
 

 

Cinematik do Piešťan opäť prináša súťaže najlepších 

európskych hraných filmov aj domácich dokumentov 
 

 

Tlačová správa, 16. augusta 2021 

 

Medzinárodný filmový festival Cinematik tento rok do Piešťan už po šestnástykrát 

prinesie bohatú nádielku kvalitných filmových zážitkov. Neodmysliteľnou súčasťou jeho 
programu sú aj dve súťažné sekcie: Meeting Point Europe a Cinematik.doc. V prvej diváci 

uvidia to najlepšie z nových hraných filmov z celej Európy, druhá je súťažou domácich 

dokumentov. Viaceré z filmov uvádzaných v súťažných sekciách budú mať návštevníci 
festivalu možnosť vidieť v domácej či svetovej premiére. 

 
Hlavná súťaž Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Meeting Point Europe prináša súbor 

výnimočných európskych filmov, z ktorých si svojho favorita okrem divákov bude vyberať aj odborná 

porota zložená z filmových kritikov a členov federácie FIPRESCI. Výber tradične pozostáva zo 
špičkových počinov, ktoré už za sebou neraz majú úspechy zo svetových festivalov. Pred slovenských 

divákov Cinematik viaceré prináša ako prvý. 
 

Z pestrej filmovej nádielky v hlavnej súťaži určite neprehliadnite snímku Vážení súdruhovia! 

(Dorogie tovarishchi). Andrej Končalovskij v podmanivom čierno-bielom filme zachytil priebeh 
krvavo potlačenej demonštrácie v priemyselnom mestečku uprostred Sovietskeho zväzu. Jeho hlavná 

hrdinka, zanietená socialistka Ludmila (Julija Vysockaja), pritom prichádza o ilúzie aj ideály. Film mal 
premiéru na MFF Benátky, kde získal Zvláštnu cenu poroty. 

 
V hlavnej súťaži Cinematik uvedie aj nový film Jasmily Žbanić Quo vadis, Aida?, ktorý získal Cenu 

divákov na MFF Rotterdam aj oscarovú nomináciu. Jeho hrdinka je prekladateľkou v službách OSN, 

ktorá sa v zúfalej hre o čas pokúša zabrániť tomu, čo neskôr vojde do dejín ako Srebrenický masaker.  
 

Snímka Počiatok (Beginning, r. Dea Kulumbegashvili) je znepokojivou gruzínskou drámou o 
manželke vodcu náboženskej sekty, ktorá čelí vnútornej kríze aj brutálnemu zastrašovaniu zo strany 

polície a pravoverných obyvateľov. Film získal hneď tri ocenenia na MFF San Sebastián a množstvo 

ďalších festivalových cien. 
 

Jedným z najoriginálnejších titulov v súťažnej sekcii je nepochybne Gunda Victora Kossakovského.  
Ostrieľaný ruský dokumentarista nevšedne osobným a citlivým spôsobom zachytil každodenný život 

prasiatka na farme a ponúka tak celkom novú perspektívu na chov hospodárskych zvierat. Film zbiera 
ocenenia najmä za úchvatnú kameru, ale slávu a uznanie získala aj jeho hlavná zvieracia 

predstaviteľka. 

 
Rumunský režisér Radu Jude tento rok na Berlinale získal Zlatého medveďa za najlepší film so 

snímkou, ktorú iste neprehliadnete už len kvôli jej titulu – volá sa Smolný pich aneb Pitomý porno 
(Babardeala cu bucluc sau porno balamuc). Na príbehu učiteľky, ktorá čelí škandálu kvôli 

uniknutej pornografickej videonahrávke ponúka nonkonformný satirický pohľad na pokrytectvo 

dnešnej spoločnosti.  
 

Z Berlinale na Cinematik prichádza aj snímka Čo vidíme, keď sa pozeráme na nebo? (Ras 
vkhedavt, rodesac cas vukurebt?). Gruzínsky režisér Aleksandre Koberidze v nej rozpráva príbeh 

lásky, ktorú spojil osud, no rozdeľuje prekliatie.  
 

