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NOVINKY ASFK EXKLUZÍVNE UŽ NA ART FILM FESTE! 

Šesť  noviniek,  ktoré  do  slovenskej  distribúcie  získala  Asociácia 
slovenských  filmových  klubov  uvidia  diváci  exkluzívne  už  v  programe 
medzinárodného  filmového  festivalu  Art  Film  Fest  v  Trenčíne  a 
Trenčianskych  Tepliciach.  Bude  medzi  nimi  aj  absolútny  víťaz 
tohtoročného MFF Cannes, film ocenený Zlatou Palmou – Láska rakúskeho 
tvorcu Michaela Hanekeho. Festivaloví diváci by si ho nemali nechať ujsť, 
rovnako ako diela výrazných mladých európskych režisérov.

Exkluzívne uvedenia  niekoľkých titulov,  ktoré  sa  po svetových  premiérach na 
medzinárodných  festivaloch  dostanú  aj  do  slovenskej  distribúcie 
začiatkom budúceho roka budú mať šancu zažiť diváci v príjemnom festivalom 
prostredí 20. ročníka Art Film Festu, kde okrem iných uvidia aj tieto diela:

LÁSKA /Amour, r. Michael Haneke (1942, Mníchov)
Najnovší  film  výnimočného  rakúskeho  tvorcu  vo 
francúzskom  znení  si  získal  porotu  tohtoročného  MFF 
Cannes  a  priniesol  Hanekemu už  druhú  Zlatú  palmu. 
Prvú získal  v roku 2009 za film  Biela stuha.  Tentokrát 
prináša  príbeh  Georgesa  a  Anne,  kultivovaných 
osemdesiatnikov zažívajúcich krutú emočnú skúšku, keď 
Anne dostane porážku. Hanekemu sa dokonca pre tento 

podarilo  dokonca  získať  slávneho  J-L.Trintignanta,  ktorý  je  sám  už  niekoľko 
rokov na dôchodku. 
Projekcie 22.06. o 21.00 / 23.6.o 19.00

CÉZAR MUSÍ ZOMRIEŤ / Cesare deve morire,  r. Paolo a Vittorio Taviani (1929 
a 1931, San Miniato)

Talianska  väzenská  dokumentárna  dráma  si  z 
tohtoročného Berlinale odniesla  Zlatého medveďa za 
najlepšiu snímku  a  Cenu Ekumenickej poroty. Bratia 
filmári,  rodáci  z  toskánskeho  San  Miniata  spoločne 
nakrútili  17  filmov.  Svetovú  slávu  dosiahli  drámou 
Padre padrone, ktorá v roku 1977 získala Zlatú palmu v 

Cannes. Ich najnovšia snímka sa zaoberá tým, ako Shakespearov univerzálny 
jazyk  pomáha „hercom” pochopiť  význam priateľstva,  zrady,  moci,  podvodu a 



násilia. Július Cézar sa končí, herci zožnú potlesk a opúšťajú scénu –  vracajú sa 
do ciel prísne stráženého nápravného ústavu Rebibbia v Ríme. Film nebazíruje 
na zločinoch, ktoré muži spáchali  v skutočnom živote.  Ponúka paralely medzi 
klasickou drámou a súčasným svetom. 
Projekcie: 17.6. o 16.00 / 23.6. o 19.00.

MEDVEDÍK / Teddy Bear,  r. Mads Mathiessen (1976, Kodaň, Dánsko)

Krátky film Dennis mal v roku 2007 svetovú premiéru 
na MFF Sundance a  stal  sa  predobrazom hraného 
debutu  Medvedík,  ktorý  si  zo  Sundance  tento  rok 
odniesol  Cenu  za  najlepšiu  réžiu. Dennis  Má  38 
rokov,  je  profesionalny  kulturista a  jeho  najväčším 
problémom je, že nevie nájsť lásku. Žije s matkou v 
napätom  a  nezdravom  vzťahu  a  jeho  túžbou  je 

vyslobodiť sa z neho a byť sám sebou.  Väčšina protagonistov sú neherci, čím sa 
režisérovi podarilo dosiahnuť nezvyčajnú autenticitu. 
Projekcie 20.6. o 10.30 a 21.6. o 21.00

KLIP / Klip r. Maja Miloš (1983, Belehrad, Srbsko)
Výnimočný  debut  mladej  srbskej  režisérky  zažil 
počas  premiéry  v  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.  
Projekcie: 18.6. o 12.30 a 22.6. o 19.00

JE TO IBA VIETOR / Csak a Szél, r. Benedek Fliegauf (1974, Budapešť, 
Maďarsko)

Film inšpirovaný  skutočnými  sériovými  vraždami  v 
Maďarsku 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. Debut Húština ziskal Cenu kritikov na Maďarskom filmovom 
tyždni, Díler (Dealer, 2004) Cenu FIPRESCI na festivale v Mar del Plata, Mliečna 
dráha (Tejut,  2007)  Zlatého leoparda z  MFF v  Locarne.  Jeho  Lono (2010) 
prichádza do slovenských kín už 28. júna!! 
Projekcie snímky Je to iba vietor: 20.6. o 19.00 a 23.6. o 15.45



MUSÍME SI POHOVORIŤ O KEVINOVI / We need to Talk about Kevin,  r. Lynne 
Ramsay, 1969, Glasgow, Škótsko)

Eva  sa  kvôli  synovi  vzdá  nádejnej  kariéry,  ale 
zanedlho po pôrode zistí, že v ich vzťahu niečo nie je 
v  poriadku.  Kevin sa od ranného veku voči  svojmu 
okoliu  vymedzuje  agresívne  a nenávisť  k matke 
kulminuje  v puberte  až  do  najväčšieho  zločinu  – 
vraždy.  Eva  ho  neopúšťa  ani  vo  väzení  a aj  tu 
pokračuje  vzťah  plný  nepochopenia,  sklamania, 

nenávisti…  A lásky.  Adaptácia  známeho  románu  Lionel  Shriverovej  sa  stala 
jednou z filmových udalostí  roku 2011 pre  brilantne odosobnenú vizuálnu 
stránku  filmu  a strhujúci  výkon  Tildy  Swinton.  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.  
Projekcie: 20.6. o 12.30 a 22.6. o 10.00

____________________________________________________________________
Ďalšie informácie o týchto filmoch Vám poskytneme na vyžiadanie mailom, 
distribučný plán ASFK na rok 2012 nájdete na www.asfk.sk, Kontakt pre 
médiá: Eva Rebollo, rebollo@asfk.sk
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