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Pochádza z Jakarty, študovala v Austrálii a zaujala svet. 
O tom svedčí aj to, že jej posledný film, ktorý uvádza dnes 
Art Film Fest, mal premiéru na festivale v Cannes v sekcii 
Quinzaine des Réalisateurs. 

Čo vás inšpirovalo k napísaniu scenára? 
Za príbehom stojí prominentný režisér 
v Indonézii Garin Nugroho, s ktorým som sa 
náhodne stretla počas jedného filmového 
festivalu. Oslovil ma a povedal mi, že má 
námet a naozaj si želá, aby to natočila 
ženská režisérka. A že si myslí, že by som to 
mala byť ja. Hneď na druhý deň mi poslal 
príbeh, ktorý som ukázala môjmu produ-
centovi Ramovi Adimu a ten sa do neho 
zaľúbil. Povedal, že si myslí, že by to mal 
byť náš tretí film. Najprv som sa zdráhala, 
pretože to mala byť prvá vec, ktorú by som 
písala a ktorá by nebola mojou originálnou 
ideou. Trochu som váhala, vlastne mi to 
trvalo chvíľu dostať sa do toho príbehu. 
Ale keď som začala flirtovať s myšlienkou 
westernu, príbeh dával väčší zmysel.

Prečo ste sa rozhodli natočiť tento film 
ako western?
Narodila som sa a vyrastala v Jakarte, 
a keď som bola na prahu dospelosti, moji 

rodičia ma poslali do Austrálie. Tam som 
vlastne dospela, keďže som sa späť vrátila 
až keď som mala 25 rokov. Takže moje prvé 
dva filmy sú umiestnené do mestského 
prostredia, k čomu viem viac priľnúť. Na 
rozdiel od Marliny, ktorá mi dávala opačný 
pocit, keďže nechodievam do všetkých častí 
Indonézie tak často, ako by som chcela. 
Takže tým, že som z toho urobila western, 
ten príbeh pre mňa viac zapadol a tiež som 
cítila, že bude prístupnejší pre publikum, 
či už miestne alebo medzinárodné.

Vo všeobecnosti sú ženy vo filme utláčané 
množstvom faktorov (manželia, svokry, 
zvyky). Je to tak v Indonézii aj dnes?
V dnešnej dobe máme v Indonézii niekoľko 
filmáriek, a vlastne aj veľa producentiek, 
a naozaj to závisí od situácie každej jednej 
osoby. V mojom prípade je môj manžel aj 
môj producent. Produkoval všetky moje 
tri filmy. O našich filmoch sa naťahujeme 
neustále, ale neviem, či by sa toto dalo 

rátať ako utláčanie (smiech). Pracujeme 
ako partneri, a viem, že toto nie je stále 
ten prípad, ale všetky režisérky, ktoré po-
znám majú veľmi podporujúcich partnerov. 
V prvom rade, nerozhodnete sa stať reži-
sérom len tak, z ničoho nič. Ale keď učím 
študentky, mám pocit – a neviem, či je to 
výsledok utláčania alebo či to pramení 
z našej kultúry – že nie sú tak sebavedomé 
ako ich mužské náprotivky. 

Prečo je to tak? 
Myslím, že to má niečo do činenia s tým 
spôsobom, ako som boli v rodine vycho-
vávaní, keďže muži sú vedení k tomu, že 
sú živitelia, lídri, zatiaľ, čo ženy zostávajú 
viac v úzadí. A škola je pre ženy menej 
dôležitá ako pre mužov. Škola, na ktorej 
som učila, je pomerne drahá a študentov 
si vyberá len niekoľko, ale ako to vidím ja, 
je to výsledok spôsobu, akým nás naša 
kultúra formovala. A myslím si, že to sa dá 
aplikovať na všetky ázijské krajiny: muži 
sú vychovávaní odlišne, aj keď neexistuje 
žiadne viditeľné utláčanie žien. 
 

pokračovanie na str. 2 

Teším sa na 
filmy, ľudí, 
pohodu
Filmové festivaly mám 
rada, keďže je to výborná 
príležitosť pozrieť si kvalitné 
filmy, postretávať filmových 
profesio nálov, nadviazať nové 
pracovné kontakty. Mňa osobne 
sa filmové festivaly bytostne 
dotýkajú, nakoľko som veľkú 
časť svojho života strávila práve 
ich organizovaním. 

Festival Art Film (dnes Art Film 
Fest) vyhodnocujem ako najkrajšiu 
etapu svojej kariéry – pracovala 
som na ňom dlho, bola som jeho 
aktívnou súčasťou od začiatku. 
Bolo to o spontánnosti, radosti, 
skvelom kolektíve ľudí. Na Art Film 
mám nezmazateľné spomienky.

Do Košíc chodím veľmi rada, 
mám rada toto mesto – dýcha 
zvláštnou atmosférou. Preto 
si dovolím tvrdiť, že v spojení 
s filmovým festivalom rastie jeho 
atraktivita. 

Nakoľko momentálne 
pripravujem kampaň na nový film 
Pivnica, ktorý som produkovala, 
nemala som veľmi čas naštudovať 
si, aký program je na súčasnom 
ročníku, ale pozvanie do poroty 
ma veľmi potešilo. Teším sa na 
filmy, ľudí, pohodu.

Lívia Filusová,
producentka a členka poroty 
Medzinárodnej súťaže 
hraných filmov

Režisérka filmu Marlina: Zločin v štyroch dejstvách Mouly Surya patrí 
medzi najsľubnejšie filmárky v Indonézii.

Keď som začala flirtovať 
s myšlienkou westernu, 
príbeh dával väčší zmysel
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Aby čelili ťažkostiam, ženy vo vašom filme 
sa utiekajú k násiliu. Myslíte si, že násilie je 
riešenie? Vo všeobecnosti, aký je váš názor 
na zobrazenie násilia v kinematografii?
V prípade môjho filmu je to veľmi odlišné, 
pretože sú v extrémnej situácii, v kto-
rej nie je žiadna iná možnosť. A spôsob 
akým zaobchádzam s násilím vo svojom 
filme je niečo, čo sedí do toho prostredia. 
Ale v skutočnom živote nebudem násilie 
podporovať. No to, čo jej robia lupiči je 
naozaj násilní, a samozrejme, dekapitácia 
je extrémnym spôsobom, ako vrátiť úder 
(smiech). Keď sme sa rozhodli, že Marlina 
niekoho pripraví o hlavu, myšlienka priš-
la z celého konceptu dekapitácie, čo je 
veľmi primitívny uhol pohľadu na to, akí 
ľudia sú. Nielen v Indonézii, ale na celom 
svete, v starých časoch bolo veľa príbehov 
o dekapitácii, dokonca aj v súvislosti so 

zabíjaním zvierat, preto je na tom niečo 
skutočne prapôvodné. To je posolstvo, 
ktoré som chcela zobraziť. Preto je sťatie 
hlavy vo filme viac o tom, než o podpore 
násilia. Nechcela som to dramatizovať, 
chcela som len ukázať násilie vecne, že je 
jednoducho tu, ako keď som videla videá 
dekapitácie ISIS-om. 

