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 Dátum Titulok Médium foto Str. 

 07. 11. 17 Súčasný taliansky film láka námetmi, hereckými výkonmi 
ale aj netradičným pohľadom na tradičné témy 

TS1   

1. 08. 11. 17 MittelCinemaFest 2017: festival súčasného talianskeho 
filmu 

www.citylife.sk x 4 

2. 08. 11. 17 MittelCinemaFest 2017 www.ajdnes.sk x 7 

3. 08. 11. 17 Súčasný taliansky film láka námetmi, hereckými výkonmi 
ale aj netradičným pohľadom na tradičné témy 

bratislavaden.sk x 8 

4. 08. 11. 17 Súčasný taliansky film láka námetmi, hereckými výkonmi 
ale aj netradičným pohľadom na tradičné témy 

www.prservis.sk x 12 

5. Nov.2017 MittelCinemaFest 2017 – 15. Stredoeurópsky festival 
talianskeho filmu 

www.filmsk.sk - 14 

6. 15. 11. 17 Súčasný taliansky film stále láka www.filmpress.sk x 15 

7. 20. 11. 17 Treba videť nvý taliansky film www.tyzden.sk - 17 

8. 20. 11. 17 Treba videť nvý taliansky film Týždeň x 18 

9. 20. 11. 17 S Lumierom do kina Rádio Devín - 19 

10. 21. 11. 17 Stredoeurópsky festival talianskeho filmu otvorí Neha www.dobrenoviny.sk Ilustr 20 

11. 21. 11. 17 Stredoeurópsky festival talianskeho filmu otvorí Neha www.teraz.sk Ilustr 23 

12. 21. 11. 17 Stredoeurópsky festival talianskeho filmu otvorí Neha www.24hod.sk Ilustr 25 

13. 21. 11. 17 Rubriky: Film_FM, Dopo_FM, Popo_FM, Infolist_FM Rádio_FM   

 22. 11. 17 Skvelé herecké výkony sú ozdobou tohtoročného festivalu 
talianskeho filmu MittelCinemaFest 

TS2   

14. 22. 11. 17 Ranné ladenie s A. Šulíkovou a M. Gerbim, live Rádio Devín - 27 

15. 22. 11. 17 Skvelé herecké výkony sú ozdobou tohtoročného festivalu 
talianskeho filmu MittelCinemaFest 

www.gregi.net x 28 

16. 22. 11. 17 Súčasný taliansky film láka námetmi, hereckými výkonmi 
ale aj témami 

www.kinema.sk x 33 

17. 22. 11. 17 Stredoeurópsky festival talianskeho filmu otvorí Neha bratislavskenoviny.sk x 36 

18. 23. 11. 17 V Taliansku nenakrúca len Sorrentino www.pravda.sk X 38 

19. 23. 11. 17 V Taliansku nenakrúca len Sorrentino Pravda x 41 

20. 23. 11. 17 Filmoví fanúšikovia sa môžu tešiť na festival talianskeho 
filmu 

bratislava.dnes24.sk x 42 

21. 24. 11. 17 Začína sa MCF, Ranné ladenie, Čo za to stojí Rádio Devín   

22. 24. 11. 17 Nenechajte si ujsť: V Bratislave prebieha MittelCinemaFest www.dobrenoviny.sk Ilustr 44 

23. 24. 11. 17 Nenechajte si ujsť: V Bratislave prebieha MittelCinemaFest www.24hod.sk Ilustr 47 
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24. 24. 11. 17 Nenechajte si ujsť: V Bratislave prebieha MittelCinemaFest www.teraz.sk Ilustr 49 

25. 24. 11. 17 Ochutnávka talianskeho filmu MittelCinemaFest 
 

www.femme.sk - 51 

26. 29. 11. 17 Galéria skvelých hereckých výkonov na 15. 
MittelCinemaFeste 

www.fimpress.sk x 53 

27. 24. – 29. Život v kultúre, denný program Rádio Devín   

 29. 11. 17 V Bratislave zaznejú raritné skladby v podaní hlavného 
organistu horného kostola Baziliky sv. Františka v Assisi  
Eugenia Becchettiho 

