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Až desať slovenských filmov bude súťažiť na 
festivale Lubušské filmové leto v Poľsku  

 
V nedeľu 25. júna 2017 sa v poľskom Lagowe začne už 46. ročník filmového festivalu krajín 
strednej a východnej Európy Lubušské filmové leto. V jeho programe sa o festivalové ceny 
pravidelne uchádzajú aj slovenské filmy. Tento rok bude mať Slovensko zastúpenie vo 
všetkých troch festivalových súťažiach, o priazeň poroty sa bude uchádzať až desať slovenských 
a koprodukčných filmov. Do hlavnej poroty zasadne aj slovenský režisér Dušan Trančík. Festival 
potrvá do nedele 2. júla 2017. 
 
V hlavnej súťaži hraných filmov o festivalovú cenu Zlaté hrozno zabojuje päť filmov. Najnovším z nich je 
celovečerný hraný debut Terezy Nvotovej Špina (2017) o sedemnásťročnom dievčati, ktorému do života 
zasiahne znásilnenie. Súťažné uvedenie bude mať aj film Učiteľka (2016) režiséra Jana Hřebejka v hlavnej 
úlohe so Zuzanou Mauréry o manipulácii mocou, filmový príbeh ovdovenej Hany v podaní Zuzany 
Kronerovej Baba z ľadu (2017) režiséra Bohdana Slámu, film Masaryk (2016) o významnej postave 
československých dejín režiséra Juliusa Ševčíka a snímka o ochrankyni zvierat Cez kosti mŕtvych (2017) 
Agnieszky Holland, ktorá získala Strieborného medveďa – Cenu Alfreda Bauera na tohtoročnom Berlinale. 
 
Štyri tituly sa o priazeň poroty budú uchádzať v súťaži dokumentárnych filmov. Medzi nimi snímka 
režisérky Terezy Križkovej Vtedy v Bratislave (2015), ktorá je príbehom židovskej rodiny putujúcej naprieč 
rôznymi krajinami a protichodnými ideológiami, či film Parlika (2016), v ktorom režisérka Sahraa Karimi 
skúma postavenie afganských žien počas transformácie Afganistanu z totalitnej teokracie na demokratický 
štát. Slovenskú súťažnú kolekciu dopĺňajú aj film Pavla Barabáša Sloboda pod nákladom (2016) 
o tatranských nosičoch a antropologicky zameraný dokument Zatopené (2016) v réžii Soni G. Lutherovej.  
 
Z bohatej kolekcie študentských filmov bude v súťaži krátkych hraných filmov reprezentovať slovenskú 
kinematografiu film Skúška (2016) Gregora Valentoviča o huslistke popredného orchestra. Nesúťažne sa 
v Lagowe už tradične premietnu aj ďalšie filmy z produkcie bratislavskej Vysokej školy múzických umení 
(VŠMU), sú to  Chilli (r. Martina Mikušová), Jozef dnes doma nebude (r. Boris Šlapeta), Kráska a rytier (r. 
Matej Babic), Tutti (r. Marek Jasaň), Škandinávia (r. Katarína Kočanová), Braček Jelenček (r. Zuzana 
Žiaková) a Okupácia (r. Martina Mikušová). V nesúťažnej sekcii Panoráma bude v Lagowe uvedený aj 
celovečerný hraný debut režiséra Róberta Fiľa Obchádzka na ceste k dokonalej ilúzii (2016), ktorý hovorí 
o slobode jednotlivca a možnostiach jeho rozhodovania v súčasnej spoločnosti.  
 
 



Do hlavnej päťčlennej festivalovej poroty zasadne slovenský režisér Dušan Trančík, ktorého filmy Zima 
kúzelníkov (2006) a Hodina dejepisu (2013) festival uvedie v osobitnej sekcii Majstri filmu. O víťazoch 
aktuálneho ročníka lagowského festivalu bude rozhodovať aj poľský filmový a literárny kritik Andrzej 
Werner, poľský režisér a dokumentarista Marcel Łoziński, poľský scenárista a režisér Ryszard Brylski 
a muzikológ a teoretik hudby Andrzej Goleniewski. 
 
Filmový festival Lubušské filmové leto (Lubuskie Lato Filmowe) vznikol v roku 1969 v meste Lagow ako 
prehliadka poľského hraného filmu. Od roku 1990 sa z neho stal medzinárodný filmový festival s dôrazom 
na snímky z postkomunistických krajín strednej a východnej Európy, jeho súčasťou sú každoročne aj 
diskusné fóra a semináre. V minulom roku hlavnú cenu Zlaté hrozno získal slovenský koprodukčný film Ja, 
Olga Hepnarová (2016) režisérskej dvojice Petr Kazda a Tomáš Weinreb a v súťaži dokumentárnych filmov 
zvíťazil film Tak ďaleko, tak blízko (2014) režiséra Jara Vojteka. Špeciálnu Cenu Juliusza Burskiego si 
z Lagowa odniesol film Čistič (2015) Petra Bebjaka.  
 
Viac informácií nájdete na www.llf.pl. 
 
 

 
 

Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
SFÚ je jediná štátna organizácia 
v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej 
hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť 
definuje audiovizuálny zákon č. 
40/2015 Z. z. Súčasťou SFÚ ako 
pamäťovej a fondovej inštitúcie je 
špecializovaný filmový archív. Tvoria 
ho jedinečné filmové a s filmom 
súvisiace archívne fondy a zbierky, 
ktoré sú základom audiovizuálneho 
dedičstva SR. 
Kontakt: Slovenský filmový ústav, 
Grösslingová 32, Bratislava, 
www.sfu.sk.  
 

Predajňa Slovenského filmového 
ústavu – Klapka.sk 
Predajňa Klapka.sk sa orientuje na 
ponuku audiovizuálnych diel, odbornej 
literatúry a sprievodných grafických 
materiálov. V predaji má publikácie, 
časopisy, DVD nosiče z produkcie SFÚ a 
ďalších slovenských či zahraničných 
vydavateľstiev, ale aj soundtracky, 
plagáty a fotosky k slovenským i 
zahraničným filmom. Ponúka aj 
možnosť internetového predaja.  
Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová 43, 
Bratislava, www.klapka.sk. 
 

Kino Slovenského filmového ústavu – 
Kino Lumière 
Kino Lumière premieta domáce a 
zahraničné filmy, jeho prioritami sú 
súčasná slovenská a európska tvorba a  
archívne kino. Uvádza pravidelné cykly, 
a tiež prehliadky a festivaly. Ide o prvé 
kino na Slovensku, ktoré získalo za 
dramaturgiu Cenu slovenských 
filmových novinárov a Cenu Europa 
Cinemas. Sprístupnené sú štyri 
kinosály, vstupné je od 2,00 do 4,50 €. 
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, www.aic.sk/kinolumiere, 
www.navstevnik.sk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk 
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