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ZVLÁŠTNE UZNANIE POROTY SI Z ART FILM 
FESTU ODNIESOL MEDVEDÍK

Šesť noviniek, ktoré do slovenskej distribúcie začiatkom roka 2013 prinesie 
Asociácia  slovenských  filmových  klubov  mali  diváci  možnosť  vidieť  v 
exkluzívnych  predpremiérach  v  programe  medzinárodného  filmového 
festivalu  Art  Film  Fest,  ktorý  sa  skončil  23.  júna.   Dánska  snímka 
debutujúceho režiséra Madsa Mathiessena MEDVEDÍK (10 timer til Paradis / 
Teddy Bear, 2012) – víťazný film MFF Sundance 2012 – si z Art Film Festu 
odniesla Zvláštne uznanie poroty.

Exkluzívne  uvedenia  výberu  titulov  Asociácie  slovenských  filmových  klubov, 
ktoré sa začiatkom budúceho roka dostanú aj do slovenskýc kín zaujali divákov v 
rámci programu 20. ročníka Art Film Festu. Plné kinosály predpovedali, že šesť 
najnovších snímok z rôznych kútov sveta pritiahne pozornosť odbornej verejnosti 
i  divákov.  Dánsky  debut,  ktorý  úspešne  zabodoval  na  tohtoročnom  MFF 
Sundance  a odniesol si  z neho cenu za najlepšiu réžiu zaujal  porotu svojou 
nevtieravou  psychologickou  štúdiou  o  drsnom  chlapovi  s  nežným  srdcom. 
Odniesol  si  Zvláštne uznanie poroty.  Hlavná postava príbehu, Dennis,  má 38 
rokov, je profesionálny kulturista a jeho najväčším problémom je, že nevie nájsť 
lásku.  Predobrazom  Medvedíka bol krátky film  Dennis,  ktorý mal v roku 2007 
svetovú premiéru na MFF Sundance. Väčšina protagonistov sú neherci, čím sa 
Mathiessenovi v hranej prvotine podarilo dosiahnuť nezvyčajnú autenticitu.  Za 
distribútora filmu v SR – ASFK, prevzal ocenenie člen výkonného výboru Braňo 



Hollý,  dramaturg  ArtKina  Metro  v  Trenčíne,  ktoré  je  už  dlhoročne  jedným  z 
hlavných festivalových kín.
Ďalšou novinkou z distribučného plánu ASFK na rok 2013, ktorá sa počas Art 
Film  Festu  predstavila   s  veľkým  úspechom  v  predpremiére,  bol  víťaz 
tohtoročného MFF Cannes – film ocenený Zlatou Palmou –  Láska rakúskeho 
tvorcu Michaela Hanekeho. Osobne ju uviedol producent Veit Heiduschko, ktorý 
produkuje všetky Hanekeho diela.  Uvedenie filmu Láska na Slovensku bolo 
mimoriadnym a vôbec prvým zahraničným uvedením snímky po úspechu 
v Cannes! 
Tretiu výnimočnú snímku v programe mali na svedomí režisérski bratia Paolo a 
Vittorio Taviani.  Ich Cézar musí zomrieť –  väzenská dokumentárna dráma si z 
tohtoročného Berlinale odniesla Zlatého medveďa za najlepšiu snímku  a Cenu 
Ekumenickej poroty a je silným filmovým ale i divadelným svedectvom o tom, ako 
Shakespearov univerzálny jazyk  pomáha chápať  význam pojmov priateľstvo, 
zrada, moc, podvod, či násilie aj v prostredí prísne stráženej väznice.
Výnimočný debut mladej srbskej režisérky Maji Miloš Klip zažil počas premiéry v 
hlavnej  súťaži  MFF Rotterdam 2012 mimoriadny divácky ohlas.  Je  príbehom 
mladučkej  Jasny  znechutenej  nudným  životom  v  rozpadajúcom  sa  meste. 
Nerozumie si s matkou, nebaví ju škola, zabíja čas náhodným sexom, drogami a 
alkoholom. Dynamický a znepokojujúci portrét premárnenej mladosti je nakrútený 
moderne, rýchlo, extrémne. Niekedy sa dostáva na hranicu porna, inokedy sa 
stáva  psychodrámou,  no  pod  povrchom  ide  o  zložitú  dramatickú  metaforu 
dnešného sveta.  
Film inšpirovaný  nedávnymi  sériovými  vraždami  v  Maďarsku a pogromom na 
Rómov prináša zasa nezvyčajný mladý maďarský režisér Benedek Fliegauf pod 
názvom Je to iba vietor. Zobrazuje atmosféru plodiacu nezmyselné násilie. Na 
Berlinale 2012 získal  Veľkú cenu poroty a Filmovú cenu Amnesty International. 
Fliegauf je jedným z najuznávanejších režiserov súčasnosti. Neštudoval filmovú 
školu,  no  jeho filmy získavajú  významné ocenenia.  V  slovenských kinách  sa 
práve teraz premieta jeho predposledná snímka Lono (2010) s Evou Green v 
hlavnej úlohe.
Napokon do festivalovej sekcie Focus: Nový britský film zaradili dramaturgovia aj 
najnovšiu snímku Lynn Ramsay  Musíme si pohovoriť o Kevinovi (premiéra v 
SR 18. 10. 2012),  ktorá rieši vzťah matky   (mimoriadne podmanivo stvárnená 
Tildou  Swinton) so  synom;  plný  nepochopenia,  sklamania,  nenávisti  a lásky, 
ktorý  sa  všetkým tragicky  vymkne  z  rúk.  Adaptácia  známeho  románu  Lionel 
Shriverovej  sa  stala  jednou  z filmových  udalostí  roku  2011.  Režisérka  Lynne 
Ramsay  sa  špecializuje  na  závažné  psychologické  drámy a je  pokladaná  za 
jeden z najväčších  britských talentov  súčasnosti. V roku 2007  ju  denník  The 
Guardian v článku 40 najlepších svetových režisérov  umiestnil na 12 miesto.  
Všetky  spomínané  snímky  prídu  do  slovenskej  distribúcie  v prvých 
mesiacoch budúceho roka. 
_______________________________________________________________
Plán  premiér  na  rok  2012  je  k dispozícii  na:  http://www.asfk.sk/prave-v-
kinach/plan-premier-2012.  Ďalšie  informácie  Vám  radi  poskytneme  na 
vyžiadanie mailom. Kontakt pre médiá: Eva Rebollo, rebollo@asfk.sk
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