TS3   

28. 29. 11. 17 V Bratislave zaznejú raritné skladby v podaní 
organistu Eugenia Becchettiho 

music-zone.eu x 57 

29. 30. 11. 17 V Bratislave zaznejú raritné skladby v podaní hlavného 
organistu horného kostola Baziliky sv. Františka v Assisi  
Eugenia Becchettiho 

www.gregi.net x 59 

30. 04. 12. 17 E. Becchetti SME x 62 

31. 04. 12. 17 Eugenio Becchetti odohrá v Bratislave koncert venovaný sv. 
Františkovi 

www.teraz.sk Ilustr 63 

32. 04. 12. 17 Eugenio Becchetti odohrá v Bratislave koncert venovaný sv. 
Františkovi 

dobrenoviny.sk Ilustr 65 

33. 04. 12. 17 Eugenio Becchetti odohrá v Bratislave koncert venovaný sv. 
Františkovi 

www.24hod.sk Ilustr 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filmpress.sk/festivaly/ine/5756-galeria-skvelych-hereckych-vykonov-na-15-mittelcinemafeste
http://www.filmpress.sk/festivaly/ine/5756-galeria-skvelych-hereckych-vykonov-na-15-mittelcinemafeste
http://www.teraz.sk/
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https://www.citylife.sk/festival/mittelcinemafest-bratislava 

  

FILM 

FESTIVAL 

MittelCinemaFest 2017: festival súčasného 
talianskeho filmu 
FILMOVÝ FESTIVAL 

Pätnásty ročník prehliadky, ktorú pripravil Taliansky kultúrny inštitút 

v Bratislave, sa uskutoční v Kine Lumière od 24. do 28. novembra 2017. 

 

24.11.2017, Pi - 28.11.2017, Ut 

Kino 

Lumière
 

https://www.citylife.sk/festival/mittelcinemafest-bratislava
https://www.citylife.sk/tag/filmovy-festival
https://www.citylife.sk/miesto/kino-lumiere-bratislava
https://www.citylife.sk/miesto/kino-lumiere-bratislava
https://www.citylife.sk/sites/default/files/akcia/plagat/CITYLIFE/201711/mcf17-a4.jpg
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Stredoeurópsky festival talianskeho filmu MittelCinemaFest predstaví tohto roku osem snímok 

renomovaných režisérov i nastupujúcej generácie filmových tvorcov, ktorí poskytujú svoj pohľad na súčasné 

Taliansko vo filmových novinkách roka 2017; a to s humorom, iróniou, ale aj vážnym spracovaním sociálnych 

tém. Kolekciu spája aj atraktívne herecké obsadenie, na plátne excelujú: Renato Carpentieri, Giovanna 

Mezzogiorno, Stefano Accorsi, Micaela Ramazzotti, Jasmine Trinca, Barbora Bobulová a ďalší. 

V Kine Lumière, ktorý svojho času navštívila aj slávna Giulietta Masina, jedinečná interpretka 

Rosselliniho, Felliniho a Comenciniho filmov, sa snímky v rámci festivalu budú premietať o 18.00 a 

20.00 hodine. Všetky tituly majú na Slovensku svoju premiéru, niektoré z nich už preverili aj 

medzinárodné festivaly a ocenili tvorcov v rôznych kategóriách. 

Otváracím filmom bude v piatok 24. novembra 2017 o 20.00 hod. Neha (La Tenerezza) režiséra Gianniho 

Amelia, ktorý s majstrovstvom sebe vlastným ponúka príbeh o osamelosti a neopätovaných láskach. 

