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AŽ DO MESTA  AŠ 

 
Do kín prichádza celovečerný hraný debut  mladej slovenskej režisérky 
Ivety Grófovej Až do mesta Aš. Snímka mala medzinárodnú premiéru ako 
otvárací film súťažnej sekcie na Východ od Západu v rámci tohtoročného 
MFF Karlove Vary  a začala tak úspešnú festivalovú púť, ktorá bude 
v októbri pokračovať na Londýnskom filmovom festivale. Film bude na 
tomto prestížnom podujatí uvedený v sekcii Debate venovanej dielam so 
„strhujúcim a prekvapivým obsahom“, v ktorej je zaradený napríklad 
i snímka Lov (Hunt) Thomasa Vinterberga (cena pre najlepšieho herca a 
nominácia na Zlatú palmu na tohtoročnom MFF Cannes). Slávnostná 
distribučná premiéra filmu Až do mesta Aš prebehne v bratislavskom kine 
Lumière za účasti režisérky a ďalších tvorcov vo štvrtok 13. septembra.  
 
V distribučnom pláne Asociácie slovenských filmových klubov je tento rok 
zaradený už štvrtý titul z dielne mladého slovenského tvorcu, respektíve 
tvorkyne, ktorý zožal ohlas nie len doma, ale i v zahraničí. V katalógu  
spoločnosti, ktorá venuje veľký priestor slovenským filmom pribudne po dvoch 
animovaných filmoch, jednom dokumente a jednom hranom filme ďalšie dielo, 
ktoré je v kontexte (nie len) súčasnej slovenskej  kinematografie výnimočné. 
Pôvodne dokumentaristka Iveta Grófová si pre svoj hraný debut zvolila silnú 
tému. Minimalistickú sociálnu drámu stavia na výkonoch nehercov, čím sa jej 
podarilo dosiahnuť nezvyčajnú autenticitu. V autorskom celovečernom debute, 
na ktorom sa podieľali známi mladí filmári – scenárista Marek Leščák, 
kameramanka Viera Bačíková, strihač Maroš Šlapeta, vedúci výroby Pavol 
Pekarčík a ďalší, Grófová zručne využíva svoje predchádzajúce skúsenosti 



z tvorby dokumentárneho i animovaného filmu. Pre hraný film čerpala do veľkej 
miery inšpiráciu v reálnych prostrediach a modelových osudoch gastarbeiteriek, 
pokúšajúcich sa  zarobiť a  prežiť v drsných podmienkach západočeského mesta 
Aš. Prvé domáce festivalové uvedenie zažila táto snímka ako otvárací film MFF 
Cinematik v Piešťanoch. Tento týžden sa v digitálnych formátoch blu-ray a DCP 
dostane k divákom vo filmových kluboch a kinách po celom Slovensku.  
 
Režisérka o filme: „V Aši je veľmi jednoduché nájsť šokujúci príbeh (...) Našla som si 
východisko pre svoj film – otázku, ako je možné, že sa z obyčajnej dievčiny, ktorá ide do 
Ašu iba za prácou, stane časom niekto úplne iný. Snažila som sa stále myslieť na jej 
postupnú, zvláštnu premenu. Svojim spôsobom ma nezaujíma, do akej miery bude divák 
jej príbehom ohúrený. Pre mňa je dôležité, aby bola tá premena ústrednej postavy, 
Dorotky, autenticky ukázaná (...) Film verne zachytáva motivácie dievčaťa k drsným 
životným rozhodnutiam, ktoré sa na prvý pohľad môžu javiť ako nemorálne“. 
 
„Prvé scenérie s fabrikami pripomínajú prácu Kena Loacha (možno ešte špecifickejšie 
film Miloša Formana z roku 1965 Lásky jedné plavovlásky) a  naznačujú, že pracovné 
podmienky sa tu v mnohom ešte stále nezmenili,“ píše v katalógu BFI London Film 
Festival uznávaný britský filmový teoretik, špecializujúci sa na českú a slovenskú 
kinematografiu Peter Hames: 

Iveta Grófová (1980, Trenčín). Absolvovala Ateliér animovanej tvorby (2004) a 
Ateliér dokumentárnej tvorby (2009) na Vysokej škole múzických umení. 
Režírovala krátke dokumenty Aspoň, že tak (2003), Politika kvality (2005), 
Nazdar partička (2005), Gastarbeiteri (2007) a krátky animovaný film Bolo nás 11 
(2004). Je autorkou námetu, scenára i režisérkou celovečerného hraného debutu 
Až do mesta Aš. 

Plán predstavení na september:   
 
VEREJNÁ PROJEKCIA FILMU, V SOBOTU 15. 9. V BRATISLAVSKOM KINE 
LUMIÈRE PREBEHNE ZA ÚĆASTI REŽISÉRKY. PO PROJEKCII BUDE 
NASLEDOVAŤ DISKUSIA. 
 
13. 09. - 19. 09.  a 28. 09. - 30. 09.  Bratislava, FK Lumière / 25. 09. - 26. 09. Bratislava, 
FK Mladosť /  18. 09. Trnava, FK Naoko  / 27. 09. Banská Bystrica, FK v Múzeu SNP / 
29. 09. - 30. 09. Púchov, FK  DK Púchov / 20. 09. Hlohovec kino Úsmev /  24. 09. 
Trstená, FK CINEMA kino Mier. Viac na http://www.asfk.sk/film/az-do-mesta-as 
 
________________________________________________________________ 
Distribučný list, fotografie na stiahnutie a ďalšie informácie a odkazy 
nájdete na http://www.asfk.sk/film/az-do-mesta-as.  Kontakt pre médiá: Eva 
Rebollo rebollo@asfk.sk 


