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S ČESKOU NOVINKOU PRÍLIŠ MLADÁ NOC IDE DO KÍN 
AJ NOVÝ SLOVENSKÝ „ANIMÁK” DUST AND GLITTER. 

Už zajtra, 30. mája prinesieme do kín jediný český film, ktorý sa tento rok 
dostal  do výberovej  sekcie  Forum na  62.  ročníku  prestížneho Berlinale. 
Snímku prezentoval  Peter Rommel, dlhoročný producent diel úspešného 
nemeckého  režiséra  Andreasa  Dresena  (Láska  na  grile,  Siedme  nebo,  
Konečná  uprostred  cesty,  atď).  V  kinách  sa  bude  premietať  s  novým 
krátkym  slovenským animovaným filmom Dust  and Glitter  z  dielne  Ové 
Pictures Michaely Čopíkovej a Veroniky Obertovej. Po úspešných dielach 
Pik a Nik (r. M. Snopek),  Každodenná paša  (r. M. Snopek),  Kamene (r. K. 
Kerekesová),  Posledný autobus (r. M. Snopek, I. Laučíková), atď. to bude 
ďalší  súčasný  slovenský  animovaný  film,  ktorý  ASFK  prináša  do  kín  a 
filmových klubov na 35mm kópiách.

Česká novinka mladého slovinského režiséra, absolventa FAMU, Olma Omerzu 
prinesie slovenským divákom príbeh o dvojici chlapcov, ktorí sa deň po Silvestri  
nedopatrením ocitnú na „žúre” u mladej ženy, v spoločnosti dvoch mužov. Po 
prežití  jednej  príliš  mladej  noci ostáva vo všetkých pachuť hanby a trápneho 
pocitu. Koproducentom snímky je Česká televízia, ktorá do projektu podľa slov 
supervízorky vývoja programov Jany Kasalovej vstúpila, pretože ju scenár zaujal 
odvahou  pozrieť  sa  na  odvrátenú  tvár  ľudského  jednania.  Intímny  príbeh 
autenticky,  až  surovo  zobrazuje  súčasné  partnerské  vzťahy,  pričom 



nekompromisne odkrýva ich prázdnotu, dominuje v ňom tvorivá sloboda a názor, 
jeho odkaz je úsporný, ale veľmi presvedčivý.

Súčasný príbeh o dvoch ľuďoch, ktorí spoločne žijú vo veľkomeste, aj keď o sebe 
nič  nevedia  a  paralelne  zažívajú  jeho  prach  i  ligot   je  vtesnaný  do 
jedenásťminútového diela Dust and Glitter. Vznik snímky inšpirovalo mesto San 
Francisco  a  jeho  obyvatelia,   jeho  prach  aj  ligot.  Film  je  autorským  dielom 
Michaely Čopíkovej, ktorá na výtvarných návrhoch spolupracovala s Veronikou 
Obertovou.  Dust  and  Glitter  bol  uvedený  na  viacerých  medzinárodných 
festivaloch: MFF Bratislava (získal  cenu  Unicredit Bank pre najlepší slovenský 
film, 2011) /  San Francisco International  Film Festival  – USA /  Medzinárodný 
festival krátkych filmov Kyjev  / ANIFILM - Třeboň - ČR / Be there! - Corfu – 
Grécko / Animazing Spot Festival - Burbank – USA a ďalšie. 

______________________________________________________________
Informácie o všetkých filmoch z distribúcie ASFK nájdete na  www.asfk.sk, 
kontakt pre médiá: rebollo@asfk.sk
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