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POLSKI FILM a AŽ DO MESTA AŠ BUDÚ SÚŤAŽIT V 
KARLOVÝCH VAROCH. POTOM ZAMIERIA DO 
SLOVENSKÝCH KÍN.

Najnovšie dielo českého režiséra Marka Najbrta –  Polski film sa bude v 
hlavnej  súťaži  47.  ročníka  MFF  Karlove  Vary  (29.6.-7.7.)  uchádzať  o 
Krištálový glóbus. Je to najnovšia akvizícia do tohtoročného distribučného 
plánu  ASFK.  Slovensko–česká snímka mladej  slovenskej  režisérky Ivety 
Grófovej Až do mesta Aš,  ktorú sme už v pláne premiér avizovali,   zasa 
zaháji  ďalšiu súťažnú sekciu  Na východ od Západu. Na oba filmy sa po 
medzinárodnej premiére môžu tešiť aj diváci na Slovensku. Uvedieme ich 
už na jeseň.  

POLSKI FILM

V hlavnej  súťažnej sekcii  karlovarského festivalu sa v konkurencii  jedenástich 
filmov  z  rôznych  krajín  sveta  predstaví  najnovší  počin  zaujímavého  českého 
režiséra a scenáristu Marka Najbrta a autorského tímu R. Geisler – B. Tuček – 
M. Najbrt. Predchádzajúce snímky tejto trojice – Mistři (3 České levy) a Protektor 
(6 Českých levov) zožali divácky úspech doma i v zahraničí. Obe do slovenských 
kín  priniesla  Asociácia  slovenských  filmových  klubov.  Tentokrát  prichádzajú 
autori  s  unikátnym  žánrom  –  reality  film.  Pohrávajú  sa  s  manipuláciou, 
mystifikujú  a  prekračujú  hranice medzi  fikciou a realitou.   Vo filme o štyroch 
hercoch, ktorí “hrajú” sami seba; o dobe tesne po páde komunizmu; o Poľsku, o 
absurdite hereckého života  a o mnohých iných veciach, hrajú štyria populárni  
českí  herci  –  spolužiaci   z  brnenskej  JAMU  –   Matonoha,  Liška,  Daniel a 
Polášek.  Splnili  si  dávny  sen a  nakrútili  spoločný  film.  Po  pôvodných 
mystifikáciach, ktoré sa objavili v médiách o tom, že snímku režíruje Jan Budař 
(vo filme tiež hrá) sa na plátna kín dostáva dielo, ktoré prináša originálny humor,  



kultové  scénky,  zamatovú eufóriu,  slobodu,  absurditu  mladosti  a  láskavosť 
kamarátstva a mnoho iného z čias keď „komunizmus skrachoval a kapitalizmus 
ešte  nezačal  a  keď  mali  všetci  dobrú  náladu.“   Pavel  Liška  sa  v  jednom z 
rozhovorov k projektu vyjadril takto:  "Já si často říkám, že napodobovat jiný lidi a  
jejich  charaktery  je  divný.  Ale  hrát  sám  sebe  mi  přišlo  až  úchylný.  Během  
natáčení jsem se začal ztrácet. Nevěděl jsem, jestli hrát, že hraju, nebo hrát, že  
nehraju, anebo nehrát vůbec..."

Slovenská premiéra Polskeho filmu je naplánovaná na 11. október 2012.

AŽ DO MESTA AŠ

Slovensko-český celovečerný hraný debut Až do mesta Aš rodáčky z Trenčína, 
Ivety Grófovej, zaháji ďalšiu súťažnú sekciu v Karlových Varoch – Na východ od 
Západu.  V novej dramaturgii je táto sekcia zameraná výhradne na prvé a druhé 
filmy a hľadá talenty medzi tvorcami zo strednej a východnej Európy. Predstaví 
drámu sledujúcu osudy rómskej  dievčiny Doroty,  ktorá po maturite  oddíde za 
prácou do západočeského Ašu. Obsadením nehercov a využitím autentických, 
dokumentaristických záberov sa režisérke podarilo dosiahnuť značnú surovosť 
a maximálnu pôsobivosť snímky. V rovnakej sekcii bude uvedený aj ďalší český 
film z distribúcie ASFK –  Poupata Zdeňka Jiráského,  ktorý sa k slovenským 
divákom dostal v exkluzívnom predstihu už v máji tohto roka. 

Slovenská  premiéra  filmu  Až  do  mesta  Aš  je  naplánovaná  na  13. 
septembra. 

_______________________________________________________________

Všetky informácie o filmoch z distribúcie ASFK a o pripravovaných 
premiérach nájdete na www.asfk.sk. Kontakt pre médiá: Eva Rebollo, 
rebollo@asfk.sk

mailto:rebollo@asfk.sk
http://www.asfk.sk/

