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poctia svojou návštevou jej tvor-
covia. Film uvedie režisér, kto-
rého budú sprevádzať producen-
ti David Prudký, Pavel Melounek
a hlavná ženská predstaviteľka
Marie Štípková. Popri tejto počet-
nej delegácii sa Febiofestu v jeho
prvých dňoch zúčastní aj jeden
z najväčších žijúcich poľských re-
žisérov Jerzy Skolimowski, kto-
rý sa počas svojej návštevy bra-
tislavskej časti Febiofestu stret-
ne aj s divákmi. Besedovať bude
po uvedení svojho najnovšieho
filmu Štyri noci s Annou, s ktorým
sa na filmové plátno vrátil po se-
demnástich rokoch. Jeho návšte-
vou sa ale účasť slávnych režisé-
rov na tohtoročnej prehliadke
nekončí. Na Febiofest zavíta ma-
ďarskýrežisér BélaTarr, ktorý pat-

rí k najvýznamnejším filmárom
minimálne posledných dvoch de-
kád 20. storočia. Okrem iného ho
preslávilo viac ako sedem hodi-
nové Satanské tango, ktoré príde
do Bratislavy uviesť osobne so
svojimi stálymi spolupracovník-
mi, a to s hudobným skladateľom
Mihály Vígom a manželkou, stri-
hačkou a zároveň spolurežisér-
kou Ágnes Hranitzky. Svojich zá-
stupcov na Febiofeste bude mať
aj sekcia Srbský film. Diváci v nej
uvidia kultové filmy 90. rokov,
z ktorých mnohé sa do sloven-
skej distribúcie nikdy nedostali.
Napríklad slávny počiatočný diel
série Nie sme anjeli, ktorým sa do
povedomia dostal režisér Srdjan
Dragojević, ale tiež jeho kulto-
vý film o vojne v Bosne Pekné de-

diny pekne horia a snímku Rany
o extrémne mladých kriminál-
nikoch. Potešením bude, že prá-
ve Dragojević zavíta na Febiofest
a spolu s hercom Draganom Bje-
logrlićom film Rany uvedú.

Najviac hostí Febiofestu je
vždy z Českej republiky. Vojnovú
drámu Hlídač č. 47 bude sprevá-
dzať režisér Filip Renč. S ním do
Bratislavy prídu slovenská hereč-
ka Lucia Siposová a Českým le-
vom ocenený predstaviteľ hlav-
nej úlohy Karel Roden, ktorý pred
pár rokmi na Febiofeste uvádzal
koprodukčný film Michaely Pav-
látovej Neverné hry. Najlepší čes-
ký dokumentárny film roku 2008
zo slovenských reálií Ivetka a hora
uvedú režisér Vít Janeček s ka-
meramanom Braňom Pažitkom,
z dokumentaristov príde ešte re-
žisérka Linda Jablonská, ktorá
uvedie svoj film Vítejte v KLDR!
A rovnako ako sa vo veľkom štý-
le bude Febiofest otvárať, na je-
ho slávnostný záver a projekciu
svojho filmu El Paso príde režisér
Zdeněk Tyc a producent Ondřej
Trojan.

V minulosti sa stalo pravid-
lom, že slovenské filmy sa na Fe-
biofeste uvádzali v predpremiére.
K nim tiež neodmysliteľne patria
tvorcovia.Tento rok ich počet na-
rástol, pretože po prvýkrát v his-
tórii Febiofestu sa v hlavnej sek-
cii festivalu Nový český a sloven-

ský film premieta viac domácich
ako českých filmov. A prevahu
majú dokumenty. Dlhoočakáva-
ný dokumentárny film Koliba
o rozpade „rodinného striebra“
slovenského filmu uvedie režisér-
ka Zuzana Piussi (mimochodom
v programe má aj český film Ba-
bička) a producent Robert Kirch-
hoff, na úvody s tvorcami sa divá-
ci môžu tešiť aj pri ďalších doku-
mentoch, napríklad pri snímke
Medzi 4 – 5,6 Vlada Balca o kame-
ramanovi Vincentovi Rosincovi
či Kým sa skončí tento film Tomáša
Hučka o Tiborovi Vichtovi, ktorý
sa ako scenárista a dramaturg po-
dieľal na výnimočných dielach
slovenských režisérov, medzi iný-
mi aj Petra Solana. Mimocho-
dom, práve jemu venuje Febiofest
veľkú retrospektívu. Na prehliad-
ke bude možné stretnúť aj oso-
bitého slovenského herca Ivana
Palúcha. Pri príležitosti uvedenia
filmu Marketa Lazarová v profilo-
vej prehliadke Františka Vláčila
bude totiž na Febiofeste pokrste-
ná publikácia Herec Ivan Palúch.
Svoj slávnostný krst počas pre-
hliadky bude mať aj kniha Jany
Dudkovej Balkán alebo metafora.

Bratislavská časť prehliadky
sa končí 5. apríla, Febiofest bude
ďalej pokračovať v deviatich slo-
venských mestách do 30. apríla.

