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MFF Bratislava uvedie ocenené festivalové hity  
 
Bratislava, 19.10.2016 

 
18.ročník Medzinárodného filmového festivalu Bratislava v programovej sekcii Cinema Now predstaví 
najvýraznejšie a  najprogresívnejšie snímky, ktoré zarezonovali počas tohtoročnej filmovej sezóny. 
Filmy Zrodenie národa (The Birth of a Nation) či Nočné zvieratá (Nocturnal Animals) sľubujú 
atraktívne divácke zážitky a na plátna kín prinášajú majstrovské herecké výkony. 
 
Cenu poroty a Cenu divákov - dve hlavné ceny z tohtoročného festivalu Sundance  si odniesol 
americký herec a režisér Nate Parker za svoj celovečerný debut Zrodenie národa (The Birth of 
a Nation, 2016). Okrem réžie, je autorom scenára a vo filme stvárnil hlavnú postavu Nata Turnera, 
ktorý v roku 1831 viedol vo Virgínii povstanie čiernych otrokov. Dráma o  černošskom povstaní 
Zrodenie národa je príbehom spravodlivého potrestania neodpustiteľného zločinu. Podobne ako 12 
rokov otrokom (Twelve Years a Slave, 2013) od Steva McQueena je najsilnejšia vtedy, keď sa zaoberá 
podrobnosťami tohto zločinu, každodennou ohavnosťou otroctva 19. storočia.  
 
Čítaním biblie majitelia prebudili v mladom otrokovi Natovi túžbu stať sa pastorom. V dospelosti 
cestuje po krajine, aby nabádal otrokov k poslušnosti a na svojich cestách sa stáva svedkom 
neopísateľného mučenia a útlaku. Postupne sa jeho prejav radikalizuje a jeho výrečnosť, charizma a 
znalosť Písma sa stávajú zbraňami, ktoré namieri proti svojim utláčateľom. Silný príbeh umocňujú 
nádherné obrazy a pôsobivé herecké výkony. Zrodenie národa, film, o ktorom sa hovorí aj ako 
o kandidátovi na Oscara, sa do širokej kinodistribúcie nedostane, MFF Bratislava teda ponúka 
jedinečnú príležitosť vidieť ho na veľkom plátne. 
 
Distingvovaný módny návrhár a uznávaný režisér a scenárista Tom Ford zaujal divákov aj filmových 
kritikov už v roku 2009 svojím režijným debutom Single Man. V tomto roku nakrútil strhujúci noir 
thriller Nočné zvieratá (Nocturnal Animals, 2016), za ktorý si z Benátok odniesol Veľkú cenu poroty. 
Pri písaní scenára sa inšpiroval napínavým, psychologickým románom Tony and Susan od amerického 
spisovateľa Austina Wrighta. 
 
Susan je relatívne šťastná a úspešná žena. Rukopis novej knihy Nočné zvieratá, ktorý napísal jej 
exmanžel Edward berie spočiatku ako príjemné rozptýlenie nudných chvíľ. Len keby nebol jeho 
príbeh taký znepokojujúci: Spokojný chlap v strednom veku vezme svoju rodinu na dovolenku do 
Nového Mexika, ktorú však preruší náhodné nočné stretnutie s trojicou násilníkov na opustenej 
texaskej diaľnici. Čítanie knihy vyvoláva v Susan nepríjemné pocity a fyzickú úzkosť. Čím ďalej 
vystrašenejšia Susan si postupne uvedomuje, že ide o dôkladne pripravenú pomstu zo strany jej 
bývalého manžela za to, ako veľmi mu kedysi ublížila. Rozvedený pár sa tak dozvedá krutú pravdu 
o sebe samých. V strhujúcej mysterióznej dráme Nočné zvieratá žiari herecká dvojica Jake Gyllenhaal 
a Amy Adamsová. 
 
Počas 18. ročníka MFF Bratislava sa bude premietať v troch kinosálach Kina Lumière, v Kine Mladosť 
a v Kine Nostalgia. Oficiálnou festivalovou kaviarňou bude aj tento rok Gorila.sk Urban Space. 
Návštevníci si tu okrem príjemnej atmosféry budú môcť užiť špeciálne projekcie a sprievodný 
program festivalu. 
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Aktuálne informácie o programe Medzinárodného filmového festivalu Bratislava nájdete na 
internetovej stránke www.bratislavaiff.sk  a na Facebooku www.facebook.com/bratislavaiff . 
 

 
18. MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ FESTIVAL BRATISLAVA 
11. – 17. november 2016 
Kino Lumière, Kino Mladosť, Kino Nostalgia, Gorila.sk Urban Space 
 
Hlavní organizátori: Partners Production, Občianske združenie Ars Nova 
 
Festival finančne podporili Audiovizuálny fond, Bratislavský samosprávny kraj, Veľvyslanectvo 
Spojených štátov amerických  v Slovenskej republike 
 
Hlavní partneri: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, KiK textil a Non-Food, Transpetrol 
 
AK NEPRÍDEŠ, NEZAŽIJEŠ! 
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