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Slovenská kinematografia na  

46. MFF Karlovy Vary  
 
Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch sa radí k dôležitým 
európskym podujatiam. V tomto roku je to po festivaloch v Berlíne a Cannes už 
tretí prestížny zahraničný medzinárodný festival, kde sa prezentuje slovenská 
kinematografia, navyše v nezanedbateľnom rozsahu. Hlavným úspechom je, že 
až dva filmy budú našu krajinu zastupovať v oficiálnych festivalových 
súťažiach, ďalšie sa premietnu v iných programových sekciách. 46. MFF 
Karlovy Vary sa začína už v piatok 1. júla a potrvá do 9. júla 2011.  
 
Do hlavnej súťaže festivalu organizátori vybrali nový celovečerný film Cigán Martina 
Šulíka, ktorý sa touto snímkou vracia po piatich rokoch k hranej tvorbe. Film rozpráva 
príbeh rómskeho chlapca, ktorý sa pokúša prekročiť hranice rómskej osady a snaží sa 
zlepšiť život sebe i svojim súrodencom, no dostáva sa do konfliktu s rasovými, 
sociálnymi, kultúrnymi predsudkami i s nepísanými zákonmi vlastnej komunity. 
Do súťaže Na východ od Západu je zaradený celovečerný hraný debut Petra Krištúfka 
Viditeľný svet, psychologická sonda do života samotárskeho a opusteného človeka, ktorý 
sa pozorovaním šťastia druhých snaží nájsť to vlastné. Po výbere filmu do súťaže 
karlovarského festivalu Krištúfek pre mesačník Film.sk povedal, že „producent prihlásil 
Viditeľný svet s tým, že by mal v Karlových Varoch svetovú premiéru, ale rozhodnutie 
zaradiť ho do jednej zo súťažných sekcií bolo už rozhodnutím organizátorov a prejavovali 
veľké nadšenie, že ho tam majú. Z toho sa, samozrejme, teším. Iste v tom zohralo úlohu 
aj obsadenie Ivana Trojana do hlavnej úlohy.“ 
 
Debutový film má v programe karlovarského festivalu aj Zuzana Liová. Jej Dom sa už 
úspešne odpremietal na tohtoročnom MFF Berlín, kde bol vybraný do sekcie Forum, 
a na nedávno skončenom domácom MFF Art Film Fest, kde ako slovenský film po 
prvýkrát v histórii festival otváral, bol súťažným titulom a zároveň získal aj ocenenia pre 
hercov v hlavných postavách a cenu Film Europe za mimoriadny tvorivý čin mladého 
slovenského filmového tvorcu, ktorý získal uznanie aj v zahraničí. Na MFF Karlovy Vary 
sa bude premietať v sekcii Európske objavy: Desať európskych režisérov očami Variety 
(predtým: Variety Critics´Choice), ktorej cieľom je už štrnásť rokov vzdávať hold 
mladému európskemu filmu a jeho talentovaným tvorcom. Filmy vybrané v sekcii sú 
podľa Alissy Simon, ktorá zodpovedá za dramaturgiu sekcie, „pozoruhodné pre svoju 
sviežosť, invenciu a zaujatie“. Sekciu na festivale zastrešuje organizácia European Film 
Promotion (EFP) a slovenský film je do nej zaradený vďaka členstvu SFÚ v EFP. 
Prezentáciu filmu v uvedenej sekcii podporil Audiovizuálny fond. 
 
V Karlových Varoch sa budú premietať aj ďalšie slovenské filmy. V sekcii 2011: Hudobná 
odysea to bude dokument Ivana Ostrochovského Ilja o slovenskom hudobnom 
skladateľovi Iljovi Zeljenkovi, ktorý vznikol v koprodukcii so SFÚ, v sekcii Dokumentárne 
filmy: mimo súťaž bude uvedený film Nesvadbovo Eriky Hníkovej a napokon v sekcii 
České filmy 2010 – 2011 sa odpremietajú snímky Nickyho rodina Mateja Mináča, 



Občiansky preukaz Ondřeja Trojana a Prežiť svoj život Jana Švankmajera. Do projekcií 
so slovenskou účasťou možno započítať aj uvedenie filmu Kevina Macdonalda Life in 
a Day (Život v jednom dni), v ktorom sú vybrané pasáže z pripravovaného slovenského 
filmu Okhwan Mareka Mackoviča, v sekcii Iný pohľad, a slávnostné uvedenie 
reštaurovanej filmovej kópie Marketa Lazarová Františka Vláčila z roku 1967 v sekcii 
Návraty k prameňom. 
 