 



 

 

 

 
 

Ďalším titulom z berlínskeho festivalu je dráma DAU. Nataša (DAU. Natasha). Film nakrútila ruská 
dvojica Ilja Chržanovskij a Jekaterina Oertel v rámci multižánrového projektu DAU, ktorý v rôznych 

formátoch simuluje život v Sovietskom zväze za čias stalinizmu. Hlavnou hrdinkou snímky je starnúca 

bufetárka Nataša, ktorá zaháňa chmúry bezperspektívneho života bujarými pitkami. Všetko sa však 
zmení, keď ju osloví tajná služba. 

 
Všestranný výber súťažnej sekcie Meeting Point Europe ponúka aj mimoriadnu drámu Noc kráľov 

(La nuit des rois, r. Philippe Lacôte), dráma s prvkami fantasy a divadelnej estetiky, ktorá vás, 
hoci sa odohráva za múrmi väzenia, pozýva do podmanivého sveta afrických mýtov a legiend. Snímku 

francúzskeho režiséra pochádzajúceho z Pobrežia Slonoviny uviedol v premiére festival v Benátkach. 

 
Cinematik.doc je súťaž slovenských celovečerných dokumentov, ktoré mali premiéru počas 

uplynulého roka, neraz sa však predstavia divákom po prvý raz až priamo na festivale. Tento rok sa v 
súťaži stretnú novinky od deviatich ostrieľaných aj začínajúcich domácich dokumentaristov s 

rozmanitými témami aj prístupmi k ich spracovaniu.  

 
Jedným zo súťažných titulov bude nový film Mira Rema Láska pod kapotou, príbeh z moravsko-

slovenského pohraničia o päťdesiatnikovi, ktorý nachádza po rozvode nový zmysel života pri stavaní 
autokrosových áut pre svoju starú školskú lásku. Film bude mať svetovú premiéru na festivale v 

Karlových Varoch. Celovečerný debut Márie Pinčíkovej Na značky! zase dáva nahliadnuť do zákulisia 
príprav veľkolepého všesokolského zletu. Pri sledovaní dvoch diametrálne odlišných Sokolov, 

gymnazistu Radka a trénera Mirka, film skúma, čo v dnešnej dobe toto hnutie ľuďom dáva.  

 
V súťaži sa objaví aj novinka Viery Čákanyovej Biela na bielej. Opäť sa vracia za polárny kruh, kde 

vznikol aj režisérkin experimentálny film FREM. Biela na bielej zachytáva, ako film vznikal, ale tiež 
ďalej rozvíja jeho témy, upriamujúc pozornosť na kontrast odľudšteného sveta a umelej inteligencie. 

Maia Martiniak do súťaže Cinematik.doc prinesie dôležitý dokument Neviditeľná, ktorý na príbehu 

konkrétnych žien a ich skúseností mapuje stav súčasného slovenského pôrodníctva.  
 

V aktuálnom ročníku súťaže Cinematik.doc sa stretáva aj niekoľko portrétov jedinečných osobností z 
rôznych oblastí aj kútov sveta. Erik Knopp v dokumente Na krev zachytil ôsmu generáciu slávneho 

českého bábkarského rodu Kopeckých v časoch turbulentných zmien a nových výziev. V snímke 

Architekt drsnej poetiky Ladislava Kaboša zase môžete spoznať slávneho brazílskeho architekta 
Hansa Broosa, pôvodom karpatského Nemca zo Slovenska. Nie je to však celkom štandardný portrét – 

architekt trpiaci Alzheimerom totiž rozpráva svoj životný príbeh vlastnému odrazu v zrkadle. 
 

Premiérovo bude na 16. ročníku Cinematiku uvedený film Mareka Janičíka Blúdiaci Holanďan 
Ľubomír Feldek o jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej literatúry 20. storočia. A chýbať 

nebude ani snímka Komúna, v ktorej Jakub Julény oprašuje zabudnutý príbeh umelca, filozofa, 

politika a vedúcej osobnosti košického undregroundu Marcela Strýka.  
 

Deviatku súťažných snímok v sekcii Cinematik.doc uzatvára The Sailor. Lucia Kašová v ňom na príbehu 
starnúceho bohéma, ktorý sa celý život plaví po mori, hľadá odpoveď na otázku, koľko šťastia v 

skutočnosti prinášajú splnené životné sny. 

 
Akreditácie na 16. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik sú v predaji na oficiálnej 

stránke festivalu www.cinematik.sk. 
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