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FEBIOFEST 2012 PRINESIE DO KÍN FILMOVÉ 
UMENIE NAJVYŠŠEJ KVALITY 
 
19. ročník Medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa Febiofest 2012 
sa začne 29. marca v Bratislave za účasti vzácneho hosťa. Svetová 
režisérka poľského pôvodu AGNIESZKA HOLLAND osobne uvedie snímku, 
ktorá sa v tomto roku uchádzala o Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný 
film. Slávnostná projekcia jej najnovšej snímky V TME zaháji takmer mesiac 
trvajúcu putovnú prehliadku, ktorá do jedenástich kinosál v siedmich 
slovenských mestách prinesie program plný pravých umeleckých zážitkov. 
Po Bratislavskej časti, ktorá sa skončí 3. apríla poputuje FEBIOFEST 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 2012 potrvá do 
22. apríla. 
________________________________________________________________ 
Uvedenie snímky V tme ako otváracieho filmu prehliadky považujeme za veľký 
úspech. Film sa podarilo získať aj na jednu projekciu pre verejnosť. V tme však 
nebude jediným dielom v programe prehliadky, ktoré bojovalo o najprestížnejšie 
filmové ocenenie Oscar. V kategórii najlepší cudzojazyčný film uspela tento rok 
snímka iránskeho režiséra Asghara Farhadiho Rozchod Nadera a Simin, ktorá 
vyvolala vlnu priaznivej kritiky a zožala množstvo dôležitých ocenení po celom 
svete. Febiofest prinesie tento rok výnimočne bohatý a vyvážený program. 
Takmer 90 titulov uvedie v pätnástich sekciách na vyše 170 predstaveniach. 
 
Najlepšie slovenské a české filmy 2011/2012 
 
Okrem mimoriadne lákavých svetových noviniek venuje Febiofest v SR tradične 
veľký priestor slovenským a českým filmom – hraným, animovaným 
dokumentárnym, celovečerným i krátkometrážnym, ktoré odpremietame až 
v šiestich sekciách. Premiérové uvedenie bude mať nový film nášho 
najsledovanejšieho a najoceňovanejšieho dokumentaristu Pavla Barabáša 
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Pygmejovia – deti džungle. Slávnostnou distribučnou premiérou uvedieme do 
kín dlho očakávaný animovaný film tvorcov Martina Snopeka a Ivany 
Laučíkovej Posledný autobus, ktorý doteraz získal tri významné ocenenia na 
festivaloch v Tampere, Clermont-Ferrand a v Ľubľane. Diváci ho uvidia spolu 
s najnovšou snímkou Aki Kaurismäkiho Le Havre, ktorá vlani súťažila o Zlatú 
palmu na MFF Cannes. Štyrmi Českými levmi ocenený najlepší český film roku 
2011 Poupata príde do Bratislavy osobne uviesť jeho režisér Zdeněk Jiráský s 
ďalšími tvorcami. S celovečernými filmami režisérov, ktorých iste netreba 
predstavovať: Václav Havel, Bohdan Sláma, Zuzana Liová, Ivana Laučíková, 
Martin Snopek, Robert Sedláček, Zuzana Piussi, Tomáš Luňák sa divákom 
predstavia aj zatiaľ neznámejší autori rôznorodých diel, ktoré zaujali dramaturgov 
prehliadky Olmo Omerzu, Michaela Čopíková, Lucia Siposova, Juraj Štepka, 
Andrej Kolenčík, Lucia Černeková, Peter Luha.  Najobsažnejšie sekcie Nový 
český a slovenský film a Český dokumentárny film 2011 tak predstavia výber 
tých najzaujímavejších a najkvalitnejších titulov.   
Významný slovenský filmár Martin Šulík oslávi tento rok jubileum a diváci budú 
mať možnosť znovu vidieť na plátne jeho debut z roku 1991 – Neha, na ktorom 
pracoval so scenáristom Ondrejom Šulajom a kameramanom Martinom Štrbom. 
Šulík bude oslavovať s filmom Slnko v sieti, ktorý sa tento rok tiež dožije svojej 
50-ročnej slávy. Uvedieme ich spoločne v sekcii s názvom 2x50: Slnko v sieti / 
Martin Šulík. Slovenská bude aj sekcia venovaná výberu z tvorby významnej 
osobnosti našej hudobnej scény 70. až 90. rokov a tiež zaujímavému filmárovi 
Dežovi Ursinymu. Zvláštne uvedenie bude tento rok patriť dvom výnimočným 
tvorcom – slovenskému kameramanovi Igorovi Lutherovi, ktorý pracoval na 
filmoch Kristove roky, či Vtáčkovia, siroty a blázni s Jurajom Jakubiskom 
a neskôr napríklad s Volkerom Schlöndorfom na jeho Plechovom bubienku, či 
s Andrzejom Wajdom na filme Danton a prozaikovi, básnikovi, estejistovi, 
scenáristovi, dramaturgovi, výtvarníkovi, prekladateľovi a kritikovi Albertovi 
Marenčinovi. Diváci v tejto sekcii uvidia na plátne digitalizované verzie filmov 
Pieseň o sivom holubovi (r. S. Barabáš) a Muž, ktorý luže (r. A.Robbe-Grillet) 
v 2K projekcii. A Febiofest tento rok opäť myslí aj na menších divákov (a na ich 
rodičov). V programe uvedieme tri očarujúce celovečerné filmové rozprávky Soľ 
nad zlato (r. Martin Hollý), Kráľ Drozdia brada (r. M. Luther) a Perinbaba (r. J. 
Jakubisko) v sekcii Febiofest deťom. 
 