Aký je váš názor na súčasnú indonézsku 
kinematografiu?
Je to batoľa, povedala by som, pretože náš 
priemysel vyrobil len niekoľko filmov počas 
80-tych a 90-tych rokov, a filmy, ktoré sa 
produkovali šli na zahraničné festivaly 
a neboli uvedené v našich kinách doma. 
Po roku 2000 sa to zmenilo a niekoľko 
filmárov skúšalo natočiť filmy, ktoré boli 
adresované lokálnemu publiku. No nemali 
sme žiadnych distribútorov v Indonézii, 

mali sme len niekoľko málo vystavovateľov, 
takže producenti k nim chodili priamo. 
A filmári u nás sú vlastne aj distribútormi, 
čo vytvára luxus, ktorý iné krajiny nemajú, 
ale tiež aj nedostatok udržateľnosti. Pretože 
úspechu sa vám príležitostne dostane, ale 
je náročné si to udržať, lebo úspech nepo-
chádza zo systému, ale z tzv. x-faktoru. Keď 
má priemysel systém, stále je tam aj ten 
x-faktor, ale keď tam systém neexistuje, 
tento faktor sa stáva omnoho výraznejším. 
Takže v niektoré roky máme veľmi dobré 
filmy a v iných je situácia veľmi zlá. A to 
isté sa dá vzťahovať aj na predaje. 

Čím to podľa vás je?
Vec je tá, že nám chýbajú ľudské zdroje. 
Máme len veľmi málo lokálnych filmových 
škôl. Možno tá ďalšia generácia sa zmení, 
ale moja, špeciálne tá, ktorá sa narodila 

počas suhartského režimu, sa nevie ako 
vyjadriť. Keď som odišla do Austrálie, kaž-
dý vyjadroval svoj názor a ja som mala 
problém sa na to adaptovať, pretože som 
na to nebola zvyknutá. Indonézania mojej 
generácie, keď sú v triede, zvyčajne len 
počúvajú, píšu si poznámky a nevyjadrujú 
svoj názor. Je nám len diktované, a potom je 
ťažké z toho čerpať kreativitu. Dnes nemám 
žiadny problém vyjadriť svoj názor, ale 
v Indonézii má s tým problém mnoho ľudí.

 Panos Kotzathanasis 
 grécky filmový kritik

Rozhovor, ktorý vznikol počas 
11. FF Five Flavours, je v plnej dĺžke 
uverejnený na: www.asianfilmvault.com

 

26. ročník Medzinárodného filmového festivalu 
Art Film Fest je slávnostne otvorený.

V kufri srdce neodveziem, 
to zostáva tam, kde som prežil 
detstvo, dospievanie

„Za tri roky sa Art Film Fest stal integrálnou 
súčasťou Košíc, za čo treba poďakovať 
nielen mestu, ale aj Košičanom. Za to, že 
si ho obľúbili a obľúbili si ho aj tí Košičania, 
ktorí žijú v Bratislave. Týmto považujem 
26. ročník za otvorený,“ povedal počas 
slávnostného otvorenia Art Film Festu jeho 
prezident Milan Lasica, a v sále to priro-
dzene zašumelo uvoľneným smiechom.

Festival tak započal nový ročník. 
A v preplnenej košickej Kunsthalle sa 
už len čakalo, kedy bude pódium patriť 
oceneným umelcom. Ešte pred tým však 
moderátor Braňo Ciberej vymenoval ak-
tuálne úspechy slovenského filmu a pod-
nietil potlesk pre divákov, ktorým nie je 
tuzemská tvorba ľahostajná.

Režisérku poľského pôvodu Agnieszku 
Holland netreba v našej filmovej krajine 
nikomu obzvlášť predstavovať. Autorka 
berlínskym festivalom oceneného fil-
mu Cez kosti mŕtvych je jednou z dvoch 
laureátok ocenenia Zlatá kamera, ktorú 
festival udeľuje etablovaným tvorcom za 
výnimočný prínos v oblasti kinematografie. 
Na Slovensko však tentokrát z dôvodu 

choroby nepricestovala, no jej miesto 
zastúpila jej dcéra Kasia Adamik, s ktorou 
Holland na svojich filmoch pravidelne 
spolupracuje. „Ako som sa pozerala na 
video zostrih, našla som tam mnoho mo-
jich záberov, táto cena je teda aj pre mňa,“ 
zažartovala Kasia Adamik pri preberaní 
ceny. „Som skutočne dojatá, že ste si na 
mňa spomenuli a považujete to, čo som 
urobila pre európske kino za dôležité,“ 
poďakovala sa Agnieszka Holland na 
diaľku vo videodokrútke

Druhá zlatá kamera putovala do rúk 
Alexeja Germana ml., ktorý je na zahra-
ničných fesivaloch pravidelne oceňova-
ným ruským režisérom. „Toto ocenenie 
je pre všetkých umelcov, ktorí si zaslúžia 
príležitosť byť úprimní,“ apeloval filmár na 
dôležitosť autorskej slobody a odolávaniu 
požiadavkám masového publika. 

Aktuálne jedna z najviac oceňovaných 
slovenských herečiek, ikonická učiteľka 
z filmu Jana Hřebejka, Zuzana Mauréry 
si právom odniesla cenu Hercova misia. 
Herečka sa poďakovala okrem iného aj 
osudu, za príležitosti, ktoré jej ponúkol 

a s nonšalantnou gráciou i sama sebe za 
to, že ich dokázala múdro zúročiť. 

