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Kvik

Originálny názov
Réžia

Námet

Scenár
Kamera
Hudba

Strih
V slovenskom znení

Krajina pôvodu
Rok výroby

Minutáž
Jazyková verzia

 Formát
Žáner

Odporúčaná prístupnosť
Premiéra v SR

Koniec monopolu

Knor
Mascha Halberstad
Tosca Menten – kniha De wraak van Knor (Kvikova 
pomstva)
Fiona van Heemstra
Peter Mansfelt
Rutger Reinders
Mascha Halberstad
Miroslava Grožáková (Babs), Ivan Romančík 
(dedko Tuitjes), Marek Suchitra (Tijn), Lenka Košická 
(mamka Margreet), Ivan Šandor (otec Nol), Dagmar 
Sanitrová (teta Christine), Tibor Vokoun (Freddie), 
Roman Ferienčík (Oliver), Juraj Predmerský (mäsiar 
Smak), Miroslav Trnavský (farmár Jan) a ďalší
Holandsko
2022
72 min.
slovenský dabing
DCP, MP4
animovaný
MP
30. 6. 2022
30. 4. 2027



Distribučný list

ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH FILMOVÝCH KLUBOV
Adresa: Grösslingová 43, 811 09, Bratislava

Tel. +421 2 54652017, Email: asfk@asfk.sk, Web: www.asfk.sk 

Krátky popis
Animovaný film o 9-ročnej Babs, ktorá dostane od svojho starého otca ako darček 
prasiatko menom Kvik a presvedčí svojich rodičov, aby si ho nechali pod podmienkou, 
že Kvika vycvičí rovnako ako šteniatko. 

Synopsa
9-ročná Babs má milujúcich rodičov, najlepšieho priateľa,  krásny dvor na hranie 
a záhradu, ktorej plody slúžia ako zdravá vegetariánska strava pre rodinu. Jedného dňa 
však tento idylický svet naruší príchod kovboja z Ameriky. Ako sa ukáže, je to Babsin 
starý otec. Babsina mamka a  teta Christine nie sú veľmi rady, že ho po mnohých 
rokoch znovu vidia, ale dôvod nechcú prezradiť. Babsin starý otec z Ameriky splní 
veľkú túžbu svojej vnučky mať vlastného domáceho miláčika. Keďže jej otec má 
alergiu na zvieracie chlpy, daruje Babs prasiatko Kvik. Tento malý milý ružový víchor 
dokáže očariť každého behom chvíľky. Babs je prešťastná. Zato u ostatných dedko 
a najmä jeho tajomný zamknutý kufor pod posteľou vzbudzujú podozrenie. Milý 
starý pán s bendžom má totiž nejaké nedoriešené záležitosti s tradičnou súťažou o 
miestneho klobásového kráľa.
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Biografia režiséra
Mascha Halberstad (1973) – navštevovala umeleckú akadémiu ArtEZ v Arnheme. 
Vytvorila animáciu pre niekoľko celovečerných filmov vrátane Patatje Oorlog 
(holandský názov jedla Vojnové hranolky – hranolky s  arašidovou omáčkou, 
majonézou a surovou cibuľou), ktorý sa premietal v sekcii Berlinale Generation 2012. 
Režírovala aj množstvo krátkych animovaných filmov, seriálov a hudobných videí – 
napríklad v roku 2015 Wild Frontier pre Prodigy. S producentkou Marleen Slotovou 
vytvorila animačné štúdio Holy Motion s rozlohou 600 metrov štvorcových, v ktorom 
sa natáčal jej celovečerný debut Kvik. Ten bol úvodným filmom súťažnej sekcie 
Generation Kplus na Berlinale 2022. Halberstad momentálne pracuje na filme King 
Sausage (Klobásový kráľ), 20-minútovom prequeli ku Kvikovi. 

Filmy
Filmy – 2012: Dag meneer de Vries (Dovidenia, pán de Vries) – krátkometrážny;  
Picnic met taarts (Piknik s koláčom) – 13 epizód animovaného seriálu; 2013: Munya 
in mij (Munya vo mne) – krátkometrážny; 2015: Zwanger – krátkometrážny; 2017: 
De Grote Hummimummi Kerstspecial (Hummimummiho veľký vianočný špeciál) – 
krátkometrážny; 2018: Fox & Hare (Líška a zajac) – 26 epizód animovaného seriálu; 
2022: Kvik (Knor).

Vybrané ocenenia
2022: najlepšia komédia –BUFF Malmö – medzinárodný festival filmov pre deti a 
mládež (Švédsko).

Linky
Trailer a foto: https://asfk.capsa.cz/ 

Meno: visitor | heslo: visitor (priečinok Filmy – Kvik) 
Zoznam premietaní: https://asfk.sk/film/kvik/ 