(sim)

udeľovať za aktívnu odbornú
činnosť v oblasti filmových klu-
bov a zároveň sú ocenením úsilia
o zvýšenie povedomia o neko-
merčnej kinematografickej tvor-
be. Autorom ceny je známy slo-
venský výtvarník a sklár Palo
Macho.

Ceny ASFK však nebudú jedi-
né, ktoré sa na Febiofeste udelia.
Skalní priaznivci festivalu si ur-
čite všimli, že od roku 2005 sa na
slávnostnom otvorení prehliad-

ky udeľuje aj Cena Zentivy, urče-
ná mladému slovenskému au-
diovizuálnemu tvorcovi do 35 ro-
kov, tento rok spojená s finanč-
nou prémiou 7 000 € (210 882 Sk).
O tohtoročnom víťazovi rozhod-
la nezávislá porota v zložení do-
kumentarista Mario Homolka,
filmový publicista Pavel Branko,
filmový teoretik a šéfredaktor ča-
sopisu Kino-Ikon Martin Kaňuch,
predseda FK Nostalgia Bratislava
a filmový pedagóg Peter Gavalier
a napokon režisér Juraj Lehot-
ský, minuloročný držiteľ ocene-
nia. Cenu Zentivy udeľuje spo-
ločnosť Zentiva v spolupráci so
Slovenským filmovým ústavom
(SFÚ) a ASFK, v predchádzajúcich
rokoch boli ocenení dokumenta-
risti Marek Šulík, Milan Balog,
Daniela Rusnoková a Juraj Le-
hotský, ktorý cenu získal za svoj
celovečerný debut Slepé lásky. Je
len potešením, že práve Cena
Zentivy odštartovala mimoriad-
ny úspech Lehotského filmu, kto-
rý sa dnes hrdí už ďalšími pätnás-
timi oceneniami z prestížnych
medzinárodných filmových fes-
tivalov, vrátane MFF v Cannes.

(sim)

Febiofest je nesúťažná pre-
hliadka. Výnimkou nie je ani
jej šestnásty ročník, ktorý však
bude počas svojho slávnostné-
ho otvorenia 30. marca 2009
jedinečný. Po prvýkrát na ňom
budú udelené ceny Asociácie
slovenských filmových klu-
bov (ASFK).

Prekvapením slávnostného
večera Febiofestu bude odo-
vzdávanie cien ASFK v troch
kategóriách Najlepší filmový
klub, Najlepší klubový film
a Výročná cena ASFK. Kto sa
stane nositeľom cien v prvých
dvoch kategóriách ostane ta-
jomstvom až do udeľovania,
držiteľov výročných cien ASFK
však organizátori ohlásili vo-
pred. Výročnú cenu ASFK za
prínos svetovej kinematogra-
fii si prevezme režisér Jer-
zy Skolimowski, jeden z naj-
významnejších tvorcov poľs-
kej kinematografie, a Výročnú
cenu ASFK za prínos sloven-
skej kinematografii a klubo-
vému hnutiu získa režisér Pe-
ter Solan, ktorý v apríli oslávi
80. výročie svojho narodenia.
Ceny sa rozhodla asociácia

Už v pondelok 30. marca
zavíta na celý mesiac 
do slovenských kín 
16. medzinárodná
prehliadka filmu,
televízie a videa Febiofest.
Podujatie známe tým,
že prináša novinky českej
i slovenskej tvorby,
exkluzívne európske
i svetové filmy, ale aj
unikátne archívne diela.
Korením tohto jarného
filmového sviatku budú
jeho hostia.

Hneď úvod festivalu, ktorý
slávnostne otvorí koprodukčná
snímka Vladimíra Drhu Ang-
lické jahody o jednom neslávne
známom dni v auguste 1968,

APRÍLOVÉ PREMIÉRY

Annie Leibovitz:
Život objektívom

Žáner: umelecký dokument 
Fascinujúci portrét zachytáva

osobnosť legendárnej americkej
fotografky, ktorá pracovala pre
časopisy Rolling Stone, Vanity
Fair alebo Vogue, fotografovala
Micka Jaggera, Hillary Clinton
alebo Arnolda Schwarzeneggera
a so svojím fotoaparátom doku-
mentovala aj vojnovú apokalyp-
su v Sarajeve a Rwande.
Annie Leibovitz: Life Through
a Lens * USA * 2006 * Minutáž: 
90 min. * Réžia: Barbara
Leibovitz * Scenár: Barbara
Leibovitz * Kamera: Eddie
Marritz, Jamie Hellman, Barbara
Leibovitz * Hudba: Gaili Schoen *
Strih: Kristen Huntley, Jed Parker

* Premiéra: 9. apríl 2009

Ivetka a hora
Žáner: dokument 
Dokumentárny film o spiri-

tuálnej skúsenosti jedného diev-
čaťa a dvoch ďalších detí, kto-
rým sa na hore Zvir pri dedine
Litmanová na severovýchodnom
Slovensku zjavila Panna Mária.
Film prináša osobný príbeh, ži-
votné a vnútorné skúsenosti jed-
nej z vizionárok s odstupom nie-
koľkých rokov.
Ivetka a hora * Česká republika *
2008 * Minutáž: 84 min. * Réžia:
Vít Janeček * Scenár: Vít Janeček *
Kamera: Braňo Pažitka * Strih:
Hedvika Hansalová * Premiéra: 
9. apríl 2009

