SLOVENSKÝ FILM 2003 (5. november)
V termíne od 10. do 14. novembra 2003 sa už po štvrtý raz uskutoční prehliadka
hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby Slovenský film 2003, ktorú
zorganizovali Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), Slovenský
filmový ústav (SFÚ) a Slovenský filmový zväz (SFZ) s finančnou podporou MK
SR. Päťdňová nesúťažná prehliadka domácej tvorby sa bude konať v tradičných
priestoroch Filmového klubu IC.SK v Bratislave a predstaví komplexne domácu
hranú, dokumentárnu a animovanú tvorbu za príslušný rok. Vstup na
predstavenia je voľný, slávnostné otvorenie, ukončenie a večer venovaný
Dušanovi Hanákovi budú na pozvánky.
Celovečerná tvorba
Prehliadka Slovenský film 2003 ponúkne divákom osem celovečerných slovenských
filmov. Otváracím filmom prehliadky bude koprodukčný film Ivana Fílu Kráľ zlodejov,
nominovaný za SR na Oscara. Počas „slovenského filmového týždňa“ diváci ďalej
uvidia pôvodné a koprodukčné celovečerné slovenské filmy Zostane to medzi nami
Mira Šindelku, Neverné hry Michaely Pavlátovej, Lesní chodci Ivana Vojnára, Čert vie
prečo Romana Vávru, Quartétto Laury Sivákovej a celovečerný dokument Petra
Kerekesa 66 sezón. Súčasťou prehliadky bude večer s filmami Dušana Hanáka Prišiel
k nám Old Shatterhand a 322, zorganizovaný pri príležitosti tohtoročných 65.
narodenín režiséra s jeho osobnou účasťou. Počas prehliadky sa uskutoční aj Valné
zhromaždenie SFTA.
Medzi celovečernými filmami uvádzanými na prehliadke sú dva tituly, ktoré na
Slovensku nemali oficiálnu premiéru. Otvárací film prehliadky Kráľ zlodejov má zatiaľ
ohlásenú premiéru v prvom štvrťroku 2004, celovečerný dokument 66 sezón bude mať
premiéru 9. februára 2004 počas 11. Medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa
Febiofest, potom sa dostane do distribučnej siete filmových klubov a kín ASFK. Film
Zostane to medzi nami mal distribučnú premiéru 9. októbra 2003 a a za prvý mesiac
premietania v bratislavských kinách Palace Cinemas v Auparku a vo Filmovom klube
IC.SK ho videlo 1931 divákov (film sa distribuoval v 3 kópiách). V týchto dňoch film
vstupuje do distribúcie po Slovensku a od januára 2004 sa bude distribuovať v Českej
republike. Film Neverné hry mal na Slovensku premiéru 25. septembra 2003 a do
konca októbra ho videlo 2095 divákov (film sa distribuoval v 2 kópiách), film Lesní
chodci sa na Slovensku premiéroval 28. augusta 2003 a videlo ho 1211 divákov (film
sa distribuoval v 2 kópiách). Prvým tohtoročným koprodukčným filmom bola rozprávka
Čert vie prečo Romana Vávru, ktorá vstúpila do slovenskej distribúcie 27. marca 2003
a doteraz ju videlo 15 438 divákov (film sa distribuoval v 6 kópiách). Posledný
celovečerný film prehliadky Quartétto mal premiéru 5. decembra 2002 a na Slovensku
ho videlo 293 divákov (film sa distribuoval v 3 kópiách). Film Kráľ zlodejov videlo
počas exkluzívneho „preodscarovského“ premietania (v 1 kópii) v týždni od 15. do 24.
septembra 2003 v bratislavskom kine Mladosť 197 divákov.
Film Quartétto je z uvádzaných filmov prehliadky zatiaľ najoceňovanejším titulom.
Získal Cenu divákov na 4. MFF Bratislava 2002, kde mal svoju premiéru, Igrica 2003
v kategórii televízna dramatická tvorba (SFZ, ÚSTT, LF SR), Prémie SFZ, ÚSTT
a LFSR pre Tomáša Juríčka za kameru a Petra Grolla za hudbu a Bronzové hrozno
na 33. MFF Lubušskom filmovom leto 2003 v Lagowe. Ocenené boli aj film Lesní
chodci, ktorý získal Cenu Ministra kultúry ČR pre hraný film z krajín Višegrádu na 43.
MFF Zlín 2003 a film Neverné hry, ktorý bol ocenený Cenou Altadis pre mladého

režiséra na 51. MFF San Sebastian 2003. Film 66 sezón len nedávno získal cenu
na 7. MF dokumentárnych filmov Jihlava ako Najlepší stredoeurópsky dokumentárny
film ex aequo spolu s filmom Tomáša Hejtmánka Sentiment.
Tohto roku sa k divákom ešte dostane nový slovenský celovečerný film Jesenná (zato)
silná láska, filmový debut herečky a divadelnej režisérky Zity Furkovej a slovenský
stredometrážny film Tak dávno som Ti nenapísala..., absolventský film VŠMU
režisérky Andrey Horečnej. Obidve snímky budú mať premiéru na 5. MFF Bratislava
2003.
Krátkometrážna tvorba
Krátkometrážnu tvorbu budú na prehliadke Slovenský film 2003 zastupovať rôznorodé
dokumentárne a animované filmy s rokom výroby 2002 a 2003, z nich mnohé
nakrútené študentmi VŠMU. Pripravené je aj pásmo filmov spoločnosti Pitbull,
zrealizované pre taliansku spoločnosť RAI Uno z cyklu Centralexpress, ktorých témou
je Slovensko, jedna z trinástich krajín pristupujúcich v roku 2004 do Európskej únie.