Riaditeľ Slovenského filmového ústavu 
Peter Dubecký vítal na pódiu laureáta 
Ceny prezidenta festivalu – režiséra a za-
kladateľa festivalu Febiofest Fera Feniča, 
ktorý je rodákom z dediny neďaleko Košíc. 

„Raz mi jeden priateľ filmár povedal: vy 
východniari, kde si položíte kufor, tam ste 
doma, no ja som si uvedomil, že v kufri 
srdce neodveziem, to zostáva tam, kde 
som prežil detstvo, dospievanie… Je to 

po prvýkrát, čo som prijal cenu nejakého 
festivalu, má pre mňa totiž emotívny rozmer, 
dostávam ju tu, na východe, v Košiciach,“ 
povedal Fero Fenič na pódiu. Záštitu 
nad festivalom prebral predseda vlády 
Slovenskej republiky Peter Pellegrini, ktorý 
prišiel aj na slávnostný ceremoniál. 

Art Film Fest je teda v plnom prúde, 
najlepšia príležitosť ponoriť sa do sveta 
o čosi hlbšie, v príjemnej tme kinosály.

 Roberta Tóthová
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Festival uvedie poľ ský film, 
ktorý našiel inšpiráciu v mrazivej realite.

Napínavá hra 
na mačku a myš
Kasia Adamik začínala ako storyboardová výtvarníčka, 
no už od začiatku úzko spolupracovala so svojou 
mamou Agnieszkou Holland i ďalšími známymi tvorcami. 
Neskôr začala režírovať vlastné filmy a posledný z nich – 
Amok – predstaví dnes na festivale.

Chladné decembrové ráno, rok 2000. 
Poľskí rybári objavia na brehu rieky Odra 
telo mladého podnikateľa. Zviazaného, 
vyhladovaného, mučeného a zabitého. 
Vyšetrovateľom sa však nepodarí zistiť, kto 
ho pripravil o život. Až kým ich jeden čitateľ, 
o tri roky neskôr neupozorní na to, že táto 
vražda sa nápadne podobná na tú, ktorú 
opisuje vo svojej knihe Amok spisovateľ 
Krystian Bala. Polícia prípad znovu otvorí 
a spisovateľa, ktorý má podľa mnohých 
psychopatické správanie, odsúdia na 
25 rokov väzenia. A na to im stačia iba 

nepriame dôkazy. Znie to ako zaujímavý 
fikčný príbeh. Akurát, že je skutočný. A te-
raz vstúpil do sveta hraných filmov vďaka 
poľskej režisérke Kasii Adamik.

„Tento príbeh vyniká medzi všetkými 
ostatnými prípadmi zabíjania. Inšpiráciou 
pre mňa ako tvorcu sú spory okolo celej 
problematiky. Stále existujú ľudia, ktorí veria 
v jeho nevinu. Urobila som film o mrazivom 
vstupe do sveta jeho knihy. Vychádzala 
som z posadnutosti a správania inšpektora, 
ktorý sa za každú cenu snaží dokázať, že 
tento zločin je opísaný v Amoku,“ povedala 

pre časopis Tylko Toruń režisérka napína-
vého trileru s dusivou atmosférou. Divák 
v ňom nenachádza veľký rozdiel medzi 
zločincom a policajtom. Obaja postupujú 
ako zmyslov zbavení, každý z nich chce 
silou-mocou dosiahnuť svoj cieľ. Bala túži 
po slobode a sláve, policajt po tom, aby 
ho zavrel za mreže. Adamik sa pri tvorbe 
filmu musela dotknúť knihy, ktorú sama 
nazvala grafomanskou pornografiou. 
Napriek tomu, že to nie je jednoduché 
čítanie, kniha bola jediným oknom, cez 
ktoré sa dalo dívať na Krystiana Balu. „Jeho 
postavu som vytvorila na základe toho, čo 
som si prečítala,“ uviedla. Do hlavných 
úloh obsadila Mateusza Kościukiewicza 
a  Łukasza Simlata, ktorých sprevá-
dzajú Zofia Wichłacz, Zbigniew Stryj 
a Mirosław Haniszewski. 

„Vo veľmi temnom príbehu sme sa pokú-
sili vytvoriť klaustrofóbny a zmätený svet. 
Kombinácia udalostí vyvoláva u diváka istý 
tlak, a preto to nie je jednoduché pozerať. 
Vyžaduje si to určitý stupeň zaangažo-
vania. Amok nechcel byť triler, v ktorom 
sa veci odohrávajú jedna za druhou. My 
v ňom spolu s protagonistami bojujeme 
s temnejšou stránkou nášho ‚ja‘,“ vysvetlila 
Kasia Adamik, ktorá príde film osobne na 
Art Film Fest uviesť.

Zuzana Sotáková
Film zo sekcie 
Susedia Online hrajú:
16. júna: 19:00, 
Kino Slovan 
18. júna: 12:30, 
Kino Úsmev VSE Cinema

Už aj samotný názov (v originálnom znení 
Lowlife) čiastočne asociuje Pulp Fiction – 
snímku amerického mága, režisérskeho 
samouka z videopožičovne, Quentina 
Tarantina. Žánrovo sa dá film zaradiť nie-
kde medzi melodrámu a čiernu komédiu, 
v ktorej sa objavuje aj dobrodružný motív. 

Svojou epizodickou štruktúrou má 
Chamraď ku kultovej Pulp Fiction naozaj 
blízko. Film je rozdelený do štyroch častí, 
ktoré sa pozerajú na ten istý príbeh z rôz-
nych perspektív. Každú z častí sprostred-
kúvajú rôznorodé postavy, medzi ktorými 
nájdeme narkomanku či bývalého trestan-
ca. Všetko sa však zvrtne, keď obchod 
s ľudskými orgánmi dopadne úplne inak, 
než ktokoľvek tušil. Osud spojí nespojiteľ-
ných. Trojicu podivných a spoločnosťou 
zabudnutých jedincov tvorí El Monstruo 

– mexický zápasník, ktorý pracuje pre 

svalnatého miestneho zločineckého šéfa, 
Crystal – zúfalá narkomanka, ktorá sa 
rozhodla sprostredkovať transplantáciu 
obličky na čiernom trhu, aby zachránila 
svojho manžela, a Randy – bývalý trestanec, 
ktorý sa práve vrátil z väzenia. Cez tvár 
má vytetovaný veľký hákový kríž a svo-
jím najlepším kamarátom je tlačený do 
riskantného únosu. Všetci sa napokon 
stretnú za zvláštnych okolností v príbehu, 
v ktorom musia zachrániť tehotnú ženu 
pred desivou smrťou. Film mal vlani sve-
tovú premiéru na Fantasia Film Festivale 
v Montreale. Prows bol z reakcií divákov 
nadšený. V najvypätejších momentoch 
bolo v kinosále extrémne ticho. Bolo vraj 
počuť aj padajúci špendlík. 

Záujem o film sa u Ryana Prowsa preja-
vil už v ranom veku. Na farme starých ro-
dičov, kde sa často nudil, si kreslil komiksy 

a natáčal krátke filmy. Práve komiksom 
sa podvedome nechal inšpirovať aj pri 
svojom debute Chamraď. Nikoho tiež 
neprekvapí, že aj jeho spolupracovníci, 
s ktorými napísal scenár, sú veľkými fa-
núšikmi komiksových hrdinov. 

O tomto režisérovi sa vo filmárskych 
kruhoch hovorí ako o novom Tarantinovi. 
Portál Screen Anarchy sa ho priamo opýtal, 
ako reaguje na prepojenie s legendárnym 
tvorcom. Prows prezradil, že sa cíti veľmi 
poctený, keďže sám považuje Tarantina 
za legendu. Bol to práve Tarantino, kto 
pritiahol mladého Ryana k filmu. Veľmi 
ho ovplyvnili nielen jeho filmy, ale aj jeho 
osobnosť. 

Znásilnenie, drogová závislosť, vražda, 
únos, samovražda... Udalosti, ktoré sa 
filmom len tak hmýria. Avšak Ryan Prows 
nehrá na prvoplánovú senzáciu bez chu-
ti a hĺbky. K téme pristupuje originálne 
a empaticky. Žánrové tónovanie filmu je 
primerane delené do dvoch polôh. Na 
jednej strane tej vážnej, na druhej strane 
vyniká jeho komediálny rozmer. Výsledok 
nie je vôbec podpriemerný. Divákovi je 

predostretá krutá absurdita a v konečnom 
dôsledku aj životná spravodlivosť v tom, 
ako sa veci nakoniec vyvŕbia. Vo filme 
možno videť celú plejádu postáv, za ktorých 
podmanivosťou stoja výborné herecké 
výkony. Na jednej strane čistá duša, ktorá 
sa prepadá a rúti do morálneho bahna, 
a na opačnej strane uvoľnenejšie ladené 
postavičky. Celkové zoskupenie filmu je na 
všetkých úrovniach skvelé. K výraznejším 
devízam patria hudobné motívy belgického 
skladateľa Krenga, ktoré snímke dominujú.

Barbora Gvozdjáková

Film zo sekcie 
American Indies hrajú:
16. júna: 18:30, 
Kulturpark 2 JOJ Cinema 
20. júna: 15:00, 
Kino Úsmev VSE Cinema

Snímka Chamrad’je celovečerným debutom 
amerického režiséra Ryana Prowsa.

Hommage na kultovú 
Pulp Fiction
Vo filmovej brandži sa pravidelne stáva, že mladá 
generácia režisérov sa rada hlási k odkazu svojich starších 
kolegov. Vidia v nich inšpiráciu či nadčasové inovácie, 
ktoré priniesli do filmovej reči svetovej kinematografie. 
Dokonca i desiatky rokov po rozpadnutí jednotlivých skupín 
a hnutí sa stále nájdu tvorcovia, ktorí dávne myšlienky 
a koncepty v pravidelných vlnách oprašujú. Podobný 
prístup zvolil aj americký režisér Ryan Prows pri svojom 
najnovšom filme Chamraď. 
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Krátky film sa stále chápe ako „dodatok“ 
k tým dlhometrážnym v programe. O to 
viac musí bojovať o pozornosť a podporu. 
Známy český režisér Kurt Goldberger hlá-
sal, že povinnosťou krátkeho filmu je byť 
zaujímavý. Aj z toho dôvodu ostáva jeho 
najlepšou vlastnosťou zvedavosť. Ideálny 
krátky film predstavuje prieskum – skúša 
nové techniky, postupy a aj vypovedanie 
o nepríjemných témach. 

Vo svete krátkeho filmu nás každý rok 
zaujímajú tak cesty čistej fascinácie ob-
razom, bez zbytočných slov, ako aj snahy 
len jasne vyrozprávať a pointovať príbeh. 
Medzi vizuálne uhrančivé výpovede sa dá 
tohto roku zaradiť napríklad poľský film 
212 metrov ticha Rafała Leszczyńského 
o spomalení života pri nádychovom po-
tápaní alebo fínsky Plameň Samiho van 
Ingena, venovaný kráse rozkladu obrazov 
na fragmente starého poškodeného filmu. 
Protipól voči nim potom tvoria veľmi 
citlivo vyrozprávané komorné drámy 
o vnútorných démonoch (problém pe-
dofílie vo filme Neprirodzený), príbehy 
o rodinných prekliatiach (Volám sa Julita) 
či únikoch z rôznych podôb života ako 
väzenia (Retuš).

Z diváckych hitov festivalov by som rád 
upozornil na film Sébastiena Petrettiho 
Do riti, výnimočný stav!, ktorý so sarkas-
tickým nadhľadom vystihuje každodennú 
realitu „bezpečnostných“ opatrení polície 
po teroristických útokoch nielen v domá-
com Belgicku. Napriek tomu, že človeka 
obťažujú a často ponižujú, stali sa takou 
samozrejmou súčasťou jeho života, že ich 
už ani nevníma. 

A s potešením na koniec odporúčam aj 
hongkonský film Ó! Miliónová päsť! Hugha 
Choa, tanečníka a choreografa bojových 
umení, ktorý nakrútil pôsobivú poctu býva-
lým miestnym filmovým štúdiám i ľuďom, 
ktorí v nich nakrúcali slávne akčné filmy 
v súlade s presvedčením, že tanec a bojové 
umenia majú rovnaký pôvod.

Podstatné je, že na každom krátkom 
filme divák hneď vidí, ako veľmi bol jeho 
tvorca zvedavý, respektíve ako veľmi chcel, 
aby bol jeho film zaujímavý. Vo finále stále 
rozhoduje prenikavosť nápadu a jasnozri-
vosť realizácie.

