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UZNÁVANÝ MAĎARSKÝ FILMÁR KORNÉL MUNDRUCZÓ NA 4 ŽIVLOCH 

15. Letný filmový seminár 4 živly: LÁSKA  

7. – 11. 8. 2013, Banská Štiavnica 

 

15. ročník Letného filmového seminára 4 živly ostáva verným svojim 

charakteristickým znakom – premietaniam na tradičných i netradičných miestach Banskej 

Štiavnice, sprievodným programom tvoreným koncertmi, workshopmi a tento rok aj čítačkou 

literárnych prác a predajnou výstavou výtvarných diel. Novinkou sú však najmä masterclassy 

dvoch európskych filmárov, ktorých filmy ponúka seminár v programe.  

 

„Filmoví tvorcovia sa každoročne prichádzajú na 4 živly uvádzať svoje filmy 

a diskutovať o nich. Naše publikum zaujíma pozadie vzniku filmov, režisérove vzory 

a inšpirácie... Preto sme sa rozhodli zaradiť do programu masterclassy a sme veľmi radi, že 

filmári našu ponuku prijali,“ hovorí  Zuzana Očenášová, jedna z organizátoriek podujatia.  

 

V sobotu 10. 8. 2013 porozpráva v podkroví Art Café o svojich filmových láskach 

oceňovaný maďarský režisér Kornél Mundruczó. 4 živly v rovnaký deň premietnu jeho film 

Johanna (2005) o mladej narkomanke, ktorá po prebudení z kómy začne liečiť pacientov 

nemocnice vlastným telom. Netradičnému spracovaniu Utrpenia Panny Orleánskej 

v režisérovej filmografii predchádzali snímky Po ničom viac netúžime (2000) a Šťastné dni 

(2002), film ocenený Zlatým leopardom na Medzinárodnom filmovom festivale Locarno. 

V roku 2008 získal Mundruczó Cenu FIPRESCI na Festivale v Cannes za film Delta 

o zakázanej láske brata a sestry. Zatiaľ posledným režisérskym počinom Kornéla 

Mundruczóa bola dráma Projekt Frankenstein z roku 2010, uvádzaná aj v slovenskej 

kinodistribúcii. Budúci rok by mal dokončiť svoj nový film, nakrúcaný pod názvom Biely boh.  

 

Na nedeľu 11. 8. 2013 pripravili organizátori projekciu českého filmu Láska zhora 

(2002) a masterclass jeho režiséra Petra Mareka. Filmový teoretik i praktik Petr Marek je 

známy aj ako člen hudobného zoskupenia MIDI LIDI, ktoré pred dvomi rokmi odohralo 

koncert aj na filmovom seminári 4 živly. Na svojom konte má množstvo krátkometrážnych 

a niekoľko celovečerných filmov, všetky vzbudzujú kontroverzné reakcie. V slovenskej 

distribúcii bola vlani uvádzaná jeho komédia Nic proti ničemu (2011), 4 živly ju uviedli 

v slovenskej festivalovej premiére. Film Láska zhora, ktorý uvedie seminár tento rok, býva 

charakterizovaný ako experimentálny romantický road movie.  
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15. Letný filmový seminár 4 živly s témou LÁSKA sa uskutoční v Banskej Štiavnici 

v dňoch 7. – 11. 8. 2013. Viac informácií nájdete na www.4zivly.sk!  

 

15. Letný filmový seminár 4 živly: LÁSKA 

 

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 

 

http://www.4zivly.sk/

