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NA 4 ŽIVLOCH SA MÔŽETE ZAMILOVAŤ! 

15. Letný filmový seminár 4 živly: LÁSKA  

7. – 11. 8. 2013, Banská Štiavnica 

 
Nezvyčajné projekcie, koncerty, parties, workshopy a masterclassy európskych 

filmárov - 15. ročník Letného filmového seminára 4 živly prinesie okrem desiatok filmov aj 

bohatý sprievodný program plný noviniek, vrátane moţnosti nájsť si osudovú lásku!   

 

4 živly budú aj tento rok kaţdý večer opúšťať interiérové priestory (Kino Akademik, 

Art Café, Kultúrne centrum) a premietacie plátna presúvať do exteriérov. Projekcia 

v banskoštiavnickom amfiteátri v stredu o 21:00 seminár otvorí a v prípade priaznivého 

počasia bude nasledovaná ďalšou kaţdý nasledujúci deň v rovnakom čase. Vo štvrtok v noci 

sa program presunie do Botanickej záhrady a piatková noc bude tradične patriť projekcii 

nemého filmu s hudobným sprievodom na nádvorí Starého zámku. Tentoraz zoskupenie 

La3no Cubano ozvučí krátkometráţne erotické filmy z rokov 1902 - 1955 v bloku nazvanom 

Sexcapades.  

V rámci hudobného programu prinesie na letný filmový seminár severské osvieţenie 

duo pesničkárok Ósk & Brynja. Dvojica pochádza z Islandu, ktorého folklór má vplyv aj na 

jej hudobnú tvorbu, najčastejšie zaraďovanú do kategórie „indie folk“ O čosi kratšiu cestu 

budú do stredu Slovenska merať Kontaktní kočky, DJ-ské duo z Brna, ktoré si vezme pod 

taktovku piatkovú Friday, I`m in Love Party v priestoroch bývalej Tabačky na Tabakovej ulici. 

Horúčka sobotňajšej noci prinesie na scénu a terasu Klopačky po dlhšej odmlke DJov 

Fauna a Potkana, podkrovie Art Café rozozvučia Margita a Besná, a program 15. Letných 4 

živlov uzatvoria v nedeľu večer MIDI LIDI DJs.  

Okrem ţenských dvojíc v hudobnom programe 4 ţivlov sa o slovo prihlásia aj 

scenáristky Tereza Oľhová a Martina Sľuková. Čítať budú zo svojich textov o láske a s ňou 

súvisiacich fenoménoch.  

Ové Pictures je ilustrátorské duo tvorené Veronikou Obertovou a Michaelou 

Čopíkovou. Venuje sa ilustráciám, animácii, tvorbe videoklipov a dizajnu, v priestoroch Art 

Café sa počas 4 živlov zastaví so svojou putovnou výstavou nazvanou Objatia.    

Ţenskú dvojicu nájdeme aj medzi hosťami, ktorí prídu uviesť svoje filmy osobne. 

Reţisérka Ivana Šebestová a producentka Ivana Laučíková v distribučnej predpremiére 

predstavia animovaný film Sneh. V rámci sekcie Láska v súčasnom slovenskom filme príde 

tieţ reţisér Mátyás Prikler uviesť film Ďakujem, dobre. Český dokumentarista Jan Gogola 

ml. uvedie blok dokumentárnych filmov, ktorý pre 4 živly zostavil, rovnako ako filmová 

teoretička Eva Filová blok krátkometráţnych filmov z archívu Slovenského filmového 

ústavu – Láska po slovensky, a Ivana Laučíková tradičnú sekciu animovaného filmu Výber 

Homo Felix.  

Horúcou novinkou v programe 15. Letného filmového seminára 4 živly je dvojica 

masterclassov. V sobotu 10. 8. 2013 príde o svojich filmových láskach a inšpiráciách 

porozprávať maďarský reţisér Kornél Mundruczó, ktorého film Johanna 4 ţivly v ten istý 

deň premietajú, v nedeľu 11. 8. 2013 sa môţu účastníci a účastníčky tešiť na Petra Mareka, 

jeho masterclass a film Láska zhora.  

Neoddeliteľnou súčasťou 4 ţivlov sú workshopy. Letný workshop MPhilms pre mladých 

fotografov, filmárov a performerov, ktorý so seminárom spája rovnaká téma, sa bude 

v Banskej Štiavnici od 31. 7. do 11. 8. 2013 konať uţ šiesty raz a súčasťou programu 4 
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živlov bude prezentácia jeho výsledkov. New(est) media workshop, organizovaný v rámci 

projektu Neviditeľná Štiavnica, počas seminára ukáţe, ako tému lásky dokáţu reflektovať IT 

technológie a najnovšie médiá vo verejnom priestore. Účastníci a účastníčky 4 živlov, ale aj 

náhodní okoloidúci sa budú môcť zúčastniť workshopu Pristrihni si, s ktorým časopis 

Kinečko prešiel niekoľko filmových podujatí na Slovensku i v zahraničí. Na Námestí svätej 

Trojice si budú môcť v sobotu popoludní upraviť úseky 16 mm filmového pásu a prispieť tak 

k vzniku experimentálneho filmu.  

Letný filmový seminár 4 živly chce na svojom 15. ročníku umoţniť účastníkom 

a účastníčkam nielen preţiť čo najviac podôb lásky, ale aj šíriť ju medzi ostatných. 

Fotodokumentáciu zo svojich mobilných telefónov budú môcť priebeţne posielať na mailovú 

adresu zivly@bwo.sk, odkiaľ bude zdieľaná na webstránku, facebookový a twittrový účet 

seminára. V intenciách šírenia lásky pripravujú organizátori pre nezadaných (alebo 

nespokojne zadaných) záujemcov a záujemkyne aj vlastnú verziu „speed datingu“. Príďte sa 

do Banskej Štiavnice v dňoch 7. – 11. 8. 2013 zamilovať!  

 

 

Organizátor: OZ štyri ţivly 

 

Hlavný partner: MPhilms 

 

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond  

 

Projekt vznikol s finančnou podporou Medzinárodného vyšehradského fondu 

 

Partneri: Veľvyslanectvo USA v SR, Indická ambasáda v Slovenskej republike, České 

centrum Bratislava, Poľský inštitút Bratislava, Slovenský filmový ústav, Mesto Banská 

Štiavnica, Slovenské banské múzeum, Art Café, Čajovňa Klopačka, Stredná priemyselná 

škola S. Mikovíniho, Steiger, Carexpres, ART FILM n. o., Asociácia slovenských filmových 

klubov, Bumbum Satori, Neviditeľná Štiavnica, BenQ  

 

V4 partneri: EducationTalentCulture, CINE-MIS, Kultura na Granicy 

 

Mediálni partneri: Kinečko, Kinema.sk, Rádio Devín, Rádio_FM, BBoline.sk, ZVonline.sk  

 

Detské 4 živly finančne podporila Nadácia Tatra banky  

 

Detské 4 živly sú realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky 

 

Partneri Detských 4 živlov: Čajovňa Klopačka, Terra Permonia, iHRYsko.sk, Kidsworld 
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