Martin Kaňuch,
spoluzostavovateľ 

Medzinárodnej súťaže 
krátkych filmov

Festivalový tím odporúča

Zvedavosť filmu

Osmičkové výročia

Masaryk a Štefánik 
na plátnach kín
Pozrite si filmový panteón osobností 
spájajúcich Čechov a Slovákov 
v špeciálnej výročnej sekcii.
Sekcia Téma: 100 SK/CZ (Sto rokov vzájom-
nosti) je venovaná osmičkovým výročiam 
a okrem iného pripomína aktuálne sté 
výročie vzniku Československa. Podľa zo-
stavovateľky sekcie, filmovej historičky Evy 
Filovej je akýmsi pomyselným panteónom 
osobností spájajúcich Čechov a Slovákov. 

„Osobností, ktoré sa zmenili v symboly 
národnej identity, či až v popkultúrne iko-
ny.“ Zahŕňa archívne filmy o Masarykovi, 
Štefánikovi, Dubčekovi a Havlovi, o kľú-
čových politikoch všeobecne vnímaných 
skôr pozitívne. Prvým dvom menovaným 
a vzniku Československa sú venované 
filmové projekcie aj prednáška historikov 
zo Slovenskej akadémie vied. 

Tomáš Garrigue Masaryk stál pri vzniku 
Československa a stal sa vôbec prvým 
prezidentom spoločného štátu. Narodil sa 

v roku 1850, teda 140 rokov pred tým, ako 
o ňom dáma českého filmu Věra Chytilová 
natočila dokument TGM Osloboditeľ (1990). 
Dokumentárny film TGM Osloboditeľ je pod-
ľa Evy Filovej zaujímavý nielen z hľadiska 
času svojho vzniku (natáčanie prebiehalo 
po novembri 1989), ale pozoruhodná je 
aj jeho forma. „Věra Chytilová dokázala 
rýchlo zareagovať na meniacu sa politickú 
situáciu počas Nežnej revolúcie a pustila 
sa, na rozdiel od tých, ktorí zaznamenávali 
živé dianie na námestiach, do minucióz-
neho projektu, ktorým by pripomenula 
odkaz T. G. Masaryka,“ približuje Eva Filová. 
Masaryk nebol len politik, ale aj vzdelaný 
intelektuál. Jeho zápisky a myšlienky tu 
zhmotňuje komentár herca Miroslava 
Macháčka a atmosféru dotvára hudba 
Bedřicha Smetanu.

Premietať sa bude aj slovenský Kinožurnál, 
tiež z roku 1990, venovaný odkazu Milana 
Rastislava Štefánika. Jeho režisér Vladimír 
Mináč kombinuje v krátkom dokumente 
Znovuzrodenie M. R. Štefánika archívne 
materiály so zábermi z celonárodnej púte 
na Bradlo za účasti popredných štátnych 
predstaviteľov. 

 Roberta Tóthová

Diskusia Masaryk, Štefánik 
a vznik Československa bude:
21. júna: 10:00, 
Kino Úsmev VSE Cinema 

Sprevádzať ju bude unikátny nemý 
filmový materiál zaznamenávajúci 
návštevu Masaryka a doplnia ho ďalšie 
dobové kinožurnály zo 40., 60. a 90. 
rokov minulého storočia.
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„S dielom Alexandra Mlynárčika som sa po 
prvý raz stretol na začiatku 70-tych rokov 
v kine Mladosť na polotajnej projekcii, kde 
Dušan Hanák premietal film Deň radosti na-
krútený počas Alexovej umeleckej akcie Keby 
všetky vlaky sveta…“, spomína spoluautor 
dokumentárneho filmu Inde Marian Urban. 
Natočil ho s režisérom Jurajom Nvotom 
a na poli dlhometrážnej dokumentárnej 
tvorby ním debutuje. 

Inde zachytáva príbeh človeka bytostne 
ovplyvneného systémom. V 50-tych rokoch 
sa výtvarník Alexander Mlynárčik pokúsil 
utiecť z Československa a rok si odsedel 
v base. V 70-tych rokoch bol perzekvo-
vaný a vyhlásený za odstrašujúci príklad 
outsidera, ktorý prináša na Slovensko 
nekultúru zo Západu. Až po roku 1989 bol 
zdanlivo oslobodený. „Kontroverzná doba 
zasahovala každého, no Alex sa s ňou vy-
rovnal jedinečne, dostal sa do situácií, ktoré 
na Slovensku prežil málokto,“ vysvetľuje 
Marian Urban.

Juraj Nvota ho oslovil pri príležitos-
ti Mlynárčikovej osemdesiatky, keď na 
Slovensku po prvýkrát organizoval sú-
bornú výstavu. Idea bola natočiť reportáž 
o tom, ako taká výstava vzniká. „Nápad 
s reportážou ma až tak nenadchol, no Juraj 

mi poskytol o Alexovi rôzne texty a skrz 
ne som začal na neho nazerať inak, ako 
len na kontroverzného a výnimočného 
výtvarníka, ktorý sa v 60-tych rokoch pre-
sadil v Európe aj mimo inštitucionálneho 
tuzemského umenia.“ Témou filmu Inde 
nie je len osud Alexandra Mlynárčika, 
nie je to klasický portrét. t hovorí Urban. 
Osud umelca ho motivoval spísať niekoľko 
desiatok strán textu a s Jurajom Nvotom 
napokon dospeli k tomu, že jeho príbeh si 
zaslúži celovečerný film.

Kameramanom je Richard Krivda, 
ktorý už na jednom filme o Alexandrovi 
Mlynárčikovi s Jurajom Nvotom spolupra-
coval. Krátky dokument mu venovali v roku 
2008. „Inde sme nakrúcali viac ako štyri 
roky. Medzitým mal Alex bilančnú výstavu 
k 80. jubileu v Galérii mesta Bratislava, 
vystavoval na Expe Miláno, o rok neskôr 
v Paríži v galérii, ktorá bola pre neho kľú-
čovou, potom v Danubiane, aj v Považskej 
Galérií. V Prahe sa pripravovala výstava 
Argílie – jeho vymyslenej krajiny z hliny. 
A to väčšina jeho zásadných diel nemá 
hmotný charakter, boli to konceptuálne 
akcie, príbuzné happeningom, či ready 
made performáciam. Chceli sme zobraziť 
človeka, ktorý sa nikdy nevzdáva, hľadá 

možnosti ako sa dá slobodne žiť a tvoriť,“ 
približuje režisér Juraj Nvota.

