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11. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa
FEBIOFEST 2004 sa blíži
V dňoch 9. – 26. februára 2004 sa na Slovensku uskutoční 11. ročník Medzinárodnej
prehliadky filmu, televízie a videa Febiofest 2004. Na Slovensku sa bude konať v
8 slovenských mestách. Bratislava ( 9. – 15. február), Poprad (16. - 18. február), Prešov
(16. - 18. február), Žilina ( 14. - 16., 18. február), Košice (19. - 24. február), Nitra (23. - 25.
február), Martin (23. – 26. február) a Banská Bystrica (23. - 25. február) v 13
kinosálach. V Bratislave bude Febiofest prebiehať v Multikine Metropolis – Polus City
Center, FK Nostalgia, FK ic. sk, Mladosť a České centrum. Febiofest tento rok ponúka
filmy v desiatich sekciách.
S festivalom Febiofest 2003 sa spája aj meno ČSOB, ktorá sa už po druhý krát stala
generálnym partnerom tohto významného podujatia. Takéto spojenie nie je náhodné, pretože
tak ako ČSOB nadväzuje na svoju bohatú československú tradíciu, festival Febiofest zase
prináša na Slovensko predovšetkým filmy z českej produkcie. Slovenskí diváci tak aj vďaka
ČSOB majú jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s umeleckou tvorbou spoza rieky Moravy,
ktorá po rozdelení Československa nie je u nás natoľko rozšírená ako v časoch bývalého
spoločného štátu.
Otváracím filmom Febiofestu bude česká komédia Vladimíra Morávka Nuda v Brne,
uvedená za osobnej účasti režiséra a hlavných hereckých predstaviteľov, ďalej Febiofest
ponúkne vo svojej najvýznamnejšej sekcii Novinky českej a slovenskej tvorby filmy
Sentiment Tomáša Hejtmánka, 66 sezón Petra Kerekesa, ktoré získali Cenu za najlepší
stredoeurópsky dokument na MF dokumentárnych filmov v Jihlave. V tejto sekcii sa
predstaví aj experimentálna snímka Národ sobě režiséra Jana Gogolu. Záverečným filmom
bratislavskej časti prehliadky bude predpremiéra koprodukčného slovensko-česko-nemeckorakúsko-francúzského filmu Ivana Fílu Kráľ zlodejov za osobnej účasti režiséra a hlavného
predstaviteľa Lazara Ristovského.
Českú kinematografiu ďalej budú zastupovať v sekcii Novinky českej televíznej tvorby
snímky Hodný chlapec Václava Křisteka, Když chcípne pes Vladimíra Drhu, Nekonečná
neděle Lucie Bělohradskej, trinásťdielný dokumentárny seriál Olympiáda Georgie
Agathonikiadisa, ktorý vznikol v spoluprácii Českej republiky, Grécka a Slovenska. Sekciu
uzavrie snímka Praha inspirativní v réžii Jaroslava Brabca.
Tohtoročné retrospektívy budú venované dvom veľkým filmovým režisérskym osobnostiam,
prvá poľskému režisérovi Krzysztofovi Kieślowskemu a druhá bude obsahovať výber z
celovečernej tvorby režiséra Františka Vláčila, ktorým si pripomenieme nedožitých 80 rokov
tohto významného českého filmára.
Národné kinematografie, na ktoré je bohatý predovšetkým český Febiofest, budú na
slovenskej časti zastúpené v sekcii Srbská ruleta filmami Kordon, Špeciálne vzdelanie
a Národná trieda do 785 cml Gorana Markovica, uvedené za osobnej účasti a filmy režiséra
Živojina Pavlovica Prebudenie krýs a Až budem mŕtvy. Už tradične ďalšími sekciami
Feboiofestu budú HBO uvádza..., Divné videofilmy VI., To naj z Febia a Bonus: Novinky

ASFK. V posledne menovanej sekcii diváci nájdu Oscarom ocenený film úspešnej nemeckej
režisérky Caroline Link Nikde v Afrike, a tiež filmy Policajti Josefa Faresa, Stvorení pre
lásku Wong Kar-waia, Strach a chvenie Alaina Corneaua, Staré, nové, požičané a modré
Natashe Arthy a poviedkovým Ďalších desať minút II. režisérov B. Bertolucciho, C. Denisa,
M. Figgisa, J.-L. Godarda, J. Menzela, M. Radforda, V. Schlondorffa a V. Szabóa.
Posledná sekcia To najnovšie z európskej tvorby ponúkne viaceré kvalitné filmy
z európskej produkcie, zatiaľ sú potvrdené najnovší film Larsa von Triera a Jorgena Letha
Päť prekážok, poľský film Edi Piotra Trzakaskalského, Za všetko môže láska režiséra
Thomasa Vinterberga a belgická snímka Syn v réžov Jeana-Pierre a Luca Dardenneových,
ktorá získala Cenu za najlepší herecký výkon na MFF Cannes 2002.
11. ročník Febiofestu sa uskutoční v podobnej štruktúre ako po minulé roky, pričom s
ohľadom na potvrdené filmy možno odhadovať, že počet predstavení na Slovensku bude
okolo 200. Aj tento ročník Febiofestu bude najväčšou a zároveň najaktuálnejšou
prezentáciou českej kinematografie na Slovensku.

Febiofest na Slovensku organizujú
Asociácia slovenských filmových klubov
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