
     štyri živly 10. august 2021
 

     občianske združenie
 

     Legionárska 15
 

     831 04 Bratislava 
 

 

 

Kontakt pre médiá: Peter Gašparík, +421 915 711 880, peter@slovakfilm.sk 

 

23. Letný filmový festival 4 živly skúmal fenomény pravdy a lži  

 

23. Letný filmový festival 4 živly: PRAVDA LOŽ 

4. – 8. 8. 2021, Banská Štiavnica 

  

 Viacero filmov zlatého fondu kinematografie, niekoľko úplných noviniek, ale aj tematický 

sprievodný program ponúkol 23. ročník Letného filmového festivalu 4 živly. Od stredy 

4. augusta až do nedele 8. augusta 2021 sa konal v Banskej Štiavnici a jeho témou bola 

PRAVDA A LOŽ.  

 

 Na plátnach miestneho kina Akademik, mestského kultúrneho centra či amfiteátra 

s výhľadom na nočné mesto premietlo podujatie 21 celovečerných, 1 stredometrážny 

a 29 krátkych filmov. Nechýbali medzi nimi legendárne snímky Dr. Divnoláska alebo Ako 

som sa naučil nerobiť si starosti a mať rád bombu (Dr. Strangelove or: How I Learned to 

Stop Worrying and Love the Bomb, réžia: Stanley Kubrick, 1964), Šaráda (Charade, Stanley 

Donen, 1963), Zväčšenina (Blow Up, réžia: Michelangelo Antonioni, 1966) alebo Čínska 

štvrť (Chinatown, réžia: Roman Polanski, 1974).  

 

 V slovenskej predpremiére uviedol festival holandskú dokumentárnu snímku Dráma 

dievčaťa (Drama Girl, réžia. Vincent Boy Kars, 2020), v ktorej necháva režisér hlavnú 

hrdinku pred kamerou opakovane prehrávať výjavy z jej života. Rovnako predpremiérovo 

uviedli 4 živly aj rodinný film Martin a tajomstvo lesa (Mazel a tajemství lesa, réžia: Petr 

Okuropec, 2021), ktorý vznikol v česko-slovensko-nemeckej koprodukcii a skupinka skautov 

v ňom bojuje o záchranu lesa, kde zvykne tráviť leto. Oba filmy čaká v najbližších mesiacoch 

uvedenie v slovenských kinách.   

 

 4 živly ponúkli tiež unikátnu možnosť si na plátnach vychutnať animovaný film 

Vlkochodci (Wolfwalkers, réžia: Tomm Moore, Ross Stewart, 2020), ktorý bol pôvodne 

určený výhradne do online distribúcie. Jediným slovenským premietaním filmu Stavebná 

jama (Foundation Pit, réžia: Andrej Grjazev, 2020) festival potešil milovníkov a milovníčky 

angažovaných dokumentov.  
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 Hneď v úvode premietlo podujatie výber filmov z finále súťaže Iné vízie SK, ktorú 

spoluorganizuje. V pásme, ktoré zostavila kurátorka Pavlína Fichta Čierna, sa stretli snímky 

balansujúce na pomedzí experimentálneho filmu, animácie a výtvarného umenia. Diela, ktoré 

sa dostali do finálneho výberu, čaká po festivale viacero premietaní na slovenských 

podujatiach či v kultúrnych centrách, kým bude koncom roka vyhlásená víťazná snímka.  

 

 Okrem filmového programu potešili 4 živly svojich návštevníkov a návštevníčky aj 

prednáškami na tému bezpečnosti na internete, diskusiami o vzťahu pravdy a moci, či 

o umeleckom preklade slovenskej literatúry, alebo návštevou známej Potulnej galérie, 

tentoraz s podtitulom „Čo všetko by mohla byť pravda, ale nie je“. 24. ročník obľúbeného 

festivalu sa uskutoční v dňoch 10. – 14. augusta 2022, jeho tému organizačný tím oznámi 

na prelome rokov.  

 
 
 
Organizátor: OZ štyri živly 

 
 
 
 
 
Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond. 
 

 
 
Projekt Detské 4 živly sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP.  
 

 
 
 
Partneri: Slovenský filmový ústav, Mesto Banská Štiavnica, Región Banská Štiavnica, 

Spojár Kafe&Klub, Art Cafe, Eleuzína, Art Film Fest, PAF – Přehlídka filmové animace 

a současného umění, Literárne informačné centrum, Potulná galéria, BUSHO, DAFilms SK, 

MyCinepass, Bittner Print 
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Mediálni partneri: RTVS, Rádio_FM, Rádio Devín, Kinema, Kinečko, Plotpoint, Zaujímavé 

novinky, Priekopník, Štiavnické noviny  
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