Najzaujímavejším zo všetkých tex-
tov, ktoré Marian Urban o Alexandrovi 
Mlynárčikovi čítal bola jeho autobiografia. 
Úvod napísal jeden z najvýznamnejších his-
torikov a kritikov umenia v Česko-Slovensku, 
chartista Jindřich Chalupecký a podľa 
neho má nielen kunsthistorickú, ale aj 
spoločensko-politickú hodnotu. „Pozeral sa 
na osobnosť Mlynárčika v kontexte česko-
-slovenskej a európskej kultúry. Na ďalších 
stranách rozpráva Alex svoj fascinujúci 
príbeh.“ Iné je však čítať autobiografiu a iné 
urobiť podľa nej scenár celovečerného 
filmu. „S Jurajom sme sa snažili zistiť, či 
bude Alexove rozprávanie fungovať aj bez 
toho, aby sme sa opierali o preexistenčné 
texty. Koncept budúceho filmu sa tak začal 
vyvíjať v Žiline, kam sme za ním po prvýkrát 
prišli s kamerou. Rodil sa však veľmi zloži-
to,“ priznáva Urban. Filmári mali viacero 
plánov, na začiatku bol napríklad nápad 
parafrázovať Mlynárčikove umelecké akcie, 
napokon sa však spontánne prispôsobili 
protagonistovi a jeho realite.

„Okrem kontextu spoločenského, histo-
rického a umeleckého je vo filme výrazný 
motív hľadania individuálnej identity ľudskej 

bytosti. Alex si ide za svojou predstavou, 
hľadá možnosti ako naplniť osobnú i krea-
tívnu slobodu a robí to s cieľom, čo najviac 
potláčať konflikty, oslavovať prosté veci 
života a ľudské bytosti, no aj napriek tomu sa 
mu konflikty nevyhýbajú,“ zamýšľa sa Urban. 
Z nakrúteného a archívneho materiálu 
sa filmári rozhodli vydolovať esenciálny 
pohľad na jeho život, dielo a dobu. A akú 
metódu uprednostnili? „Nepreferujem 
autorskú exhibíciu či formálnu hru s pre-
kračovaním hraničných postupov hranej, 
či dokumentárnej tvorby. Dali sme priestor 
človeku, vychádzali sme z autentického 
dialógu s Alexom.“ Pozorovanie a záznam 
toho, ako sa Mlynárčikov príbeh vyvíjal po-
tlačilo scenár. Kameraman Richard Krivda 
hľadal možnosti, ako esteticky povýšiť 
všednú realitu, no Alexander Mlynárčik 
sa odmietal štylizovať do polohy herca. 
„Nemal problém povedať, toto vám robiť 
nebudem, na toto vám kašlem, idem preč. 
No na nakrúcaní bolo najcennejšie, že vznikli 
a prehĺbili sa priateľstvá, aj keď Alex si film 
o sebe, samozrejme, predstavoval celkom 
inak,“ uzatvára položartom spoluautor 
dokumentu Inde Marian Urban.

 Roberta Tóthová

 
Film zo sekcie 
Slovenská sezóna hrajú:
18. júna: 18:30, 
Kino Úsmev VSE Cinema

Art Film Fest uvedie film, v ktorom sa zračí osud 
výrazného umelca aj celé jedno storočie Slovenska.

Portrét človeka, 
ktorý sa nikdy nevzdáva

Život, dielo a doba neopakovateľného výtvarníka Alexandra 
Mlynárčika inšpirovali Mariana Urbana a Juraja Nvotu, 
ktorí o ňom nakrútili dokumentárny portrét Inde. Na festivale 
ju uvedie sekcia Slovenská sezóna.
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Kam v Košiciach
Osvieženie po filme? Vieme, 
kde vám dobre načapujú
Pod náporom letných horúčav či po dni 
strávenom v kine dobre padne pivo. Košice 
ponúkajú niekoľko zaujímavých pivární, 
v ktorých možno dostať dobrý čapák 
a popri tom si vychutnať jedinečné genius 
loci historického centra.

Hladinka, šnyt, mlíko. Svetovú tankovú 
Plzeň, ku ktorej si môžete objednať aj niečo 
chutné zo stredoeurópskej kuchyne, nájdete 
v Pube u Kohúta na Hrnčiarskej 23. 

Pivovar Hostinec na Hlavnej 65 sídli 
v jednom zo symbolov metropoly východu 
a v najstaršom gotickom dome v tomto 
meste – Levočskom dome. Za vizuálnymi 
zážitkami nezaostávajú ani tie chuťové. Niet 
sa čo čudovať, za ambicióznym pivovarom 

stoji známy someliér, sládok a výčapný 
v jednej osobe – Peter Škripko.

Na dobre vychladené nepasterizované 
pivo priamo z tankov a niečo pod zub 
z českej kuchyne pozýva Pilsner Urquell 
Pub Košice (Aupark Košice, Námestie 
osloboditeľov 1). Držitelia akreditácií a ci-
nepassov dostanú vo vybraných podni-
koch označených logom ART FILM FEST 
rôzne zľavy. 

Keď už budete blúdiť ulicami centra 
Košíc, nevynechajte návštevu pivovaru 
Golem na Dominikánskom námestí 15. 
Pomenovaný je podľa bájnej bytosti, ktorá 
ožije hneď, ako sa do jej úst alebo čela 
vloží šém (tajný nápis). Legenda hovorí, 

že Golema stvoril Rabbi Judah Loew ben 
Bezalel, prezývaný MaHaRaL, aby ochránil 
geto pred útokmi zvonku. Keď sa mu však 
Golem vymkol z rúk, Rabbi ho umrtvil 
vybratím šému. V pivovare, ktorý po ňom 
nesie názov, namiesto tejto bytosti ožíva 
domáce pivo, a to svetlé, tmavé a miešané.

 zs

Kunsthalle 
11:00 Eufória | Euphoria (EC) 
r. Lisa Langseth, 2017, 104’ fic. {EV/x/sk} 

13:30 Nezanechať stopu | Leave No Trace (IN) 
r. Debra Granik, 2018, 108’ fic. {EV/x/sk}

