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Slovenské zastúpenie na festivale Lubušské 
filmové leto v poľskom Lagowe 

 
Na tridsiatom siedmom ročníku filmového festivalu Lubušské filmové leto budú 
slovenskú kinematografiu reprezentovať tri filmy. Prehliadky, ktorá sa uskutoční 
24.6.-1.7. 2007 v meste Lagów na západe Poľska, sa zároveň zúčastní trojčlenná 
slovenská delegácia. Témou festivalu je tento rok História – pravda a zmierenie. 
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Zástupcom slovenskej kinematografie z kategórie hraných filmov bude na festivale 
Lubušské filmové leto snímka Zima kúzelníkov (2006) režiséra Dušana Trančíka. 
O festivalovú cenu Zlaté hrozno sa v súťažnej kategórii Konkurz bude uchádzať film Martin 
Slivka – muž, ktorý sadil stromy (M. Šulík, 2007). Trojicu uzatvára dokument - Cesta za 
snom – Slovenský sen 2004-2006 (J. Vojtek, 2005). 
 
Prehliadky sa zároveň zúčastní trojčlenná slovenská delegácia. Dokument o etnografovi 
a filmárovi Martinovi Slivkovi sprevádza režisér Martin Šulík a riaditeľ Slovenského 
filmového ústavu Peter Dubecký (SFÚ je koproducentom filmu). Svoj zatiaľ posledný hraný 
film na festivale osobne predstaví režisér Dušan Trančík.   
 
Na filmovom festivale v Lagowe zaznamenávajú slovenské snímky úspech. Minulý rok si 
cenu Strieborné hrozno zo súťaže odniesla Zuzana Liová za film Ticho (2006) a Cenou 
klubu filmovej kultúry porota vyznamenala dokument Marka Škopa Iné svety (2006). 
Mimoriadnym úspechom sa v Lagowe teší režisér Martin Šulík – z predchádzajúcich 
ročníkov festivalu si doteraz odniesol ocenenia za filmy Všetko, čo mám rád (1992), 
Záhrada (1995), či Orbis Pictus (1997).   
 
Filmový festival Lubušské filmové leto (Lubuskie Lato Filmowe) bol založený v roku 1969 
v meste Lagów ako prehliadka poľského hraného filmu. Od roku 1990 sa z neho stal 
medzinárodný filmový festival, ponúkajúci predovšetkým snímky z postkomunistických 
krajín strednej a východnej Európy. Počas jeho tridsiateho siedmeho ročníka môžu 
návštevníci vidieť okrem poľských a slovenských filmov aj snímky z Českej republiky, 
Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Litvy, Bieloruska, Nemecka a Rakúska. Súčasťou prehliadky 
sú každoročné aj diskusné fóra, semináre a stretnutia s tvorcami.  
 
Hlavným organizátorom festivalu je Klub filmovej kultúry Zielona Góra. Viac informácií sa 
dozviete na www.llf.pl. 
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