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FILM QUARTÉTTO ZÍSKAL CENU NA FESTIVALE V LAGOWE (30. jún) 
 
Film Quartétto (2002) debutantky Laury Sivákovej, ktorý reprezentoval 
Slovenskú republiku v hlavnej súťažnej sekcii celovečerných filmov 33. ročníka 
medzinárodného filmového festivalu Lubuskie filmové leto v poľskom Lagowe 
v termíne 22. – 29. júna 2003, získal tretiu cenu – Bronzové Hrozno.  
Film Quartétto súťažil v sekcii so sedemnástimi snímkami z krajín strednej 
a východnej Európy, vyrobenými v poslednom roku. Prvú cenu – Zlaté Hrozno získal 
poľský film Edi režiséra Piotra Trzaskalského a druhú cenu – Strieborné Hrozno 
získal rovnako film poľskej produkcie Zmruž oczy (Prižmúr oči) v réžii Andrzeja 
Jakimowského. Víťazom súťažnej sekcie televíznych filmov sa stal poľský film Moje 
miasto (Moje miesto) v réžii Mareka Lechkiho. Zaujímavosťou tohto ročníka festivalu 
bolo, že všetky víťazné filmy boli debuty.  
Lubuskie filmové leto je najstarší poľský filmový festival, prvýkrát sa konal v roku 
1969. Jeho nosnou sekciou je súťaž filmov z krajín strednej a východnej Európy, 
vyrobených za posledný rok od konania posledného ročníka festivalu, druhou 
dôležitou sekciou je súťaž televíznych filmov. Festivalový program dopĺňa prehliadka 
hraných, dokumentárnych a animovaných filmov z krajín strednej a východnej 
Európy, prevažne však poľskej produkcie a prehliadka študentskej tvorby z poľských 
filmových škôl, ktorých v súčasnosti pôsobí v Poľsku päť. Pravidelnou súčasťou 
festivalu býva seminár s odbornými prednáškami, tento rok na tému Svet sa mení – 
kino v čase globalizácie.  
V hlavnej súťažnej sekcii festivalu Lubuskie filmové leto reprezentoval Slovenskú 
republiku okrem oceneného Quartétta aj koprodukčný česko-slovensko-francúzsky 
film Lesní chodci režiséra Ivana Vojnára a svoje zastúpenie malo Slovensko aj 
v nesúťažnej sekcii festivalu, kde sa premietal animovaný film Pôvod sveta Kataríny 
Kerekesovej. Svojho zástupcu mala Slovenská republika tiež v odbornej porote, jej 
členkou bola filmová publicistka Ivana Petríková.  
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