16:30 Nina | Nina (CF) 
 r. Olga Chajdas, 2018, 130’ fic. {OV/en/sk}

19:30 Vojaci. Príbeh z Ferentari | 
Soldiers. Story from Ferentari (CF) 
r. Ivana Mladenović, 2017, 119’ fic. {OV/en/sk}

22:00 Urážka | The Insult (AW) 
r. Ziad Doueiri, 2017, 110’ fic. {OV/en/sk}

Kulturpark JOJ Cinema 
10:00 K 1 Neuveriteľný príbeh o ohromnej hruške | The 
Incredible Story of the Giant Peer (CHM) 
r. Amalie Næsby Fick, Philip Einstein Lipski, Jørgen 
Lerdam, 2017, 80’ anim. {DB/x/x} 

12:30 K 1 Dozrievanie: Mladosť Jeana-Michela 
Basquiata | Boom for Real: The Late Teenage Years 
of Jean-Michel Basquiat (VA) 
r. Sara Driver, 2017, 78’ doc. {EV/x/sk}

13:00 K 2 Vankúšik na ihly | Pin Cushion (LA) 
r. Deborah Haywood, 2017, 82’ fic. {EV/x/sk} 

15:30 K 1 Marlina: Zločin v štyroch dejstvách | Marlina 
the Murderer in Four Acts (EP) 
r. Mouly Surya, 2017, 93’ fic. {OV/en/sk} 

16:00 K 2 Súťaž krátkych filmov I | 
Competition of Short Films (SH) 
r. rôzni/various, 2017 – 2018, 90’ {OV/en/sk}

18:00 K 1 Pevnosť bláznov | Le fort des fous (LA) 
r. Narimane Mari, 2017, 150’ doc., exp. {OV/en/sk}

18:30 K 2 Chamraď | Lowlife (IN) 
r. Ryan Prows, 2017, 96’ fic. {OV/en/sk}

21:00 K 2 Botox | Botoxx (NO) 
r. Patryk Vega, 2017, 135’ fic. {OV/en/sk}

21:30 K 1 Nastáva noc | Night Comes On (IN) 
r. Jordana Spiro, 2018, 86’ fic. {EV/x/sk} 

Kino Slovan 
11:30 Som vrah | I‘m a Killer (NO) 
r. Maciej Pieprzyca, 2016, 107’ fic. {OV/en/sk}

14:00 Pororoca | Pororoca (LA) 
r. Constantin Popescu, 2017, 150’ fic. {OV/en/sk}

17:00 Až přijde válka | When the War Comes (EC) r. Jan 
Gebert, 2018, 78’ doc. {SV/en/x}

19:00 Amok | Amok (NO) 
r. Kasia Adamik, 2017, 107’ fic. {OV/en/sk}

21:30 Grace Jones: Krv a chlieb | 
Grace Jones: Bloodlight and Bami (VA) 
r. Sophie Fiennes, 2017, 115’ doc. {OV/en/sk}

Kino Úsmev VSE Cinema 
12:00 Taxikár | A Taxi Driver (EP) 
r. Jang Hoon, 2017, 137’ fic. {OV/en/sk}

15:00 Magický hlas rebelky | 
The Magic Voice of a Rebel (FF) 
r. Olga Sommerová, 2014, 90’ doc. {SV/en/x}

18:00 Dovlatov | Dovlatov (GC) 
r. Alexej German ml., 2018, 126’ fic. {OV/en/sk}

21:15 Učiteľka | The Teacher (AM) 
r. Jan Hřebejk, 2016, 102’ fic. {SV/en/x}

23:30 Mamka a ocko | Mom and Dad (LNS) 
r. Brian Taylor, 2017, 86’ fic. {EV/x/sk}

Kino Tabačka 
15:30 Kapitán | The Captain (EC) 
r. Robert Schwentke, 2017, 118’ fic. {OV/en/sk}

18:00 Červená | Červená (VA) 
r. Olga Sommerová, 2017, 83’ doc. {SV/en/x}

Amfiteáter Nový Čas 
21:30 Dvanásty muž | The 12th Man (AMP) 
r. Harald Zwart, 2017, 135’ fic. {OV/en/sk}

Spišská Nová Ves Kino Mier 
17:00 Pod jedným stromom | Under the Tree (EC) 
r. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, 2017, 89’ fic. {OV/sk}

19:30 Nina | Nina (SS) 
r. Juraj Lehotský, 2017, 82’ fic. {OV/sk}

KINOVOZEŇ R 609 Spišan z BA do KE 
14:30 Gangsterdam | Gangsterdam 
r. Romain Lévy, 2017, 100’ fic. {OV/sk/x} 

17:00 Vážený občan | The Distinguished Citizen 
r. Gastón Duprat, Mariano Cohn, 2016, 118’ fi c. 
{OV/sk/x}

KINOVOZEŇ R 602 Tatralandia z KE do BA 
07:00 Paráda | The Parade 
r. Srdjan Dragojević, 2011, 115’ fic. {OV/sk/x} 

9:15 Vyššia moc | Turist 
r. Ruben Östlund, 2014, 118’ fic. {OV/sk/x} 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA 
11:00 Kulturpark – Foxtrot 
Zuzana Mauréry 
(tlačová konferencia | press conference) {xE}

13:00 Kulturpark – Galéria Alfa 
Behind the Scenes: Slovenský divácky film | Behind the 
scenes: The Slovak blockbuster 
(vernisáž výstavy | exhibition opening), 
vstup voľný | free admission

14:30 Dolná brána | Autogramiáda TV JOJ {xE}

16:00 Dolná brána 
Hercova misia | Actor’s Mission 
Zuzana Mauréry

17:00 Kulturpark 
TV RIK uvádza: Zábavná show Sníčka Huga | 
TV RIK presents: The Dreamy Hugo Variety Show 
(živé vystúpenie | live performance) {xE}

20:30 Tabačka 
Jakub z Malalata 

V ďalších číslach 
Festivalového denníka vám 
prinesieme tipy na dobré 
sprievodné hudobné podujatia, 
kaviarne či výstavy.
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What inspired you to write the script?
The story is by Garin Nugroho, a prominent 
filmmaker in Indonesia whom I met at a very 
random moment during a film festival, and 
he approached me and said, „I have this 
idea, and I really want a female director 
to shoot it, and I thought of you.“ The next 
day he sent me the story and I showed it to 
my producer, Rama Adi, and he fell in love 
with it and told me that he thought that this 
should be our third film. I was reluctant at 
first, because it was going to be my first time 
writing something that was not originally 
my idea, and I hesitated a bit; actually, it 
took me a while to really get into the story, 
but when I flirted with the idea of a western, 
the story made more sense.
 
