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PROGRAM 19. FEBIOFESTU BUDE BOHATÝ.  
UVEDIE AJ FILMY AGNIEZSKY HOLLAND, AKIHO 
KAURISMÄKIHO, ČI DEŽA URSINYHO. 
 
19. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa – Febiofest 2012 
prinesie na plátna kín ďalší ročník podujatia s kvalitnou a pestrou 
dramaturgiou. Filmovú jar ohlási 29. marca v Bratislave, kde potrvá do 3. 
apríla. Výber filmov potom poputuje do Prešova (10.-13.4.), Martina (11.-
16.4.), Banskej Bystrice (16.-19.4.), Trnavy (16.-19.4.), Trenčína (18.-22.4.) 
a Košíc (18.-22.4.). Febiofest potrvá do 22. apríla. Projekt, ktorý pôvodne 
vznikol ako česko-slovenská putovná prehliadka sa postupne v oboch 
krajinách vyprofiloval na dva samostatné dramaturgické celky. Dnes zdieľa 
Febiofest v SR s MFF Praha – Febiofest  už len spoločnú značku, termín 
konania a cieľ priniesť divákom vo viacerých mestách výnimočne kvalitný 
filmový program. 
________________________________________________________________ 
 
Febiofest 2012 predstaví program v pätnástich sekciách.  
 
Asociácia slovenských filmových klubov so spoluorganizátorom Slovenským 
filmovým ústavom a partnermi pripravujú 19. ročník prehliadky, v rámci ktorej 
tento rok uvedie počas jedného mesiaca  (29.3. – 22.4 2012) v siedmich mestách 
a jedenástich kinosálach až pätnásť programových sekcií s filmami slovenskej, 
českej i zahraničnej kinematografie. V tradičných sekciách Nový český 
a slovenský film  a Český dokumentárny film 2011 a Novinky ČTV uvidia 
diváci prierez aktuálnou slovenskou a českou hranou, 
animovanou, dokumentárnou a televíznou tvorbou z rokov 2011 a 2012. 
Febiofest však predstaví v programe 19. ročníka aj ďalšie, nemenej 
zaujímavé sekcie:  
 
Agnieszka Holland v Bratislave! 
Profilové sekcie budú tentokrát venované trom výrazným európskym tvorcom. 
Svetová režisérka poľského pôvodu Agnieszka Holland, ktorú si slovenskí 
diváci najvýraznejšie pamätajú v súvislosti s filmom, ktorý nakrúcala na 
Slovensku podľa scenára Sone Borušovičovej Jánošík – pravdivá história,  
získala počas svojej kariéry množstvo ocenení a dve nominácie na Oscara. 
Febiofest predstaví jej staršie filmy ako napríklad Konkurz na život, či dielo 
Európa, Európa, ktoré je považované za jedno z jej najlepších. 
A. Holland napriek práci na svojom novom projekte uvedie osobne 
v Bratislave jeden zo svojich filmov!    



 
Profily: Aki Kaurismäki a Michelangelo Antonioni 
Ďalšia profilová sekcia je venovaná fínskemu režisérovi, ktorý zatiaľ každým 
svojim dielom zaujal medzinárodné poroty svetových festivalov a preslávil sa 
komornými príbehmi sociálnych vydedencov, kde sa svojská tragika mieša 
s nákazlivým humorom. Po prvýkrát sa do slovenskej distribúcie dostanú 
Kaurismäkiho diela Hamlet podniká (1987) a Bohémsky život (1992), ale  diváci 
uvidia aj jeho najnovšiu snímku Le Havre, ktorá súťažila minulý rok o Zlatú 
Palmu na MFF Cannes. Febiofest predstaví Kaurismäkiho filmy z rokov 1987 až 
2011. Tretia profilová sekcia bude venovaná jednému z najdôležitejších 
talianskych režisérov minulého storočia – Michelangelovi Antonionimu. Diváci 
po dlhom čase uvidia na veľkom plátne jeho skvosty Zväčšenina, Dobrodružstvo, 
či  Povolanie reportér, atď.  
 
Slovenský program v šiestich sekciách 
Slovenským filmárom bude venovaný rovnako veľkorysý priestor. Okrem už 
spomínanej sekcie Nový český a slovenský film, ktorá sa venuje aktuálnym 
novinkám, uvedie prehliadka jedného z našich najoriginálnejších hudobníkov ako 
nemenej zaujímavého filmára. V sekcii Profil: Dežo Ursiny odpremieta šesť diel 
z jeho tvorby. Režisér Martin Šulík oslávi projekciou svojho debutu z roku 1991 
Neha 50-ku. A bude oslavovať spoločne s 50-ročným kultovým filmom Slnko 
v sieti Štefana Uhra v sekcii 2x50. 19. Febiofest uvedie aj výber filmov 
dokumentaristky, ktorá sa vo svojej tvorbe vydala proti prúdu: Slovensko očami 
Zuzany Piussi. A slovenská bude aj sekcia Febiofest deťom, ktorá uvedie tri 
zásadné rozprávky v slovenskom filme – Perinbaba (r. J. Jakubisko), Kráľ 
drozdia brada (r. M.Luther) a Soľ nad zlato (r. M. Hollý). Zvláštne uvedenie 
bude patriť Igorovi Lutherovi a Albertovi Marenčinovi. 
 
Európske novinky a hity medzinárodných festivalov v predpremiérach  
Zahraničné snímky, ktoré si v rokoch 2011/2012 odniesli ceny z najdôležitejších 
medzinárodných festivalov a dostanú sa aj do slovenskej distribúcie predstaví 
Febiofest v predpremiérach  v dvoch divácky obľúbených sekciách Bonus: 
Novinky ASFK a Projekt 100 – 2012.  
 
Výber šestich zaujímavých archívnych snímok uvedie najmladšia sekcia 
prehliadky Kino-Ikon Plus, ktorú koncipujú redaktori časopisu Kino-Ikon. Zo 
súčasnej európskej kinematografie sa Febiofest tento rok zameria na novinky 
našich susedov a uvedie ich v sekcii Súčasný maďarský film. 
 
Počas otváracieho večera Febiofestu 2012 sa budú udeľovať štvrté 
Výročné ceny ASFK. 
 
Všetky informácie o prehliadke – o jednotlivých filmoch ako aj o programe  
nájdete onedlho na www.febiofest.sk, dovtedy sa budú postupne objavovať 
na www.asfk.sk v sekcii Podujatia/Febiofest. Zaujímavosti a aktuality 
nájdete ja FB stránke „Febiofest SK“ a aj na FB stránke „ASFK“. 

http://www.febiofest.sk/�
http://www.asfk.sk/�

