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V MARTINE AJ TENTO ROK VZDELÁVACÍ SEMINÁR PRE ZÁSTUPCOV
FILMOVÝCH KLUBOV
Aj v tomto roku čaká na dramaturgov a zástupcov filmových klubov registrovaných v Asociácii
slovenských filmových klubov jesenný programovací seminár. Hostiť ho bude, tak ako posledné roky,
kino Strojár v Martine a prebehne už tento víkend – od 13. do 15. novembra. V rámci programu prebehne
niekoľko odborných prednášok a premietnu sa filmy, ktoré budú mať premiéru najbližšie mesiace.
V rámci tohtoročného jesenného programovacieho seminára čaká účastníkov opäť bohatý filmový program.
V rámci neho prebehne pracovná porada zástupcov FK, chýbať nebudú ani odborné prednášky a diskusie. Témou
prednášok bude rok 2016, jeho schéma podpory AVF, ktorú predstaví riaditeľ Audiovizuálneho fondu Prof. Martin Šmatlák a
aktuálne znenie autorského a audiovizuálneho zákona. Ten objasní účastníkom JUDr. Adriana Tomanová. Dôležitou
súčasťou sú už pravidelne aj pracovné projekcie vybraných pripravovaných titulov. Tie si bude môcť prísť pozrieť aj
verejnosť, pričom budú doplnené o lektorský úvod estetika a filmového teoretika Petra Michaloviča.
Počas troch dní sa okrem svetových filmových noviniek predstaví aj novinka zo Slovenska. Režisér Marek
Mackovič predstaví spolu s producentom Tomášom Kaminským dokumentárny film Okhwan o Kórejčanovi Okhwanovi
Yoonovi. Ten sa v roku 2001 rozhodol vymeniť stoličku v práci za bicykel s cieľom zjednotiť Severnú a Južnú Kóreu. Akých
bolo jeho 10 rokov šliapania do pedálov a čo sa zmenilo, keď prešiel 192 krajín, odhaľuje tento dokument.
Chýbať nebudú ani premietania svetových filmových noviniek, ktorých uvedenie pripravuje ASFK budúci rok. Na
seminári budete môcť vzhliadnuť český dokument Takovej barevnej vocas letíci komety Václava Kučeru o legende
Filipovi Topolovi, chýbať však nebudú ani zástupcovia z ostatných krajín. Islandskú kinematografiu bude zastupovať
novinka Barani Grimúra Hákonarsona, Francúzsko zasa film Arnauda Desplechina s názvom Tri spomienky. Dráma
O poschodie nižšie Radu Munteana bude reprezentantom rumunskej kinematografie a Áziu odprezentuje novinka spod
taktovky Apichatponga Weerasethakula – Láska z Khon Kaen. Zo zábavnejších titulov bude predstavený film Marguerite
Xaviera Giannoliho o najhoršej opernej speváčke.
Programovacie semináre ASFK sa stali počas jej fungovania jednou z najvýznamnejších aktivít v rámci
prezentovania filmového umenia. Tešia sa obľúbenosti u zástupcov filmových klubov, ktorí oceňujú možnosť diskusii,
vzájomných stretnutí a vzhliadnutia noviniek z nadchádzajúceho obdobia, čím výrazne napomáhajú k programovaniu
a plánovaniu premietaní. Seminár sa koná pravidelne od roku 1993 dvakrát do roka. Aktuálny počet združených filmových
klubov je 53. Pravidelnými účastníkmi sú aj filmoví profesionáli a zástupcovia filmových organizácii zo Slovenska, Česka
a Poľska.
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