Why did you decide to shoot a film so 
similar to a western?
I was born and raised in Jakarta, and when 
I was just about grown up, my parents sent 
me to Australia, and I actually grew up 
there, since I returned when I was 25. So 
my first two films are set in a very urban 
setting, which somehow feels more rela-
table to me, in contrast to Marlina, which 
felt the opposite, since I don‘t travel at 

all to other parts of Indonesia, much as 
I would want to. So by making it a western, 
the story felt more relatable to me, and 
I felt it would be more accessible to au-
diences, whether it was a local audience 
or an international one.
 
In general, the women in the film are op-
pressed by a number of different factors 
(husbands, mothers-in-law, customs). 
Is that the case in Indonesia today?
We have some female filmmakers in 
Indonesia today, and a lot of producers 
actually, and it really depends on the 
situation of each person. In my case, my 
husband is actually my producer, of all 
three of my films. We argue all the time 
about our films, but I don‘t know if this 
would count as oppression (laughs). We 
work as partners, and I know this isn’t 
always the case, but all the female directors 
I know have very supportive partners. In 
the first place, you don‘t decide to become 
a director out of the blue, but when I teach 
female students, I do feel – and I don‘t know 
if this is a result of oppression or from our 
own culture – that they aren’t as confident 
as their male counterparts. 

 
Why is that?
I think it has to do with the way we’re raised 
in the family, since the males are raised 
as the breadwinners, the leaders, whereas 
the women stay more in the background, 
and school is less important for women 
than for men. The school I was teaching 
at is quite expensive to get into, and the 
students are a select few, but the way I see 
it, it’s a result of the way our culture has 
shaped us, and I think this applies to all 
other Asian countries: males are raised 
differently, although there isn’t a kind of 
obvious oppression towards women.

Panos Kotzathanasis 
Greek film critic

The festival team recommends
The curiosity of film
The short film is still seen as a “supplement“ 
to the feature film programme, having to 
struggle all the more for attention and 
support. Well-known Czech director Kurt 
Goldberger once said that it is the short 
film’s responsibility to be interesting. This, 
in part, is why its best quality continues to 
be curiosity. The ideal short film is a study – 
exploring new techniques and approaches, 
not to mention uncomfortable topics.

And so every year, the world of short 
film intrigues us with journeys of pure 
fascination with the image, devoid of su-
perfluous words, as well as attempts to 
simply tell a story and make a clear point. 
This year‘s most visually enthralling state-
ments include the Polish film 212 Metres 
of Silence from Rafał Leszczyński, about 
how life slows down during breath-hold 
diving, and Finland‘s Flame from Sami 
van Ingen, dedicated to the beauty in the 
decomposition of a fragment of an old, da-
maged film. The other end of the spectrum 
is represented by a delicately told chamber 

drama about inner demons (the issue of 
paedophilia in the film Unnatural), stories 
of family curses (My Name Is Julita) and 
escape from life‘s various prisons (Retouch).

Among the festival’s blockbusters, I’d like 
to draw attention to Sébastien Petretti’s film 
State of Emergency Motherfucker!, which 
takes a sarcastic, detached view of the 
everyday reality of police “security me-
asures“ following terrorist attacks in his 
local Belgium and beyond. Though such 
measures are intrusive, even humiliating, 
they’ve become such an accepted part of 
life that they often go unnoticed. 

And I take particular pleasure in my 
final recommendation: the Hong Kong 
film Oh! Million Fist! from dancer and 
martial-arts choreographer Hugh Cho, 
who has created a powerful tribute to the 
Hong Kong film studios of yore and to the 
people responsible for its famous action 
movies, all with the conviction that dance 
and martial arts share the same origins.

With every short film, the bottom line 

is that the viewer immediately see the ex-
tent of the filmmaker’s curiosity, or rather 
their desire to make their film interesting. 
At the end of the day, what matters most 
is a trenchant concept and a visionary 
execution.

Martin Kaňuch,
co-programmer of the 

International Competition 
of Short Films

Mouly Surya, director of Marlina the Murderer in Four Acts, 
is among Indonesia’s most promising filmmakers.

When I flirted with the idea 
of a western, the story 
made more sense 
Raised in Jakarta and educated in Australia, she has captured the 
world’s attention – her latest film, also screening at Art Film Fest, 
premiered at Cannes in the Directors’ Fortnight section.
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HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI:

MEDIÁLNI PARTNERI: PARTNERI:

TOTO PODUJATIE SA REALIZUJE 
VĎAKA PODPORE KOŠICKÉHO 
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

PODUJATIE SA KONÁ V PRIESTOROCH INVESTIČNÝCH PROJEKTOV, KTORÉ BOLI IMPLEMENTOVANÉ V RÁMCI OPATRENIA 7.1 PRIORITNEJ OSI „EURÓPSKE 
HLAVNÉ MESTO KULTÚRY KOŠICE 2013“ REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU A SÚ SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU VO VÝŠKE 85 % 
Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA A VO VÝŠKE 10 % ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY. VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE 
NA WWW.ROPKA.SK, WWW.MPSR.SK A TIEŽ NA WWW.CULTURE.GOV.SK, ERDF: INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI.

FESTIVAL SA KONÁ POD ZÁŠTITOU PREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PETRA PELLEGRINIHO.

ORGANIZÁTORI: SPOLUORGANIZÁTORI:

ART FILM FEST s.r.o.
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Červený koberec patril ocenenej 
herečke Zuzane Mauréry. 
Foto: Peter Reefe Kováč

Ruský režisér Alexej German ml. si prebral 
ocenenie Zlatá kamera. Foto: Peter Stas

Laureát Ceny prezidenta festivalu Fero 
Fenič a režisérka Olga Sommerová 
prišli spolu. Foto: Peter Reefe Kováč

Dcéra Agniezsky Holland 
Kasia Adamik prebrala 
v mene svojej mamy 
ocenenie Zlatá kamera. 
Foto: Peter Stas

Slávnostné otvorenie zaplnilo modernú Kunsthalle. 
Foto: Peter Stas

Prezident festivalu Milan Lasica otvoril 26. ročník. 
Foto: Peter Stas