Kuličky
Žáner: poviedkový
Poviedkový film o tom, ako že-

ny manipulujú s mužmi. O drob-
ných vydieraniach, plači, schop-
nosti obetovať sa, o sexe v služ-
bách a o tom, ako využiť empatiu.
Štyri poviedky o ženách rôzneho
veku skladajú príbeh života, kto-
rý bol vďaka manipulácii s dru-
hými prežitý podľa plánu, no zá-
roveň bol z toho istého dôvodu
premárnený.
Kuličky * Česká republika * 2008 *
Minutáž: 75 min. * Réžia: Olga
Dabrowská * Námet a scenár:
Olga Dabrowská * Kamera: 
Diviš Marek, David Čálek *
Hudba: Stefan Valdobrev *
Strih: Krasimira Velitchková *
Premiéra: 2. apríl 2009

René
Žáner: umelecký dokument 
Nenapraviteľný kriminálnik

a tiež osobitý spisovateľ René
Plášil je hlavná postava ďalšieho
časozberného dokumentu Hele-
ny Třeštíkovej. Režisérka dvad-
sať rokov so surovou autentici-
tou zaznamenávala jeho smutný
osud na púti medzi väzeniami
a krátkymi pobytmi na slobode.
René * Česká republika * 2008 *
Minutáž: 83 min. * Réžia: Helena
Třeštíková * Scenár: Helena
Třeštíková * Kamera: Martin
Kubala, Petr Pešek, Stano Slušný,
Václav Smolík, Marek Dvořák,
Ondřej Belica, Miroslav Souček,
Vlastimil Hamerník * Hudba:
Tadeáš Věrčák * Strih: Jakub
Hejna * Premiéra: 16. apríl 2009

Všetky aprílové premiéry sa
premietajú na 16. Febiofeste 2009. Cena ASFK. FOTO ASFK

Režiséri Solan a Skolimowski si prevezmú
cenu za prínos kinematografii

Slepé lásky mieria do domácností
Celovečerný debut režiséra Juraja Lehotského Slepé lásky, ktorý

sa v minulom roku s 11 311 divákmi stal najúspešnejším titulom
Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK) a zároveň druhým
najúspešnejším domácim dokumentom v ére samostatnosti Slo-
venska, si vo februári a v marci pripísal na svoje konto ďalšie dve
ocenenia. Na 7. medzinárodnom festivale filmových debutov Spirit
of Fire (Duch ohňa) v Chanty-Mansijsk v Rusku získal hlavnú cenu
festivalu Zlatá tajga. V minulosti ju dostal napríklad aj Petr Ze-
lenka za film Rok ďábla, ktorý na Slovensku rovnako distribuovala
ASFK. Ďalšiu cenu dostali Slepé lásky na 6. medzinárodnom festiva-
le súčasného filmu FICCO v Mexico City, odkiaľ si zo súťaže doku-
mentárnych filmov odniesli Zvláštne uznanie poroty. Hlavná cena
z tohto festivalu patrí ex aequo filmom Porque hemos nacido (r. Jean-
-Pierre Duret a Andrea Santana) a Valčík s Bašírom Ariho Folmana,
ktorý diváci na Slovensku uvidia už v máji tiež vďaka ASFK. Začiat-
kom apríla vyjdú Slepé lásky na DVD s anglickými, francúzskymi
a nemeckými titulkami a s komentárom pre nevidiacich v podaní
Emílie Vášáryovej s niekoľkými bonusmi. (sim)

Českého leva majú aj klubové filmy 
Udeľovanie výročných filmových cien Českej filmovej a tele-

víznej akadémie Český lev, ktoré sa tento rok konalo dňa 7. marca
v pražskej Lucerne už po šestnástykrát, je v českej kinematogra-
fii sledovanou udalosťou. Každoročne na ňom bodujú aj filmy
z distribúcie ASFK. Za minulý rok boli ocenené tri tituly, vrátane
hlavnej kategórie Najlepší film. Tým sa stala snímka Karamazovi
Petra Zelenku, ktorý si zároveň odniesol aj cenu za Najlepšiu ré-
žiu. Z ôsmich nominácií tak film premenil dve na sošky. Sedem
nominácií na Českého leva mal aj ďalší distribučný titul ASFK, a to
Venkovský učitel Bohdana Slámu, ktorý získal cenu za Najlepší sce-
nár a za Najlepší hlavný ženský herecký výkon pre Zuzanu Bydžov-
skú. V novej kategórii Dokument bola cena s veľkým potleskom
pre hlavného aktéra filmu, ale aj jeho tvorcov udelená filmu Občan
Havel Pavla Kouteckého a Miroslava Janka. (sim)
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Otváracím filmom Febiofestu bude koprodukčná dráma Anglické jahody o osudovom 
dni v auguste 1968. FOTO ASFK
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Nebo, peklo ... zem

S Febiofestom prídu
aj slávne osobnosti


