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Diváci v Austrálii majú kontakt s naším filmom,  

prichádza k nim opäť Český a slovenský filmový festival 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

Piaty ročník Českého a slovenského filmového festivalu v Austrálii prinesie výber 

z najnovších aj archívnych titulov našej kinematografie. V Melbourne sa začne prehliadka už 

v piatok 15. septembra 2017, v októbri sa pridajú mestá Canberra (11. – 14. 10. 2017) a Perth (18. – 

21. 10. 2017), divákov v Sydney poteší ponuka českých a slovenských filmov hneď dvakrát – 

v októbri tohto roku (27. a 28. 10.) a na budúci rok v marci. V júli sa v rámci Queensland Film 

Festivalu hrali v Brisbane štyri filmy Juraja Herza. Organizátori s potešením konštatujú, že 

austrálske publikum má veľký záujem o európske filmy. 

„Český a slovenský filmový festival v austrálskych mestách je unikátnou príležitosťou 

zviditeľniť tam slovenský a český film v širšom kontexte. Aktuálny, piaty ročník festivalu 

prináša možnosť malej bilancie: teší nás, že sa za tú dobu stal z menšej akcie v Melbourne 

vyhľadávaný festival v štyroch hlavných austrálskych mestách. A že to nie je len prehliadka 

pre pár slovenských, českých starousadlíkov, ale výnimočná udalosť aj pre Austrálčanov, ktorí 

sa na festival vracajú. Vďaka ich záujmu môžeme mať dobrý pocit z toho, že naša zaoceánska 

snaha má zmysel,“ povedala producentka za slovenskú stranu Silvia Panáková zo spoločnosti Arina 

Film production.    

Zatiaľ je potvrdených desať celovečerných a štyri krátke, koprodukčné slovenské filmy. Ide 

najmä o nové snímky, archívne sú zastúpené československým filmom Obchod na korze (1965, r. Ján 

Kadár). Prehliadku v Melbourne aj v Canberre slávnostne otvorí najnovší film režiséra Petra Bebjaka 

Čiara. Súčasná kinematografia sa predstaví aj prostredníctvom držiteľa Krištáľového medveďa z 

Berlinale 2017 Piatu loď (r. Iveta Grófová), držiteľa českej Národnej filmovej ceny Český lev za rok 

2016 vo viacerých kategóriách, vrátane najlepšieho filmu, a tiež držiteľa Národnej filmovej ceny Slnko 

v sieti za rok 2016 vo viacerých kategóriách, oceňovaný film Učiteľka (r. J. Hřebejk), ktorý je aktuálne 

nominovaný na Európsku filmovú cenu, Masaryk (r. Julius Ševčík), držiteľ českej Národnej filmovej 

http://casffa.com.au/event/the-shop-on-main-street/
http://casffa.com.au/event/little-harbour/
http://casffa.com.au/event/a-prominent-patient/
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ceny Český lev za rok 2016 za najlepšie ženské herecké výkony v hlavnej a vedľajšej role Ja, Olga 

Hepnarová (r. Tomáš Weinreb, Petr Kazda), ale aj na MFF Art Film Fest Košice ocenený režijný debut 

Terezy Nvotovej Špina. Nebudú chýbať ani adaptácie Dominika Dána Červený kapitán (r. Michal 

Kollár) a Únos (r. Mariana Čengel Solčanská) či divácky úpešný film Všetko alebo nič (r. Marta 

Ferencová) a film pre celú rodinu Anjel Pána 2 (r. Jiří Strach). Režisér Jiří Strach sa zúčastní osobne na 

festivale v Sydney, kde uvedie svoj film a po projekcii bude aj diskusia.  

Aktuálny ročník festivalu v Melbourne a Canberre nesie tému Susedia, vďaka ktorej je do 

prehliadky zaradená aj štvorica maďarských filmov režiséra Zoltána Fábriho.  

V štvorici krátkych filmov figurujú: Solar Box (r. Lukáš Sigmund), Mňau (r. Marek Jasaň), 

Jahodové dni (r. Eve Sekerešová) a Atlantída, 2003 (r. Michal Blaško). 

 

Program slovenských filmov na festivale: 
 
Melbourne 15. – 23. september 2017, Australian Centre for the Moving Image (ACMI) 
15. 9. o 19.00h    Čiara 
16. 9. o 18.15h    Masaryk 
16. 9. o 20.30h    Obchod na korze 
17. 9. o 16.00h    Piata loď 
18. 9. o 18.30h    Špina 
21. 9. o 18.30h    Všetko alebo nič  
21. 9. o 20.45h    Únos 
22. 9. o 18. 30h   Červený kapitán 
22. 9. o 21.00h    Ja, Olga Hepnarová 
 
Canberra 11. – 14. október 2017, Arc Cinema, National Film and Sound Archive of Australia 
11. 10. o 19.00h    Čiara 
12. 10. o 18.30h    Masaryk 
12. 10. o 20.45h    Ja, Olga Hepnarová 
14. 10. o 16.00h    Obchod na korze 
 
Perth 19. – 21. október 2017, Cinema Paradiso 
18.10. o 20.00h    Antropoid 
19.10. o 17.45h    Učiteľka 
20.10. o 18.30h    Anděl Páně 2 
20.10. o 19.00h    Osmy 
21.10. o 18.30h    Únos 
21.10. o 19.00h     Roots in Ego 
22.10. o 16.00h     Santiniho jazyk 
22.10. o 18.30h     Masaryk 
 
Sydney 27. - 28. október 2017, Dendy Newtown  
27.10. o 19.00h      Masaryk 

http://casffa.com.au/event/i-olga-hepnarova/
http://casffa.com.au/event/i-olga-hepnarova/
http://casffa.com.au/event/filthy/
http://casffa.com.au/event/the-red-captain/
http://casffa.com.au/event/kidnapping/
http://casffa.com.au/event/all-or-nothing/
http://casffa.com.au/us/
https://www.acmi.net.au/events/2017-czech-and-slovak-film-festival-australia/


 

3 

 

28.10. o 14.00h      Anděl Páně 2  
28.10. o 19.00h      Únos 
 
 

Filmový festival podporuje vzájomné vzťahy medzi Austráliou a Slovenskou a Českou 

republikou nezáväzným a prirodzeným spôsobom, ktorý ponúka premietanie filmov a organizovanie 

sprievodných podujatí. Do Austrálie prináša filmy spoločnosť ARINA v spolupráci s austrálskou 

spoločnosťou IKSIMA Films, Slovenským filmovým ústavom, Ministerstvom kultúry, Českým filmovým 

centrom, Národným filmovým archívom, Českým turizmom a s finančnou podporou Audiovizuálneho 

fondu, Ministerstva kultúry ČR a Ministerstva zahraničia ČR. 

Všetky informácie o filmoch v programe festivalu nájdete na internetových stránkach: 

www.iksimafilms.com.au, www.casffa.com.au a www.czechslovakwa.org. 

 

 

Festival finančne podporil Audiovizuálny fond.  

  

 

 

 

 

Zuzana Golianová      12. september 2017, Bratislava 
 
PR manažérka  
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