
         TLAČOVÁ SPRÁVA  
                (18. september 2009) 

 
 

 
V Bratislave sa uskutoční prehliadka  

nových srbských filmov  
 
Bratislava privíta srbských filmárov. V dňoch od 25. do 27. septembra 2009 sa 
v kine Mladosť uskutoční prehliadka Dni srbského filmu, zameraná na 
súčasnú srbskú kinematografiu. Bude to ojedinelá príležitosť vidieť na 
jednom z bratislavských plátien filmy, ktoré reprezentujú aktuálny pohyb 
v srbskej kinematografii.  
 
Prehliadku otvorí koprodukčný srbsko-maďarsko-slovinský film Presýpacie hodiny (2007) 
režiséra Szabolcsa Tolnaia, ktorý k nemu napísal aj scenár na základe románu známeho 
spisovateľa Danila Kisa. Film na postave spisovateľa, pátrajúceho po svojich koreňoch, 
divákovi ukáže paranoju obnovujúceho sa nacionalizmu a konzekvencií ideologickej 
slepoty. Film sa stal otváracím titulom prehliadky aj z dôvodu, že tento rok si Srbi 
pripomínajú 25. výročie úmrtia autora jeho predlohy. Film bude uvedený za osobnej účasti 
režiséra Szabolcsa Tolnaia.  
 
Okrem úvodného filmu prehliadka ponúkne ešte ďalších päť titulov, a to Pasca (2007) 
Srdana Golubovića, Láska a iné zločiny (2008) Stefana Arsenijevića, Huddersfield (2007) 
Ivana Živkovića, Štvrtý človek (2007) Dejana Zečevića a čiernu komédiu s romantickým 
nádychom Nekrológ za Escobara (2008) Milorada Milinkovića, ktorý tiež osobne svoj film 
predstaví divákom. Zaujímavosťou je, že uvádzané tituly patria k tomu najnovšiemu, čo 
v srbskej kinematografii vzniklo, a zároveň sú to diela jednej generácie tvorcov. Mnohé 
z nich sa úspešne premietali na významných medzinárodných festivaloch, film Pasca 
v roku 2007 zaujal aj na domácom festivale Art Film v Trenčianskych Tepliciach, odkiaľ si 
odniesol Cenu za najlepšiu réžiu. 
 
Prehliadku Dni srbského filmu z poverenia Ministerstva kultúry SR organizuje Slovenský 
filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s Veľvyslanectvom Srbskej republiky v SR a Srbským 
filmovým centrom. Slávnostné otvorenie sa uskutoční dňa 24. septembra a je len na 
pozvánky, projekcie v dňoch od 25. do 27. septembra sú určené pre verejnosť, pričom 
premietať sa bude aj otvárací film Presýpacie hodiny. Vstup na všetky predstavenia je 
voľný, filmy budú simultánne tlmočené do slovenčiny a kópie budú mať anglické titulky.  
 
 
Program prehliadky Dni srbského filmu:  
 
25.9.2009 
18.00 hod. – Nekrológ za Escobara, r. Milorad Milinković, 90 min. – za účasti režiséra 
20.00 hod. – Presýpacie hodiny, r. Szabolcs Tolnai, 107 min. – za účasti režiséra 
 
26.9.2009 
18.00 hod. – Pasca, r. Srdan Golubović, 106 min. 
20.00 hod. – Láska a iné zločiny, r. Stefan Arsenijević, 105 min. 
 
27.9.2009 
18.00 hod. – Huddersfield, r. Ivan Živković, 95 min. 
20.00 hod. – Štvrtý človek, r. Dejan Zečević, 107 min. 
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