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KURA NA SLIVKÁCH – OTVÁRACÍ FILM 14. 
MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU FRANKOFÓNNEHO 
FILMU!

Najnovší film francúzskych tvorcov Marjane Satrapi a Vincenta Paronnauda 
Kura na slivkách  bude v exkluzívnej  predpremiére uvedený ako otvárací 
film  14.  ročníka  Medzinárodného  festivalu  frankofónneho  filmu. 
Francúzsko-nemecko-belgická  snímka  je  po  mimoriadne  úspešnom 
animovanom  filme  Presépolis  druhým  dielom  tvorivej  dvojice  Satrapi  – 
Paronnaude, ktoré na Slovensko prináša Asociácia slovenských filmových 
klubov. Do kín sa dostane na jeseň 2012.

KURA NA SLIVKÁCH
Francúzsko / Nemecko / Belgicko / 2011 / 93 min. / Réžia: Marjane Satrapi, 
Vincent Paronnaud / Scenár: Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud / Kamera: 
Christophe Beaucarne / Strih: Stéphane Roche /  Hudba: Olivier Bernet  / 
Hrajú:  Mathieu  Amalric,  Édouard  Baer,  Maria  de  Medeiros,  Golshifteh 
Farahani / Distribúcia v SR: ASFK



Dej perzského rozprávkového príbehu o láske sa odohráva v Teheráne v roku 
1958.  Najznámejšiemu  hudobníkovi  svojich  čias  –  Nasserovi  Ali  Khanovi 
manželka v hádke rozbije milované husle. Nasser stratí chuť do života a tragédia 
ho napokon pripúta na lôžko.  Rozhodne sa už len čakať na smrť. Sledujeme 
týždeň hlbokých snov, vízií  a preludov z minulosti, ale i z budúcnosti, až kým 
nedôjde k odhaleniu šokujúceho tajomstva...  Napriek tomu, že ide o hraný film, 
podobne  ako  Persépolis aj  táto  snímka  sa  vyznačuje  fantazijnými  prvkami, 
vynaliezavosťou  a hravosťou  animovaného  diela.  Osciluje  medzi  situačnou 
komikou  a vážnym  podtónom  a  v  diele  sa  prelínajú  rôzne  žánre  a štýly 
rozprávania.  Cez  rôznorodú  estetiku  film  voľne  prechádza  z  paródie do 
rozprávky.

SATRAPI A PARANNAUD Marjane Satrapi (1976) sa narodila  v meste Rašt v 
Iráne. Je autorkou štyroch zväzkov autobiografického komiksu Persépolis, ktorý 
bol  preložený  do  dvadsiatich  jazykov.  Dva  z  nich  vytvorili  základ  pre  oba 
celovečerné filmy – Persépolis (cena poroty MFF Cannes 2007, premiéra v SR 
24.apríla 2008) a Kura na slivkách, na ktorých spolupracovala s  francúzskym 
tvorcom  komiskov a režisérom Vincentom Parannaudom.

Počas 14.  FIFFBA bude mať KURA NA SLIVKÁCH okrem otvorenia  dve 
verejné  projekcie  –   13.4.  o  20:45   a  14.4. o  17:15  v  Kine  Lumière. 
Nenechajte si ich ujsť!

________________________________________________________________
Ďalšie  informácie  o  filme  Vám  pošleme  na  vyžiadanie  e-mailom, 
distribučné tituly ASFK nájdete na  www.asfk.sk. Kontakt pre médiá:  Eva 
Rebollo rebollo@asfk.sk
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