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Diváci v Grécku uvidia desať nových
slovenských filmov
Významnou prezentáciou slovenskej kinematografie v Grécku je prehliadka novej
slovenskej filmovej tvorby, ktorá sa bude konať v období najbližších dvoch
mesiacov. Prehliadka pod názvom Jar slovenskej kinematografie (Spring of the
Slovak Cinema) sa za účasti slovenskej delegácie uskutoční na základe kultúrnej
dohody medzi Slovenskom a Gréckom v dvoch najväčších gréckych mestách –
Atény a Thessaloniki.
Filmová prehliadka Jar slovenskej kinematografie ponúkne gréckym divákom osem
hraných celovečerných filmov, dve dokumentárne snímky a kolekciu animovaných
filmov z produkcie Vysokej školy múzických umení (VŠMU). V programe prehliadky sa
budú premietať filmy Kruté radosti Juraja Nvotu, O dve slabiky pozadu Kataríny
Šulajovej, Neverné hry Michaely Pavlátovej, Slnečný štát Martina Šulíka, Sokoliar
Tomáš Václava Vorlíčka, Útek do Budína Miloslava Luthera, Záhrada Martina Šulíka a
Zostane to medzi nami Mira Šindelku. Dokumentárnu tvorbu budú reprezentovať dva
z najúspešnejších súčasných slovenských titulov Iné svety Marka Škopa a My zdes
Jara Vojteka. Pásmo animovaných filmov budú tvoriť tituly Milenci bez šiat (r. K.
Urbanová), Keď nie, tak nie (r. V. Král), V kocke (r. M. Struss), Každodenná paša (r. M.
Snopek), Farberaj (r. I. Šebestová), Pôvod sveta (r. K. Kerekesová), Steblá trávy (r. J.
Slovenská), Bolo nás 11 (r. I. Grófová), FAT FATAL (r. M. Čopíková), Príšera (r. M.
Ošťádalová), Lionardo Mio (r. I. Šebestová), Nazdravíčko! (r. I. Zajacová, J. Mitaľ),
Woolf (r. J. Kubinec) a Pik a Nik (r. M. Snopek). Na slávnostnom otvorení prehliadky
v Aténach dňa 12. apríla sa bude premietať film O dve slabiky pozadu, ktorý osobne
uvedie režisérka filmu Katarína Šulajová a hlavná predstaviteľka Zuzana Šulajová.
Prehliadka Jar slovenskej kinematografie sa pôvodne mala konať len v Aténach, grécki
partneri však prejavili záujem o prezentáciu filmov aj v Thessalonikách. V nadväznosti
na tento fakt sa prvá časť prehliadky uskutoční v termíne od 12. do 18. apríla v Aténach
a druhá časť v termíne od 26. apríla do 2. mája v Tessalonikách. Hlavnými
organizátormi prehliadky sú Ministerstvo kultúry SR, Slovenský filmový ústav (SFÚ)
Ministerstvo kultúry Gréckej republiky a Zastupiteľský úrad SR v Aténach.
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