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Už dnes sa začína Európsky filmový trh na  

59. Berlinale so šiestimi slovenskými filmami  
 
Už dnes sa začína Európsky filmový trh (European Film Market, EFM), ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou každoročného prestížneho Medzinárodného filmového 
festivalu v Berlíne (5. – 15. 2009). Na tohtoročnom Európskom filmovom trhu, kde 
bude mať Slovenská republika už po štvrtýkrát svoje zastúpenie prostredníctvom 
prezentačného a informačného stánku Central European Cinema, sa bude 
prezentovať až šesť slovenských a koprodukčných filmov.  
 
Cieľom prezentácie slovenských a koprodukčných filmov na trhových projekciách (tzv. 
market screenings) je prezentovať filmy potenciálnym filmovým nákupcom a zástupcom 
filmových festivalov. Tento rok sa o pozornosť návštevníkov filmového trhu z radov 
filmových profesionálov budú uchádzať dva filmy, ktoré už na Slovensku mali premiéru,  
a štyri ďalšie, ktoré ešte nie sú známe ani slovenským divákom.  
 
Formou trhovej projekcie, ktorú si zabezpečujú samotní producenti a agenti, sa tento 
rok bude prezentovať slovenský film Pokoj v duši Vlada Balka od spoločnosti Forza 
Production House a Tobruk Václava Marhoula, ktorý zastupuje agent pre world sales 
Intramovies, a štyri koprodukčné snímky Ženy môjho muža Ivana Vojnára (pôvodný 
názov Kvety Sakury), Nedodržaný sľub Jiřího Chlumského a Sněženky a machři po 25 
rokoch Viktora Tauša v prezentácii spoločnosti Film Europe / SPI International, ku 
ktorým pribudol aj film Anglické jahody Vladimíra Drhu od spoločnosti z Českej 
republiky Simply Cinema.  
 
Svojho zástupcu má Slovensko aj v projekte mladých filmárskych talentov Berlinale 
Talent Campus, ktorý sa ako súčasť berlínskeho festivalu tento rok koná už po 
siedmykrát, a to v termíne od 7. do 12. februára 2009. Slovensko bude zastupovať 
absolventka VŠVU Daniela Krajčová so svojím animovaným filmom Lenth of their stay. 
V minulosti sa predchádzajúcich ročníkov Berlinale Talent Campus zúčastnili tvorcovia 
Róbert Šveda, Mira Fornayová, Samuel Jaško, Jaroslav Ridzoň, Martina Saková a 
Michaela Čopíková. 
 
Z domácich titulov sa v súvislosti s tohtoročným Berlinale spomína aj meno Juraja 
Lehotského, režiséra úspešného slovenského dokumentu Slepé lásky, ktorý je medzi 
nominovanými na cenu Cinema for Peace Award for Most Valuable Documentary of the 
Year (Cena Kino za mier pre najhodnotnejší dokument roku) a ktorej slávnostné 
odovzdávanie sa uskutoční 9. februára 2009.  
 
Na Európskom filmovom trhu na 59. MFF Berlín 2009 je slovenská kinematografia 
zastúpená prostredníctvom prezentačného a informačného stánku Central European 
Cinema, spoločného pre päť európskych krajín (Slovensko, Česka republika, Maďarsko, 
Poľsko a Slovinsko).  
 



Termíny trhových projekcií slovenských a koprodukčných filmov:  
 
 
 

  

Anglické jahody  
rež. Vladimír Drha (CZ, SK, UA, 2008) 
06.02. CinemaxX Studio 15 - 15:00 
09.02. dffb-Kino - 11:00 

   

Nedodržaný sľub 
rež. Jiří Chlumský (SK, CZ, USA, 2009) 
09.02. CinemaxX Studio 19 - 10:45 

  

Pokoj v duši 
rež. Vladimír Balko (SK, 2009) 
11.02. CinemaxX Studio – 9:30  

  

Sněženky a machři po 25 rokoch 
rež. Viktor Tauš (CZ, SK, 2009) 
09.02. Parliament - 13:00 

  

Tobruk 
rež. Václav Marhoul (CZ, SK 2008) 
06.02. CinemaxX Studio 12 - 11:50 

  

  

Ženy môjho muža 
rež. Ivan Vojnár (SK, CZ, HU, 2009) 
10.02. CinemaxX Studio 13 - 18:45 

             zdroj: www.aic.sk  
 
 
 
Viac informácií o slovenskej účasti na MFF a EFM Berlín 2009 a o stánku Central European 
Cinema nájdete v tlačovej správe I. zo dňa 30. januára 2009 a na www.aic.sk a www.sfu.sk. 
Viac o MFF Berlín 2009 nájdete na oficiálnej adrese festivalu www.berlinale.de, viac o EFM 
Berlín 2009 na oficiálnej adrese filmového trhu www.efm-berlin.de. 
 
Viac informácií o cene Cinema for Peace Award for Most Valuable Documentary of the Year 
nájdete na www.cinemaforpeace.com a viac o projekte Berlinale Talent Campus na 
www.berlinale-talentcampus.de. 
 
 
Kontaktná osoba pre účasť Slovenskej republiky na MFF a EFM v Berlíne: 
Alexandra Strelková 
riaditeľka Národného kinematografického centra SFÚ 
mob.: + 421 905 730 040 
e-mail: cinecentre@sfu.sk  
 
 

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notova@sfu.sk 


