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V dňoch 23. – 26. septembra 2010 sa v bratislavských 

kinách Palace Cinemas Eurovea, Mladosť a Dom kultúry 

Zrkadlový háj uskutočnil prvý ročník festivalu hudobných 

filmov MAFF 2010 – Music and Film Festival. 
Festival ponúkol divákom 20 hraných, dokumentárnych a animovaných filmov, 

festivalovú Tančiareň s Bratislava Hot Serenaders spojenú s projekciou nemého 

filmu Za Slovákmi od New Yorku po Mississippi a koncerty kapiel Teatro Fatal 

a Longital. 

Festivalu sa tak podarilo splniť jeho zámer spojiť dva svety - hudobný a 

filmový -  nielen na filmovom plátne. 

Najväčší záujem divákov bol o úvodný film festivalu – dokument Toma DiCilla 

The Doors o svetoznámej skupine a jej spevákovi Jimovi Morrisonovi, ku ktorému 

komentár čítal herec Johnny Depp a záverečnú filmovú klasiku s Catherine Deneuve 

v hlavnej úlohe – muzikál Jacquesa Demyho Dáždniky z Cherbourgu s hudbou 

fenomenálneho Michela Legranda ocenený Zlatou palmou v Cannes 1964 a piatimi 

nomináciami na Oscara. 

Dramaturgia festivalu bola starostlivo vystavaná naprieč hudobnými žánrami 

tak, aby uspokojila aj najnáročnejšieho diváka. Z filmového plátna znel rock, metal, 

reggae, elektronika ale i brazílska a rómska hudba. 

V programe boli filmy svetoznámych režisérov, akým je napríklad režisér 

českého dokumentu Dobře placená procházka Miloš Forman, ale i debutujúcich 

autorov. Najstarším titulom boli už spomínané Dáždniky z Cherbourgu. Naopak 

horúcou novinkou bol dokument Petra Kováčika Slnko stúpa o kapele Longital, ktorý 

bol dokončený tesne pred začiatkom festivalu. 

MAFF 2010 sa stal najmladším členom čoraz väčšej rodiny festivalov 

hudobných filmov na celom svete. Prvé odozvy ukázali, že festivalu sa podarilo 

zaplniť biele miesto na mape filmových festivalov na Slovensku. „ V Bratislave zajtra 

po prvý raz prepukne čosi, čo bratom môžeme závidieť," napísal v Lidových novinách 

o našom festivale známy hudobný publicista a dramaturg sekcie Hudobná odysea: 

2010 na MFF Karlovy Vary Pavel Klusák. 



Pre budúci ročník festivalu plánujeme rozšíriť počet filmov i  projekcií, doplniť 

program o obľúbené videoklipy, udeľovať Cenu divákov a oslovili sme už niekoľko 

zaujímavých zahraničných kapiel a hostí. 

Naša úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí nám verili a podporili projekt MAFF 

2010  –  Music and Film Festival akýmkoľvek spôsobom. 
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