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4 ŽIVLY ŠÍRILI LÁSKU 

15. Letný filmový seminár 4 živly: LÁSKA  

7. – 11. 8. 2013, Banská Štiavnica 

 

15. ročník svojej letnej verzie oslávil filmový seminár 4 živly témou LÁSKA. Do 

Banskej Štiavnice vďaka nej priniesol vyše dvoch desiatok celovečerných a takmer rovnaký 

počet krátkometrážnych filmov, koncerty, parties, workshopy a masterclassy európskych 

filmárov.  

Program filmového seminára tradične vo svojej dramaturgii spája rôznorodé filmové 

diela zastrešené jednou témou. Podoby lásky tak mohli účastníci a účastníčky seminára 

nachádzať v hraných, dokumentárnych, animovaných aj experimentálnych snímkach 

rôzneho pôvodu aj dátumu produkcie. Svoje filmy prišli uviesť  viacerí domáci i zahraniční 

tvorcovia – Ivana Šebestová uviedla v distribučnej predpremiére animovaný Sneh, Ivana 

Laučíková pre seminár zostavila sekciu animovaného filmu Výber Homo Félix, sekciu 

venovanú dokumentom – Láskavý výber Jana Gogolu ml. – uviedol rovnako jej 

zostavovateľ osobne, a Eva Filová predstavila pripravovanú publikáciu Eros, sexus a gender 

v slovenskom filme a uviedla výber slovenských krátkometrážnych archívnych filmov na 

tému lásky, partnerstva a rodičovstva. Maďarský režisér Kornél Mundruczó a český filmár 

Petr Marek pripravili okrem úvodov k vlastným filmom aj masterclassy, na ktorých 

účastníkom a účastníčkam porozprávali o svojich filmových láskach a inšpiráciách.  

Večerný filmový program dopĺňali hudobné sprievodné podujatia, ktorými 4 živly 

testovali nové priestory. Okrem tradičnej sobotňajšej párty na Klopačke či koncerte 

islandského dua Ósk & Brynja v Art Café, ožili hudbou aj priestory bývalej tabakovej 

továrne. Na prízemí Tabačky premietli 4 živly historické erotické filmy Sexcapades 

s hudobným sprievodom La3no Cubano a jej podkrovie obsadilo DJské duo Kontaktní 

kočky z Brna.  

Kaviareň Gavalier sa stala dejiskom ďalších dvoch noviniek v programe letného 

filmového seminára. V intenciách tohtoročnej témy sa organizátori rozhodli pomocou filmovej 

variácie „speed datingu“ vytvoriť v účastníckych radoch nové páry a dvojica nádejných 

scenáristiek – Martina Sľuková a Tereza Oľhová – im čítaním zo svojich  textov ukázala, že 

hoci láska mnoho vecí komplikuje, miesto v živote má neoddiskutovateľné.  

Priestor dostalo aj výtvarné umenie – v kaviarni Art Café počas celého trvania 

seminára prebiehala predajná výstava diel ilustrátorsko-animátorského dua Ové Pictures, 

nazvaná Objatia.  

Počas 4 živlov vyvrcholila dvojica partnerských workshopov – Letný workshop 

MPhilms odprezentoval práce mladých filmárov, fotografov a performerov už šiesty raz, 

Newest media workshop priniesol premiérovo najnovšie médiá a IT technológie do 

štiavnického verejného priestoru.  

Čoraz populárnejšou súčasťou programu letného filmového seminára sú Detské 4 

živly, program pre deti a rodičov. Tento rok ich okrem filmových projekcií tvorila aj trojica 

workshopov. Pod vedením ostrieľaných lektorov si deti mohli vytvoriť krátky animovaný 

bábkový film na animačnom workshope, na hudobnom mohli svojpomocne ozvučiť 

animovaný film Borisa Šímu Hurá na hrad! a vďaka putovnému workshopu časopisu 

Kinečko si mohli nielen deti, ale aj náhodní okoloidúci „pristrihnúť“ – upraviť 16mm filmový 

pás a prispieť tak k vzniku experimentálneho filmu. Výsledky všetkých troch workshopov 
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predstavili účastníci a organizátori verejnosti v nedeľu 11. 8. 2013. Po projekcii filmov 

nasledoval koncert štiavnickej vetvy hudobného projektu ((superar)), podporujúceho 

sociálnu zmenu prostredníctvom hudobného vzdelávania.  

Ďalší ročník Letného filmového seminára 4 živly sa v Banskej Štiavnici uskutoční 

v dňoch 6. – 10. 8. 2013 a jeho témou bude MOC. Na február organizátori pripravujú 3. 

ročník zimnej verzie seminára, ktorý by mal byť zameraný na jednu z foriem MOCI, 

konkrétne MOC MÉDIÍ.  

 

Výsledok animačného workshopu Detských 4 živlov – http://bit.ly/1eWP9eX  

Fotogalérie 15. Letného filmového seminára 4 živly: LÁSKA – http://bit.ly/17DEe75  

 

 

Organizátor: OZ štyri živly 

 

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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