Príbeh bývalého advokáta Lorenza, ktorý sa ocitá sám vo svojom byte uprostred Neapola i uprostred 

zložitých rodinných i susedských vzťahov, je hereckým koncertom Elia Germana, Giovanny 

Mezzogiorno, Micaely Ramazzotti a predovšetkým Renata Carpentieriho. Ten získal Zlatý glóbus pre 

najlepšieho herca, okrem toho si film odniesol štyri ceny Syndikátu talianskych filmových novinárov - 

Strieborná stuha a bol uvedený na festivaloch v Londýne, Haife, Moskve a vo Vancouvri. 

              

V sobotu 25. novembra 2017 bude prehliadka pokračovať o 18.00 hod. filmom Kam padajú tiene (Dove 

cadono le ombre), ide o režijný debut dokumentaristky Valentini Pedicini, ktorý sa ešte ani nestihol 

dostať do domácej distribúcie. Snímka sa upriamuje na temnú epizódu v dejinách Švajčiarska, ktoré 

sa pokúsilo zastaviť kočovanie etnických nomádov Jenish, odňatím detí rodinám. Film uviedol aj 

benátsky festival v rámci sekcie Dni autorov. 

Režisérska a scenáristická dvojica Marco e Antonio Manetti, známa pod menom Manetti Bros, 

najnovšie vytvorila hudobný film na tarantinovský spôsob Láska a podsvetie (Ammore e malavita). 

MittelCinemaFest ho v Bratislave uvedie v sobotu 25. novembra 2017 o 20.00 hod. Film je zmesou žánrov 

odrážajúcou celý mikrokozmos Neapola – od akčnej gangsterskej drámy po romantickú komédiu, od 

undergroundu k ľudovej neapolskej piesni. Ide o prvú autorskú mainstreemovú komédiu, ktorá sa 

dostala do oficiálneho výberu benátskeho festivalu, odkiaľ si aj odniesla cenu za filmovú hudbu, 

Soundtrack Stars Award Special. V Taliansku sa film dostal do kín začiatkom októbra a v krátkom 

čase sa vyšvihol na druhé miesto návštevnosti. 

Herečka Barbora Bobulová sa slovenskému publiku pripomenie v snímke Čisté srdcia (Cuori puri), 

ktorý je na programe v nedeľu 26. novembra 2017 o 18.00 hod. Vo filme stvárnila tvrdú a bigotne veriacu 

matku osemnásťročnej Agnese pripravenej zložiť sľub predmanželskej čistoty až do momentu, kým 

nestretne chlapca, ktorý má za sebou zložitú minulosť a patrí do iného sveta. Pre dokumentaristu 

Roberta De Paolisa je film celovečerným hraným režijným debutom. 

Režisérka Francesca Comencini nakrútila sentimentálnu komédiu, s iróniou a veľkou úprimnosťou 

podáva príbeh lásky, ktorá vo svete nedokáže existovať a tiež spôsob, akým sa ženy vyrovnávajú 

https://www.citylife.sk/film/neha-0
https://www.citylife.sk/film/kam-padaju-tiene
https://www.citylife.sk/film/laska-a-podsvetie
https://www.citylife.sk/film/ciste-srdcia
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s koncami a novými začiatkami. Film Nemožné lásky (Amori che non sanno stare al mondo) sa snaží 

búrať tradičné schémy a predsudky. Film, ktorý prichádza do talianskych kín až 29. novembra, budú 

môcť diváci v Bratislave vidieť už v nedeľu 26. novembra 2017 výnimočne o 20.20 hod. 

Režisér Sergio Castellito pravidelne siaha pri výbere filmových námetov po románoch svojej 

manželky, spisovateľky Margaret Mazzantini. Film Fortunata vznikol rovnakým spôsobom a 

zarezonoval aj na tohtoročnom festivale v Cannes, kde získala Jasmine Trinca Cenu pre najlepšiu 

herečku. Spolu s ňou v snímke exceluje aj Stefano Accorsi. Filmový príbeh o Fortunate, ktorá zvádza 

každodenný boj za právo na šťastie a dosiahnutie svojho sna uvedie festival v pondelok 27. novembra 

2017 o 18.00 hod. 