Profily predstavia troch výnimočných európskych tvorcov 
 
V profilovej sekcii venovanej A. Holland predstavíme spolu sedem dôležitých 
titulov z jej tvorby. Diela fínskeho režiséra Aki Kaurismäkiho, ktorý zatiaľ 
každým svojim filmom zaujal medzinárodné poroty svetových festivalov 
priblížime divákom v priereze jeho tvorbou z rokov 1987 až 2011. Tretia profilová 
sekcia bude venovaná jednému z najvýraznejších talianskych filmárov. Počas 
svojej kariéry zožal azda všetky najvýznamnejšie filmové ocenenia. Preslávil sa 
dielami, v ktorých existencialistickou metódou vyobrazoval ľudské krízy, samotu 
uprostred davu, či odumierajúci cit moderného človeka. V jeho najslávnejších 
filmoch si zahrali hviezdy ako Monica Vitti, Marcello Mastroianni, Jean 
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Moreau, Alain Delon, či Jack Nicholson. Febiofest 2012 uvedie päť najväčších 
skvostov Michelangela Antonioniho. 
 
Predpremiéry zahraničných noviniek a archívne kino 

Jedenásť filmov, ktoré si v rokoch 2011/2012 odniesli ceny z najdôležitejších 
medzinárodných festivalov a dostanú sa aj do slovenskej distribúcie Čierna 
Venuša,  Musíme si pohovoriť o Kevinovi, Máme pápeža!, Post Mortem, atď 
predstavíme v divácky najatraktívnejšej sekcii Bonus: Novinky ASFK.  Pripravili 
sme tiež výber filmov z významnej edukatívnej putovnej prehliadky Projekt 100 – 
2012. Zo súčasnej európskej kinematografie sa Febiofest tento rok zameria na 
päť noviniek našich susedov a uvedie ich v sekcii Súčasný maďarský film. 
Výber šestich naozaj zaujímavých archívnych snímok zasa predstaví najmladšia 
sekcia prehliadky Kino-Ikon Plus, ktorú koncipujú redaktori časopisu Kino-Ikon. 

Štvrté Výročné ceny ASFK 
 
Slávnostné udeľovanie štvrtých Výročných cien ASFK v kategóriách najlepší 
klubový film a najlepší filmový klub za uplynulý rok sa bude konať počas 
zahajovacieho večera Febiofestu 2012 29. marca v Bratislave. V tejto chvíli je 
však isté, že Výročnú cenu za prínos svetovej kinematografii si osobne 
prevezme režisérka Agnieszka Holland a Výročnú cenu za prínos slovenskej 
kinematografii a klubovému hnutiu odovzdáme režisérovi Martinovi Šulíkovi. 
 
Sprievodné podujatia Febiofestu 2012 
 
Pri príležitosti zaradenia výberovej sekcie venovanej filmovej tvorbe Deža 
Ursinyho sa bude 29. marca konať v DK Zrkadlový háj koncert Jakuba 
Ursinyho so skupinou Provisorium. Znovuuvedenie kultového slovenského 
filmu Štefana Uhra Slnko v sieti doplní výstava významného slovenského 
výtvarníka Rudolfa Filu pod názvom Slnko v sieti? Premaľované!, ktorá bude 
pre verejnosť otvorená vo foyer kina Lumière. V Poľskom inštitúte v Bratislave sa 
uskutoční projekcia epizódy z televízneho seriálu Ekipa, na ktorom 
spolupracovala aj Agnieszka Holland. 14-dielny seriál z politického prostredia 
pozostáva síce z fiktívnych, ale poľskou politickou realitou silne inšpirovaných 
príbehov z obdobia od roku 1989 až po súčasnosť. Slovenský filmový ústav a 
VŠMU pripravili odbornú diskusiu  k druhému aktualizovanému vydaniu 
publikácie Dejiny slovenskej kinematografie pod názvom Minulosť 
a prítomnosť dejín slovenskej kinematografie, ktorá sa uskutoční 24. apríla 
za účasti hostí: Václav Macek, Jelena Paštéková, Eduard Grečner, Martin 
Šulík, Mária Ferenčuhová, Jana Dudková, Ivana Laučíková, Martin Šmatlák. 
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19. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie  a videa FEBIOFEST 2012 
vznikla vďaka spolupráci a podpore týchto organizácií a inštitúcií: 

 
 
Všetky informácie o programe prehliadky FEBIOFEST 2012 nájdete na 
www.febiofest.sk. Kontakt: Eva Rebollo rebollo@asfk.sk 


