítek). Slovenskí kinári sa počas stretnutia 
snažili spoločne nájsť konkrétne riešenia a spôsoby, ktoré by zabránili zániku 
mnohých regionálnych kamenných kín. 
 
Peter Ducár, vedúci kina Strojár v Martine a dramaturg FK Alternatíva: 
„Programovacie semináre ASFK majú dlhoročnú tradíciu. V súvislosti s digitalizáciou kín 
na Slovensku je dôležitým aspektom seminára práve vzdelávanie. ASFK tu už tradične 
realizuje odborné prednášky z oblasti filmu, estetiky, dramaturgie a pod, ale aj výmenu 
skúseností s kolegami z ČR o tom ako digitalizovať kino, prevádzkovať kino a filmový 
klub v nových podmienkach, nakoľko sa celkovo mení systém práce v kinách, kluboch, 
aby  využitie digitálnych technológií bolo efektívne a účelné. Význam seminárov spočíva 
tiež v tom, že vedúci klubov a dramaturgovia majú možnosť zhliadnuť pripravované 
tituly, ktoré idú do klubovej distribúcie, niekedy aj pracovné verzie nových slovenských 
filmov a majú možnosť výmeny názorov s jednotlivými autormi, kritikmi a pod. Nemenej 
dôležitým je osobné a priateľské stretnutie klubistov, na ktorých je možnosť si pohovoriť 
o klubovej problematike, vymeniť si skúsenosti, a je tu tiež priestor na návrhy 
smerovania ASFK do budúcich období, na predebatovanie nákupov nových filmov atď.“ 
 
Pravidelnou súčasťou programu seminára sú odborné prednášky, diskusie, 
tvorivé porady a programovanie filmov, ktorým predchádzajú pracovné projekcie 
nových klubových titulov s lektorskými úvodmi. Pozvanie na seminár prijímajú 
významní slovenskí filmoví teoretici (Peter Michalovič, Martin Ciel, Martin Palúch, 
atď.) a tvorcovia  z rôznych oblastí kinematografie. ASFK ako príručku vydáva ku 
každému semináru informačný bulletin, ktorý obsahuje prehľadné textové a 
štatistické informácie z celkovej činnosti tohto občianskeho združenia 
pôsobiaceho na poli artovej kinodistribúcie, prezentácie zásadných diel z histórie 
a súčasnosti svetovej kinematografie a vzdelávania. 

Programovacie semináre sú jednou z kľúčových aktivít ASFK. Dlhoročne 
kultivujú a udržiavajú tradíciu kín ako kultúrnych stánkov a aktívne 
podporujú existenciu a prežitie filmových klubov v krajine. Nie len v tomto 
podujatí  združenia má podpora klubového hnutia na Slovensku svoju 
konkrétnu a praktickú podobu. 