Režiséri Antonio Piazza, Fabio Grassadonia sa do medzinárodného povedomia dostali vďaka svojmu 

debutu Salvo, ktorý prišli v roku 2015 aj osobne predstaviť do Bratislavy. Ich druhý film Sicilan ghost 

story uvedie festival MittelCinemaFest v pondelok 27. novembra 2017 o 20.00 hod. Film rozpráva pravdivý 

príbeh únosu syna jedného z mafiánskych bossov na Sicílii a vyniká schopnosťou režisérov prepojiť 

obscénnosť mafiánskych praktík so silou rozprávkového príbehu. Táto sicílska „ghost story“ je v rovine 

skutočnosti temnou rozprávkou a v rovine fantázie rozprávkou o láske. 

Paolo Genovese sa do pozornosti slovenských divákov dostal vďaka úspešnej komediálnej dráme 

Úplní cudzinci. Jeho najnovší film Miesto splnených túžob (The Place) uzatváral len pred pár dňami 

Festival del Cinema v Ríme a vďaka spoločnosti Film Europe Media Company zavŕši v utorok 28. 

novembra 2017 o 20.00 hod. vo festivalovej premiére MittelCinemaFest. Diváci sa opätovne môžu tešiť 

na brisknú konverzačnú komédiu plnú známych tvárí a skvelých hereckých výkonov. 

------------- 

Vstupné na jednotlivé projekcie je 4,50 Eur/3,50 Eur, je možné si zakúpiť v Kine Lumière 

 

 
 

 

 

https://www.citylife.sk/film/nemozne-lasky
https://www.citylife.sk/film/fortunata
https://www.citylife.sk/film/sicilian-ghost-story
https://www.citylife.sk/film/sicilian-ghost-story
https://www.citylife.sk/film/miesto-splnenych-tuzob
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https://www.ajdnes.sk/mittelcinemafest-2017/bratislava/84518 

MittelCinemaFest 2017 

Podujatie Bratislava 

 

Kino, Festivaly 

Kino Lumière, Bratislava 

24.11.2017 - 28.11.2017 

Web podujatia:  

www.facebook.com/event... 

Web organizátora:  

www.iicbratislava.esteri.it 

MittelCinemaFest 2017 

15. ročník Stredoeurópskeho festivalu talianskeho filmu MittelCinemaFest predstaví tohto roku 
osem snímok renomovaných režisérov i nastupujúcej generácie filmových tvorcov, ktorí poskytujú 
svoj pohľad na súčasné Taliansko vo filmových novinkách roka 2017; a to s humorom, iróniou, 
ale aj vážnym spracovaním sociálnych tém. Kolekciu spája aj atraktívne herecké obsadenie, na 
plátne excelujú: Renato Carpentieri, Giovanna Mezzogiorno, Stefano Accorsi, Micaela 
Ramazzotti, Jasmine Trinca, Barbora Bobulová a ďalší. 
 
http://www.iicbratislava.esteri.it/IIC_Bratislava/sk/gli_eventi/mittelcinemafest-2017.html 
 
MittelCinemaFest, il festival del cinema italiano in Europa centrale, offrirà quest’anno otto 
pellicole, sia di autori rinomati che di registi emergenti che con i loro film, tutti del 2017, 
propongono il proprio punto di vista sull’Italia di oggi; tutto ciò con ironia ma anche attraverso la 
narrazione di tematiche sociali. Inoltre la rassegna si distingue per un cast attraente, basta citare 
tra i protagonisti attori come: Renato Carpentieri, Giovanna Mezzogiorno, Stefano Accorsi, 
Micaela Ramazzotti, Jasmine Trinca, Barbora Bobulová ed altri. 
 
http://www.iicbratislava.esteri.it/IIC_Bratislava/it/gli_eventi/mittelcinemafest-2017.html 
 
