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ZLATÉHO LEVA Z 37. FILMOVÉHO FESTIVALU V GDYNI 
SI ODNIESLA SNÍMKA V TME AGNIESZKY HOLLAND. 
DO SLOVENSKÝCH KÍN SA DOSTANE V RÁMCI 
PROJEKTU 100 – 2012

V sobotu 12. mája sa skončil  ďalší ročník najväčšieho festivalu poľského 
filmu  v  Gdyni.  Podujatie,  ktoré  už  roky  prináša  konfrontáciu  toho 
najlepšieho  zo  súčasnej  poľskej  kinematografie  s  klasickými  dielami 
poľského filmu pozná tohtoročných víťazov. Najlepším filmom 37. ročníka 
gdyňského festivalu sa stala najnovšia snímka Agnieszky Holland V TME. 
Odniesla si Zlatého leva a niekoľko ďalších ocenení v rôznych kategóriách. 
Na Slovensku ju diváci uvidia v kinách už od septembra v programe 18. 
ročníka putovnej prehliadky Projekt 100 – 2012.

Snímka,  ktorá  bola  tento  rok  nominovaná  na  Oscara  v  kategórii  najlepší 
cudzojazyčný film získala v Gdyni ocenenie pre najlepší film festivalu – Zlatého 
leva. Cenu si za jeho réžiu odniesla aj A. Holland a individuálne ocenenia získali  
Hollandovej spolutvorcovia aj v nasledovných kategoriách: najlepšia herečka v 
hlavnej úlohe (Agnieszka Grochowska),  najlepšia kamera (Jolanta Dylewska), 
výprava (Erwin Prib, Katarzyna Sobańska a Marcel Sławiński),   strih (Michał 
Czarnecki), kostýmy (Katarzyna Lewińska a Jagna Janicka) a make-up (Janusz 
Kaleja). 
Najnovšie  dielo  poľskej  režisérky,  ktorej  sa  podarilo  presadiť  v  zahraničí  a 
nakrúcala s v niekoľkých európskych krajinách a v USA s mnohými významnými 



hereckými osobnosťami, mali slovenskí diváci možnosť vidieť  tento rok na dvoch 
exkluzívnych  projekciách  v  rámci  Medzinárodnej  prehliadky  filmu,  televízie  a 
videa Febiofest 2012. Film V tme bol otváracou snímkou podujatia a režisérka 
ho  prišla  do  Bratislavy  osobne  uviesť.  Pri  tejto  príležitosti  si  tiež  prevzala 
Výročnú cenu Asociácie slovenských filmových klubov za prínos svetovej 
kinematografii.  V profilovej sekcii venovanej tvorbe A. Holland sme predstavili 
spolu sedem titulov z jej staršej i najnovšej tvorby, vrátane koprodukčného filmu, 
ktorý nakrúcala na Slovensku – Jánošík. Pravdivá história. 
V tme  príde  do  slovenskej  distribúcie  ako  súčasť  tohtoročného  výberu 
desiatich titulov,  ktoré od septembra do konca roku predstaví  významná 
edukatívna putovná prehliadka PROJEKT 100 – 2012.

V TME
Leopold Socha, poľský špekulant a zlodej z Ľvova, poskytne útočisko skupinke 
utečencov z geta. Samozrejme, nie zadarmo, kedže spočiatku celú vec vníma 
len ako príležitosť k dobrému zárobku. No časom si utečencov obľúbi a začnú sa 
v ňom prebúdzať city,  aké dovtedy nepoznal. Tento Sochov postupný morálny 
prerod vrcholí vtedy, keď sa rozhodne utečencov chrániť aj za cenu ohrozenia 
vlastného života. 

AGNIESZKA HOLLAND
V  roku  1971  absolvovala  štúdium  réžie  na  pražskej  FAMU.  Začínala  ako 
divadelná režisérka v Gorce a v Krakove a spolupracovala na filmoch svojho 
manžela, L. Adamika. V roku 1973 sa ako asistentka réžie zúčastnila nakrúcania 
filmu  Iluminácia  režiséra  Krzysztofa  Zanussiho,  neskôr  spolupracovala  aj  s 
ďalšími  významnými  poľskými  režisérmi:  okrem  iných  s  Andrzejom  Wajdom 
(napr. na scenári k filmu Danton, 1982) či s Krzysztofom Kieślowskim (napr. ako 
autorka námetu k filmu Tri farby: Modrá, 1993). Ako režisérka na seba upozornila 
už svojím debutom Provinční herci (1979) a na prelome 70. a 80. rokov vytvorila 
viacero  sociálno-kritických  diel  radiacich  sa  k  prúdu  tzv.  filmu  morálneho 
nepokoja. Agnieszka Holland však patrí k tvorcom, ktorým sa v pomerne krátkom 
čase podarilo presadiť aj mimo rodnej vlasti. V súčasnosti žije a pôsobí najmä v 
USA  a  vo  Francúzsku.  Na  Slovensku  realizovala  podľa  scenára  Evy 
Borušovičovej koprodukčný film s názvom Jánošík. Pravdivá história (2009), na 
ktorého vzniku sa výraznou mierou podieľala aj jej dcéra Kasia Adamik.

Profil: Agnieszka Holland v rámci Febiofestu: 
http://www.febiofest.sk/sk/programove-sekcie/profil-agnieszka-holland

_____________________________________________________________
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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