Slovenské filmy sa budú prezentovať aj v sekcii pre filmových profesionálov Industry. Na 
prezentačnom fóre Works in Progress svoje pripravované filmy predstavia viacerí 
tvorcovia a producenti. Bude medzi nimi Juraj Lehotský s filmom Zázrak (Artileria – SK, 
Negativ – CZ), Juraj Krasnohorský s filmom Tigre (Artichoke – SK) a Juraj Nvota 
s filmom Konfident (Attack – SK, Maxi film TV – CZ, Česká televize – CZ, Apple Film 
Production – PL). V paneli dokumentárnych filmov Docu Talents from the East budú 
odprezentované snímky Comeback režiséra Mira Rema (FTF VŠMU – SK, AH 
production – SK) a Cigáni idú do volieb režiséra Jara Vojteka (Mandala Pictures – SK, 
Fog’n’Desire Films – CZ). Zastúpenie budeme mať tento rok aj vo festivalových 
porotách. V hlavnej porote bude o víťazovi, ktorý si odnesie Krištáľový glóbus, 
rozhodovať režisér Vlado Balko a v porote dokumentárnych filmov režisérka, filmová 
kritička a lektorka Andrea Slováková.  
 
Zo sprievodných podujatí sa v Karlových Varoch v pondelok 4. júla o 16.00 hod. 
uskutoční pravidelné spoločenské stretnutie na počesť uvádzaných slovenských filmov 
na terase hotela Thermal, ktoré organizuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci 
so Slovenským inštitútom Praha, vo festivalovom obchode bude tradične zabezpečený 
predaj edičných produktov SFÚ. V ten istý deň je na 10.00 hod. naplánovaný krst 28 
DVD kompletu Československá kinematografie šedesátých let, ktorý obsahuje 26 
portrétov televízneho cyklu Zlatá šedesátá a dvojdielny film 25 zo šesťdesiatych alebo 
Československá nová vlna režiséra Martina Šulíka. Uskutoční sa v Galérii umenia 
v Karlových Varoch a bude spojený s vernisážou výstavy originálov filmových plagátov 
zo 60. rokov minulého storočia, za účasti tvorcov celého projektu, vrátane režiséra 
Martina Šulíka. Štvrtok 7. júla sa o 15.00 hod. uskutoční Čaj o tretej s tvorcami filmu 
Nickyho rodina v Meeting Pointe Českej televízie pri Veľkej sále hotela Thermal. 
 
Prezentácia slovenskej kinematografie na 46. MFF Karlovy Vary sa koná s podporou 
Ministerstva kultúry SR, v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe, partnerom 
slovenskej účasti sú Vinárske závody Topoľčianky. 
 
 
 
Viac informácií o slovenskej účasti na MFF Karlovy Vary nájdete na www.kviff.com a na www.aic.sk.  
 
 
 

46. MFF Karlovy Vary 2011 – program projekcií:  
 
 
Hlavná súťaž 
Cigán (r. M. Šulík, SK – CZ 2011, 107 min)  
5.7.2011               10:30     Kongresový sál   Press & Industry screening 
5.7.2011               20:00     Velký sál                Official screening 
6.7.2011               10:00     Espace Dorleans          Official screening 
  
súťaž Na východ od Západu 
Viditeľný svet (r. P. Krištúfek, SK 2011, 104 min)  
7.7.2011               17:00     Karlovarské měst. divadlo   Official screening 
8.7.2011               19:30     Lázně III                 Official screening 
 
 

http://www.kviff.com/
http://www.aic.sk/


sekcia Európske objavy: Desať európskych režisérov očami Variety 
Dom (r. Z. Liová, SK – CZ 2011, 100 min)  
3.7.2011               12:30     Malý sál                 Official screening 
4.7.2011               22:00     Kino Drahomíra             Official screening 
 
sekcia 2011: Hudobná odysea 
Ilja (r. I. Ostrochovský, koprodukcia SFU, SK 2010, 30 min) 
2.7.2011               16:00     Divadlo Husovka            Official screening 
5.7.2011               10:00     Divadlo Husovka           Official screening 
7.7.2011               19:00     Divadlo Husovka           Official screening  
 
Sekcia: Dokumentárne filmy: mimo súťaž 
Nesvadbovo (r. E. Hníková, CZ – SK 2010, 72 min) 
4.7.2011               21:30     Kinosál B               Official screening 
5.7.2011               18:30     Kinosál B               Official screening 
 
sekcia České filmy 2010 – 2011 
Nickyho rodina (r- M. Mináč, SK – CZ 2010, 96 min)  
2.7.2011               13:30     Lázně III                 Official screening 
6.7.2011               12:30     Malý sál                Official screening 
8.7.2011               10:00     Divadlo Husovka           Official screening 
Občiansky preukaz (r. O. Trojan, CZ  - SK 2010, 137 min) 
2.7.2011               10:00     Divadlo Husovka           Official screening 
5.7.2011               15:30     Malý sál                Official screening 
9.7.2011               13:00     Kongresový sál  Official screening 
Prežiť svoj život (r. J. Švankmajer, CZ – SK 2010, 105 min) 
1.7.2011               19:00     Espace Dorleans           Official screening 
3.7.2011               10:30     Lázně III                 Official screening 
7.7.2011               15:30     Malý sál                Official screening 
 
Marketa Lazarová (r. F. Vláčil, CS 1967, 162 min) 
2.7.2011               14:00     Velký sál                Official screening 
6.7.2011               12:00     Kino Čas                Official screening 
 
Life in a Day (r. K. Macdonald, 2011, 95 min) 
6.7.2011               11:30     Velký sál                Official screening 
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