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FILMOVÚ NOVINKU CHOĎ DO PEKLA SI VĎAKA NOVEJ
ASFKVOD SLUŽBE MÔŽETE POZRIEŤ AJ ONLINE

Nový film, za ktorý si Jean - Charles Hue vyslúžil aj Cenu Jeana Viga pre najlepšieho francúzskeho začínajúceho
tvorcu, snímka Choď do pekla, vstupuje dnes do slovenských kín. Zároveň je prvým filmom prístupným online na
novej službe Asociácie slovenských filmových klubov – ASFKVOD.
Režisér Jean – Charles Hue nakrúca svoje filmy zásadne v prostredí kočovných cigánov a jeho snímky sú
podivuhodnými variáciami klasických žánrov. Pre svoj najnovší film sa rozhodol spojiť western, film noir aj prvky akčnej
a thrillerovej produkcie. Choď do pekla je príbehom osemnásťročného Jasona žijúceho v karavane v kočovníckej kolónii na
okraji Paríža a jeho brata Freda, ktorý sa vracia po 15 rokoch z väzenia. Spolu s ďalšími bratmi sa chystajú na lúpež medi,
lenže plán sa im vymkne z rúk a Fred sa bude musieť rozhodnúť, či mu snaha postarať sa o bratov stojí za ďalšie
niekoľkoročné väzenie. Diváci uvidia všetko - jazdu na motorke bez helmy, policajnú naháňačku v uliciach, prázdnu
benzínovú nádrž aj prestrelku. Režisér obsadil do filmu nehercov, napriek tomu - alebo možno práve preto, film pôsobí silno
a skutočne.
Film si mohli diváci pozrieť v predpremiére na MFF FEBIOFEST v sekcii Ochutnávka: Novinky ASFK a od dnes,
teda od 26. marca, prichádza oficiálne do distribúcie. Zároveň sa dnes objavil aj na novej platforme ASFKVOD, teda ako
„video on demand“. Za jednorazový poplatok prostredníctvom SMS si tak môžu filmoví nadšenci pozrieť film online. „ASFK
sa rozhodlo posunúť vpred a dopriať fanúšikom kvalitných filmov možnosť pozrieť si svoje obľúbené tituly priamo u seba na
počítači. Začíname s filmom Choď do pekla, postupne však budeme databázu napĺňať aj ďalšími, skôr staršími, titulmi
z našej distribúcie. Naši priaznivci sa už roky dopytovali po tejto službe a my sme radi, že sa nám ich prianie konečne
podarilo splniť, “ dopĺňa Silvia Dubecká, riaditeľka ASFK.
Služba začína fungovať na stránke www.asfkvod.sk v marci skúšobne len s jedným titulom. Viac filmov, ako aj
informácií o tomto projekte, sa dostane k divákom koncom apríla.
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