
MFFK FEBIOFEST UVEDIE AJ SLOVENSKÚ FILMOVÚ SCI-FI OPERU 
 
Od koláže nájdených filmových materiálov až po sci-fi video operu, od diel inšpirovaných 
tvorbou francúzskeho impresionistického filmára Jeana Epsteina až po pohyblivé obrázky 
ovplyvnené duchom slovenského konceptualistu a ufonauta Júliusa Kollera. Tak možno 
charakterizovať snímky najmladšej sekcie Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest 
– Experimental. Dominovať jej bude úplne prvý výber slovenských experimentálnych filmov 
z národnej súťaže Iné vízie SK. Bratislavskí filmoví fajnšmekri si ich budú môcť po prvýkrát 
pozrieť na festivalovom plátne od 2. do 8. marca 2017 v najmenšom kine hlavného mesta – 
v Kine Foajé.  
  
„Zámerom tohto projektu je osloviť milovníkov experimentálneho filmu i divákov, ktorí doteraz 
nemali ako nájsť si cestu k tomuto esenciálnemu druhu kinematografie,“ hovorí Eva Križková 
z časopisu Kinečko, ktoré stojí za vznikom sekcie. „Súbor tvoria práce, ktoré charakterizuje 
napríklad poetickosť a meditatívnosť výpovede, návrat k fotogénii, rytmické prelínanie 
obrazu/verša, hľadanie obrazopísma, prípadne inscenovanosť a dôraz na silu príbehov,“ 
vysvetľuje kurátor Martin Kaňuch, ktorý vybral do Iných vízií 5 slovenských snímok.  
  
Na festivalovom plátne sa predstavia diela mladých výtvarníkov, ktoré spája silná vizuálna 
stránka a prienik výtvarného a filmového umenia.  
  
V jedinej prehliadke slovenského experimentálneho filmu si diváci budú môcť pozrieť aj dielo 
najmladšieho nositeľa prestížnej ceny Oskara Čepána, vizuálneho a konceptuálneho umelca 
Andrása Cséfalvaya. Sci-fi príbeh o nekonečnej ceste sa vedecko-technologickým pokrokom 
New Horizons II je ďalšou výprava ufonauta Cséfalvaya k obľúbenej „odvrhnutej“ planéte. 
Video vzniklo potom, ako sonda New Horizons v júli 2015 prvýkrát nasnímala povrch Pluta.  
 
Na „poslednú“ planétu sa zas vo svojom krátkom filme Atlantída – iná a neznáma krajina 
vyberie Martin Zlievsky. Atlantída je tu víziou vlastného sveta a „neskorumpovateľného životného 
idealizmu“.  
 
Milan Mazúr sa vo svojom diele The File: Paradoxically Happiness nechal inšpirovať 
súčasným francúzskym filozofom Gillesom Lipovetskym a vypovedá o dnešnej konzumnej 
dobe, o tom, ako zmizli rozdiely medzi hedonizmom a ľahostajnosťou, individualizmom a 
altruizmom, konzumnosťou a štedrosťou.  
 
Diela azda najvýraznejšie inšpirované svetom pohyblivých obrázkov budú Close-up 
Gregora Nadzama o tvári ako systéme bielej steny a čiernej diery, a Lekcia  



Ivany Hrončekovej, ktorej video tvoria tri obrazové časti – tri princípy skladania obrazu.  

Z českej experimentálnej kinematografii sa v sekcii Experimental predstaví dokumentárna 
detektívka H*art On Andrey Culkovej a najnovší počin režiséra Martina Ježka Heidegger v 
Osvětimi, ktorého tvorba vzniká na klasický filmový materiál, ku ktorému naživo pridáva zvuk. 
Preto bude táto projekcia neopakovateľná a jedinečná, uskutoční sa v Kine Lumière.  

Po minuloročnom pilotnom ročníku Experimentalu pokračuje MFFK Febiofest v spolupráci 
s najznámejších rakúskym festivalom krátkych filmov VIS Vienna Shorts, ktorý pripravil pre 
bratislavských divákov kolekciu ôsmich experimentálnych filmov rakúskych umelcov. „Ponúknu 
bohatý priestor na intelektuálnu a senzuálnu stimuláciu a inšpiráciu,“ hovorí kurátor Daniel 
Ebner.   
 
Zaujímavosťou je, že aj samotní diváci si budú môcť vyskúšať tvorbu experimentálneho filmu. 
Workshop Zvuk vo farebnom filme ponúkne jednu z posledných šancí na kontakt s takmer 
zabudnutým filmovým pásmom. Účastníci budú môcť založiť do kamery 8-milimetrový film, 
nakrútiť svoju tému na filmovú surovinu, vyvolať ho, postrihať a premietnuť v kine na 
premietačke.  
 
Publiku sa počas MFFK Febiofestu 2017 predstaví vyše 100 snímok v 10 sekciách: V strede 
Európy, Slovenská filmová krajina, Klubový film dnes,  Zrkadlo minulosti, Novinky ASFK, 
Osobnosti klubového filmu, Klubový Jukebox, Filmový kabinet deťom, Kinoikon+ a 
Experimental.  
 

SPOT MFFK FEBIOFEST 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=vSI7DwKxnyY&feature=youtu.be 

 
Verejnosť si ešte stále môže zakúpiť špeciálny FEBIOPAS, ktorý umožní 10 voľných vstupov 
na akékoľvek festivalové projekcie počas bratislavského festivalového maratónu. Momentálne 
je za zvýhodnenú cenu 15 EUR v predpredaji prostredníctvom portálu www.inviton.sk - 
https://www.inviton.sk/event/medzinarodny-festival-filmovych-klubov-febiofest-2017 a v hlavnom 
festivalovom dejisku v Kine Lumière v Bratislave.  
 
Hlavným organizátorom MFFK Febiofest je Asociácia slovenských filmových klubov.  
 
Aktuálne informácie na www.febiofest.sk a www.asfk.sk a www.facebook.com/Febiofest.sk/ 
a www.facebook.com/asfk01 
 



24. medzinárodný festival filmových klubov 
FEBIOFEST 2017  
2.– 8.III.   
BRATISLAVA 
Kino Lumière / Kino Mladosť / Foajé / Kino KLAP VŠMU / Artkino za zrkadlom  
Od 3.III. do 7. IV. 
KOŠICE – kino Úsmev / KOŠICE – Tabačka Kulturfabrik / PREŠOV –  FK Pocity / MARTIN –  
kino Strojár / BANSKÁ BYSTRICA –  FK v Múzeu SNP / LEVICE – kino Junior / TRNAVA –  
kino Hviezda / TRENČÍN –  Artkino Metro / PRIEVIDZA – FK ´93 / KEŽMAROK – kino Iskra / 
POPRAD – kino Tatran 
 