V programe sú tiež dva filmy Pavla Barabáša, a to Omo – cesta do praveku a Tatry
mystérium. Jeho filmy sú najoceňovanejšími snímkami prehliadky z kategórie
krátkometrážnej tvorby, ocenenia však majú aj takmer všetky ostatné dokumentárne
a animované filmy. Mnohé z filmov budú uvedené za osobnej účasti tvorcov a pri
niektorých vybraných pásmach dokumentárnych filmov sú po skončení predstavenia
pripravené besedy s tvorcami.
Týždeň hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby Slovenský film 2003 je priamym
pokračovaním prehliadky Slovenský hraný film (2000, 2001), ktorej hlavným zámerom
bolo prezentovať pôvodné a koprodukčné slovenské hrané projekty príslušného roka.
Minulý rok sa prehliadka pod názvom Slovenský film 2002 rozšírila aj o prezentáciu
domácej tvorby v oblasti dokumentárneho a animovaného filmu, pričom dramaturgia
dokumentárnej časti prehliadky nadviazala na podujatia nehranej filmovej tvorby –
videotvorby Tri dni dokumentu (2000) a 2 a pol dňa dokumentu (2001).
Mediálni partneri: denník SME, TASR, TV Markíza, Ženský magazín, Propeler,
Film.sk
Partneri: VŠMU, SPI International, Continetal film, ALEF Film & Media Group,
Kodak Ltd. Entertainment Imaging, ASFK
Viac informácií o prehliadke a filmoch nájdete v programovom bulletine, ktorý
vyjde pri príležitosti prehliadky a bude dostupný vmieste jej konania.
kontakt: Simona Nôtová-Tušerová, Slovenský filmový ústav,
tel.: 02/52 73 32 12, 57 10 15 25, fax: 02/52 73 32 14, e-mail: filmsk@sfu.sk

SLOVENSKÝ FILM 2003
PROGRAM
10. november (pondelok)
KINOSÁLA 2
14.00 h. – Parkan na brehu Dunaja (2002), r. Tomáš Hučko, 101 min.
16.00 h. – Čo odvial čas… (2002), r. Marcela Plítková, Yvonne Hanúsková, 51 min.
Blázonko (2002), r. Jaro Vojtek, 27 min.
Mať tak o koliesko viac – Mrakodrap (2002), r. Ivan Popovič, 7 min.
Z hlinenej placky divadelné masky (2002), r. František Jurišič, 11 min.
18.00 h. – Z denníka jedného vagóna (2002), r. Ján Štrbák, 53 min.
Malé tajomstvo krovín (2002), r. Samuel Ivaška, 32 min.
Turínske plátno (2002), r. Kristián. Bezák, 26 min.
KINOSÁLA 1
20.00 h. – Slávnostné otvorenie prehliadky
Kráľ zlodejov (2003), r. Ivan Fíla, 99 min.
(vstup len na pozvánky)
11. november (utorok)
KINOSÁLA 2
14.00 h. – Som človek (2003), r. Andrea Horečná, 40 sek.
Mesto kostolov (2002), r. Andrea Horečná, 21 min.
P. S. Ježiškovi (2002), r. David Zapotoka, 15 min.
Omo – cesta do praveku (2002), r. Pavol Barabáš, 62 min.
16.00 h. – Tatry mystérium (2003), r. Pavol Barabáš, 19 min.
Posolstvo pre život (2003), r. Oľga Pohánková, 39 min.
Výmet (2003), r. Zuzana Piussi, 22 min.
Gabčíkovo Story, r. Katarína Začková, 40 min.
18.00 h. – Quartétto (2002), r. Laura Siváková, 90 min.
20.00 h. – 65 Dušan Hanák – Večer k jubileu Dušana Hanáka
Prišiel k nám Old Shatterhand (1966), 12 min.
322 (1969), 94 min.
(vstup len na pozvánky)
12. november (streda)
KINOSÁLA 2
15.00 h. – Hej, Slováci (2002), r. Robert Kirchhoff, 49 min.
Grék Zorba alebo Recept na život (2002), r. Yvonne Vávrová, 50 min.
17.00 h. – Pásmo filmov spoločnosti Pitbull pre RAI UNO (2003), 60 min.
Fabrika, r. Marek Kuboš
Kamionista, r. Marek Kuboš
Pohľad na folklór, r. Marko Škop
Kvety zla, r. Robert Kirchhoff
Dva rozhovory, r. Ján Šebík
18.00 h. – Lesní chodci (2003), r. Ivan Vojnár, 95 min.
Dnes mám prvé randevú (2002), r. Boris Šíma, 10 min.
KINOSÁLA 1
20.00 h. – Zostane to medzi nami (2003), r. Miro Šindelka, 92 min.
13. november (štvrtok)
KINOSÁLA 2
18.00 h. – Pôvod sveta (2002), r. Katarína Kerekesová, 21 min.
66 sezón (2003), r. Peter Kerekes, 86 min.
20.00 h. – Neverné hry (2003), r. Michaela Pavlátová, 93 min.
14. november (piatok)
KINOSÁLA 1
16.00 h. – Čert vie prečo (2003), r. Roman Vávra, 100 min.
KINO TATRA
18.00 h. – Slávnostné ukončenie prehliadky
Záverečný film
(vstup len na pozvánky)
Zmena programu vyhradená!

