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Cena za celoživotné dielo pre Dušana Hanáka na 
festivale filmov o umení v talianskom Bergame 

 
 
V termíne od 23. júna do 1. júla 2006 sa v starobylom talianskom meste 
Bergamo koná Medzinárodný festival umeleckých filmov alebo tiež filmov 
o umení a umelcoch, ktorého aktuálny piaty ročník je mimoriadne 
významným pre slovenskú kinematografiu. Slovenský režisér Dušan Hanák 
na festivale prevezme cenu za celoživotné dielo Award to the Career. 
 
Medzinárodný festival umeleckých filmov v Bergame má dve súťažné sekcie, a to Súťaž 
filmov o umení a umelcoch (Cinema d´Arte) a Súťaž umeleckých filmov v trvaní do 20 
minút na voľnú tému (Sottoventi). Slovenskú republiku bude na festivale v hlavnej 
súťažnej sekcii reprezentovať inscenovaná dokumentárna snímka Slávnosť osamelej 

palmy režisérov Marka Škopa a Juraja Johanidesa, ktorá vznikla v koprodukcii 
spoločnosti Artileria a SFÚ, a v sekcii filmov do 20 minút sa budú o priazeň poroty 
uchádzať filmy VŠMU, a to Príšera (r. Michaela Ošťádalová), FAT  FATAL (r. Michaela 
Čopíková), Osvietenie a Drum´n Bass Base (r. Peter Skala) a Osud prasiatka (r. Šimon 
Matrka). Cenou festivalu pre víťazov v jednotlivých sekciách bude špeciálna soška pod 
názovom Le Mura D´oro (Zlaté hradby), vyhotovená v obmedzenom množstve, ktorej 
autorom je sochár Antonio Rando. 
 
Slovenská republika na filmovom festivale v Bergame vystupuje spolu s Nemeckom, 
Poľskom a Kolumbiou ako družobná krajina, čo znamená že jeden z festivalových dní (24. 
jún) bude patriť aj prezentácii Slovenska, jeho kultúry a umenia. Vrcholným podujatím 
tohto dňa bude odovzdávanie ceny za celoživotné dielo (Award to the Career) 
slovenskému filmovému tvorcovi – režisérovi Dušanovi Hanákovi. Pri tejto príležitosti sa 
na antickom námestí Piazza Vecchia v Bergame, ktoré je symbolom festivalu, bude 
premietať Hanákov film Obrazy starého sveta. Minulý rok bola jednou z družobných krajín 
Česká republika a spomínané ocenenie za celoživotné dielo získal klasik českého 
animovaného filmu Břetislav Pojar. V programe festivalu je každoročne aj vzdanie pocty 
jednému z domácich filmových tvorcov, pričom oceneným sa tento rok stane taliansky 
herec Marcello Mastroianni. 
 
Okrem družobných krajín na festivale každoročne figuruje vždy jedna z krajín aj ako 
hosťovská, ktorej privilégiom je, že jej kultúra je stredobodom pozornosti počas celého 
festivalu. Tento rok je hosťovskou krajinou festivalu Venezuela.  
 
Medzinárodný festival umeleckých filmov v Bergame organizuje kultúrna asociácia 
Teamitalia, Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Ríme 
zabezpečuje filmovú časť prezentácie Slovenska v Bergame. Festivalu sa zúčastnia 
režisér Dušan Hanák, estetik a filmový teoretik Peter Michalovič a spolurežisér filmu 
Slávnosť osamelej palmy Juraj Johanides.   
 
Viac informácií nájdete na internetovej stránke festivalu www.teamitalia.com.  
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