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Na festivale Lubušské filmové leto v Poľsku 
zabojuje o cenu deväť slovenských filmov  

 

Na blížiacom sa festivale krajín strednej a východnej Európy Lubušské filmové leto v poľskom 
Lagowe sa bude o priazeň poroty uchádzať deväť slovenských filmov v troch súťažných 
sekciách. Prezentácia slovenských filmov vo festivalovom programe však bude oveľa širšia a 
viaceré z nich sa premietnu za účasti tvorcov. 47. ročník festivalu sa začne v nedeľu 24. júna a 
potrvá do nedele 1. júla 2018. 
 
V hlavnej Súťaži hraných filmov sa pokúsia získať festivalovú cenu Zlaté hrozno dva filmy, ktoré výrazne 
rezonujú aj rok po svojej svetovej premiére na vlaňajšom MFF Karlove Vary. Jedným z nich je kriminálny 
triler zo slovensko-ukrajinskej hranice Čiara (2017) režiséra Petra Bebjaka, druhým dráma Juraja 
Lehotského Nina (2017) o dvanásťročnom dievčati, ktorému sa v dôsledku rozchodu rodičov rozpadá 
celý svet. Do tretice sa v tejto súťažnej sekcii premietne za účasti režisérky Marty Novákovej aj minoritný 
slovenský koprodukčný film 8 hláv šialenstva (2017), netradičný životopisný príbeh o ruskej poetke Anne 
Barkovovej. 
 
Početnejšie zastúpená slovenskými filmami bude Súťaž dokumentárnych filmov, predstaví sa v nej až päť 
titulov. Svoj film Varga (2017) o jedinečnom slovenskom hudobníkovi Mariánovi Vargovi osobne uvedie 
režisérka Soňa Maletz. Zo slovenských filmov sú do sekcie ďalej zaradené filmy Cooltúra (2016) od Mira 
Rema, Mečiar (2017) Terezy Nvotovej i filmy Desať rokov lásky (2017) Adama Hanuljaka a Pochoduj 
alebo zomri (2018) Michaela Kaboša. Jeden film bude Slovensko zastupovať v Súťaži krátkych filmov, ide 
o snímku Atlantída, 2003 (2017) režiséra Michala Blaška, ktorá úspešne reprezentuje Slovensko na 
zahraničných podujatiach.  
 
V nesúťažnej sekcii Európske kino diváci uvidia snímku inšpirovanú udalosťami našej nedávnej minulosti 
Únos (2017) od Mariany Čengel-Solčanskej, tiež dokumentárny film Červená (2017) o svetoznámej 
opernej speváčke Soni Červenej v réžii dokumentaristiky Olgy Sommerovej a tiež trojicu minuloročných 
filmov Jana Hřebejka zo série Záhradníctvo, a to Dezertér, Rodinný priateľ a Nápadník. Až šesť 
slovenských študentských filmov bude uvedených v sekcii Európske filmové školy. Zaradené sú do nej 
Handstern (2016) a SelFish (2017) Lukáša Figeľa, ďalej Aúúúna (2017) Liny Šukovej, O sestre (2016) 
Barbory Sliepkovej, Chlebíčky – český unikát (2017) Márie Pinčíkovej, Padla tma (2017) Borisa Šlapetu a 
Magic Moments (2016) Martiny Buchelovej. 
 
V programe má svoje význačné miesto aj oceňovaný dokumentárny film Dušana Hanáka Obrazy starého 
sveta z roku 1972. Sugestívny portrét starých ľudí z Liptova a Oravy, ktorí dokážu aj v stave civilizačného 
chaosu a neistoty žiť vnútorne slobodní, sa premietne v sekcii 50 rokov Pražskej jari popri filmoch 



Obchod na korze (1965) Jána Kadára a Elmara Klosa, O slavnosti a hostech (1966) Jana Němca a Ostře 
sledované vlaky (1966) Jiřího Menzla. Sekcia uvedie aj dva novšie tituly, sú medzi nimi Pelíšky (1999) 
Jana Hřebejka a Rebelové (2001) Filipa Renča, reflektujúce udalosti späté s vpádom vojsk Varšavskej 
zmluvy na územie Československa. 
 

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.  
 

Viac informácií nájdete na: 
www.llf.pl  
www.facebook.com/lubuskielatofilmowe  
 
Program festivalu 47. Lubušské filmové leto: 
http://www.llf.pl/wp-content/uploads/2018/06/program-llf-2018-A3.pdf  
 
 

 

 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
SFÚ je jediná štátna organizácia 
v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej 
hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť 
definuje Zákon o audiovízii 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. 
Vybudované má aj moderné 
digitalizačné pracovisko. 
Kontakt: Slovenský filmový ústav, 
Grösslingová 32, Bratislava, 
www.sfu.sk.  

Predajňa Slovenského filmového 
ústavu – Klapka.sk 
Predajňa Klapka.sk sa orientuje na 
slovenskú filmovú klasiku a súčasné 
slovenské audiovizuálne diela na DVD 
a blu-ray nosičoch. V ponuke má tiež 
odbornú literatúru z oblasti 
kinematografie a audiovízie 
slovenských a českých vydavateľstiev a 
vybrané diela z produkcie filmových 
archívov. Ponúka tiež možnosť online 
predaja a stabilný predajný pult má v 
priestoroch Kina Lumière. 
Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová 43, 
Bratislava, www.klapka.sk. 
 

Kino Slovenského filmového ústavu – 
Kino Lumière 
Kino Lumière sa vo svojej dramaturgii 
prioritne zameriava na súčasnú 
slovenskú tvorbu, súčasnú európsku 
kinematografiu a zlatý fond slovenskej 
a svetovej kinematografie. Uvádza 
pravidelné vlastné cykly, tiež viaceré 
prehliadky a festivaly. Ide o prvé kino 
na Slovensku, ktoré získalo za 
dramaturgiu Cenu slovenských 
filmových novinárov a Cenu Europa 
Cinemas. Má štyri kinosály, vstupné je  
od 2,00 do 4,50 €.  
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, www.kino-lumiere.sk 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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