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Cez hranicu
Originálny názov

Réžia
Scenár

Výtvarné návrhy
Animácia

Hudba
Strih

V českom znení

Krajina pôvodu
Rok výroby

Minutáž
Jazyková verzia

Formát
Žáner

Premiéra v SR
Koniec monopolu

La Traversée
Florence Miailhe
Marie Desplechin, Florence Miailhe
Florence Miailhe
Youri Tcherenkov
Philipp E. Kümpel, Andreas Moisa
Julie Dupré, Nassim Gordji Tehrani
Taťjana Medvecká, Alžběta Volhejnová, 
Miloslav Frýdl, Zlata Adamovská, Zuzana 
Stivínová, Ota Jirák, Zuzana Kronerová, 
Richard Krajčo a ďalší
Francúzsko / Nemecko / Česko
2020
84 min.
český dabing
DCP, MP4
animovaný / dráma
14. 04. 2022
10. 02. 2027
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Krátky popis
Celovečerný animovaný film sledujúci dramatické cesty Kyony a jej brata Adriela, 
ktorí utekajú pred prenasledovaním z bližšie neidentifikovanej východoeurópskej 
krajiny.

Synopsa
Celovečerný animovaný film sledujúci dramatické cesty Kyony a jej brata Adriela, 
ktorí utekajú pred prenasledovaním z bližšie neidentifikovanej východoeurópskej 
krajiny. Príbeh o našej večnej snahe, s ktorou sme schopní riskovať vlastný život 
a pritom hľadať nový domov, v ktorom by sme mohli lepšie žiť. Na tejto ceste za 
nádejou ľudia prekonávajú najrôznejšie nebezpečenstvá a najnemožnejšie situácie. 
Poháňa ich vedomie, kým v skutočnosti sú, pred čím utekajú a v čo dúfajú. Nakoniec 
sa z takejto skúsenosti stáva príbeh, ktorý stojí za to znova a znova rozprávať.
Tento prvý celovečerný film nakrútený technikou olejomaľby na sklo vznikal vyše 
desať rokov. Z toho tri roky trvalo samotné nakrúcanie. Počas tých desiatich rokov sa 
jeho téma stala ešte aktuálnejšou a naliehavejšou.
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Biografia režiséra 
Florence Miailhe (1956, Paríž, Francúzsko) – je francúzska režisérka, scenáristka 
a výtvarníčka. V roku 1980 absolvovala Národnú školu dekoratívnych umení (École 
nationale supérieure des arts décoratifs) so špecializáciou na rytie. Od 90. rokov sa 
venuje tvorbe animovaných filmov.
V roku 1991 režírovala svoj prvý krátky film Hamam, ktorý bol nominovaný na Césara 
za najlepší krátky film. Nasledovala Šeherezáda (1995) ocenená zvláštnym uznaním 
poroty na Medzinárodnom festivale krátkych filmov v Clermont-Ferrand rovnako ako 
Biele vtáky, čierne vtáky (2002) o sedem rokov neskôr. Prvá augustová nedeľa z roku 
2000 jej priniesla víťazstvo v národnej súťaži animovaných filmov na Medzinárodnom 
festivale krátkych filmov v Clermont-Ferrand a Césara za najlepší krátkometrážny 
film. Rovnako úspešná bola Susedská rozprávka (2006, uvedená na českom festivale 
Anifilm ako Mestský príbeh). Získala za ňu zvláštne uznanie za najlepší krátky film na 
MFF Cannes, Striebornú holubicu v kategórii animovaných filmov a videa na festivale 
DOK Leipzig a zvláštne uznanie poroty na MF krátkych filmov v Clermont-Ferrand.
Na mnohých filmoch spolupracovala so scenáristkou Marie Desplechin. Ich 
spoločný celovečerný animovaný debut Cez hranicu (2020) získal už v roku 2010 
cenu za najlepší scenár na filmovom festivale európskych prvých filmov v Angers 
a po premiére celý rad ďalších ocenení. Slovensko je piatou krajinou, v ktorej sa film 
dostal do širokej distribúcie.
 

Filmy
Filmy – 1991: Hammam (Hamam) – krátkometrážny; 1995: Schéhérazade (Šeherezáda) 
– krátkometrážny; 1996: Histoire d’un prince devenu borgne et mendiant (Príbeh 
princa, ktorý sa stal jednookým a žobrákom) – krátkometrážny; 2000: Au premier 
dimanche d’août (Prvá augustová nedeľa) – krátkometrážny; 2002: Les oiseaux blancs 
les oiseaux noirs (Biele vtáky, čierne vtáky) – krátkometrážny; 2006: Conte de quartier 
(Susedská rozprávka, na festivale Anifilm ako Mestský príbeh) – krátkometrážny; 
2008: Matières à rêver (Štruktúra snov) – krátkometrážny;   2013: epizóda Acteón 
(Akteónov príbeh) z filmu Méandres (Meandre – réžia ďalších epizód Mathilde 
Philippon a Élodie Bouedec) – krátkometrážny; 2020: Cez hranicu (La Traversée) – 
celovečerný.
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Vybrané ocenenia
2010: cena za najlepší scenár – Filmový festival európskych prvých filmov v Angers; 
2021: Cena poroty – MF animovaných filmov Annecy; Cena Free Spirit – zvláštne 
uznanie – MFF Varšava; cena divákov a Cena Daniela Langloisa za inováciu – Fes-
tival nového filmu Montreal; 2022: nominácia v kategórii najlepší animovaný film – 
francúzske národné filmové 

Linky
Trailer: https://youtu.be/cl1MzY-VLU4

Foto: https://asfk.capsa.cz/ 
Meno: visitor | heslo: visitor (priečinok Filmy – Cez hranicu) 

Zoznam premietaní: https://asfk.sk/film/cez-hranicu/ 