Vstupné/Ingresso: 4,50€ / 3,50€ Cinepass: 12 € 
 
Miesto konania podujatia: Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava 
Vstupenky: https://system.cinemaware.eu/wstep1.php?id=4faa8619f02abd1a763951dd61f445f7
04735536763cbc83dbe6b252 
Dátum začiatku podujatia: 24. Novembra 2017 20:00 
Dátum ukončenia podujatia: 28. Novembra 2017 22:00 
Pravdepodobné súradnice: 48.1467N 17.1161E 
 
Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia MittelCinemaFest 2017 

https://www.ajdnes.sk/mittelcinemafest-2017/bratislava/84518
https://www.ajdnes.sk/kino-lumiere/bratislava/l2278
https://www.ajdnes.sk/bratislava/t187
https://www.ajdnes.sk/24.11.2017
https://www.ajdnes.sk/28.11.2017
https://www.facebook.com/events/1391752117603597/
http://www.iicbratislava.esteri.it/
https://system.cinemaware.eu/wstep1.php?id=4faa8619f02abd1a763951dd61f445f704735536763cbc83dbe6b252
https://system.cinemaware.eu/wstep1.php?id=4faa8619f02abd1a763951dd61f445f704735536763cbc83dbe6b252
https://www.facebook.com/events/1391752117603597/
https://www.ajdnes.sk/img/events/17111716480396.jpg
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https://bratislavaden.sk/sucasny-taliansky-film-laka-nametmi-hereckymi-vykonmi-ale-aj-

netradicnym-pohladom-na-tradicne-temy/ 

 

MittelCinemaFest 

8. novembra 2017Kultúra od BratislavaDen.sk  Diskusia(0) 

Súčasný taliansky film láka námetmi, hereckými výkonmi ale 

aj netradičným pohľadom na tradičné témy 

BRATISLAVA 8. novembra 2017 (B/PR) – Stredoeurópsky festival 

talianskeho filmu MittelCinemaFest predstaví tohto roku osem snímok 

renomovaných režisérovi nastupujúcej generácie filmových tvorcov, 

ktorí poskytujú svoj pohľad na súčasné Taliansko vo filmových novinkách 

roka 2017; a to s humorom, iróniou, ale aj vážnym spracovaním sociálnych 

tém. Kolekciu spája aj atraktívne herecké obsadenie, na plátne excelujú: 

Renato Carpentieri, Giovanna Mezzogiorno, Stefano Accorsi, Micaela 

Ramazzotti, Jasmine Trinca, Barbora Bobulová a ďalší. 

Pätnásty ročník prehliadky, ktorú pripravil Taliansky kultúrny inštitút 

v Bratislave, sa uskutoční v Kine Lumière od 24. do 28. novembra 2017. 

“Talianska kinematografia bola odjakživa východiskom pre všetkých milovníkov 

veľkého plátna a od povojnového obdobia až po dnešok prenikala do sŕdc divákov 

natoľko, že mnohé miesta vo filmoch talianskych režisérov vstúpili do všeobecného 

povedomia. Aj tohtoročná prehliadka bude pozostávať z príbehov veselých, 

dojímavých, či takých, ktoré nás prinútia zamyslieť sa,” povedal taliansky 

veľvyslanec na Slovensku Gabriele Meucci. Festival tradične pripravil Taliansky 

kultúrny inštitút v Bratislave spolu s Istituto Luce Cinecittà, v spolupráci 

s Talianskymi kultúrnymi inštitútmi v Budapešti, Prahe a Spoločnosťou Film 

Europe. 

https://bratislavaden.sk/sucasny-taliansky-film-laka-nametmi-hereckymi-vykonmi-ale-aj-netradicnym-pohladom-na-tradicne-temy/
https://bratislavaden.sk/sucasny-taliansky-film-laka-nametmi-hereckymi-vykonmi-ale-aj-netradicnym-pohladom-na-tradicne-temy/
https://bratislavaden.sk/kategoria/kultura/
https://bratislavaden.sk/sucasny-taliansky-film-laka-nametmi-hereckymi-vykonmi-ale-aj-netradicnym-pohladom-na-tradicne-temy/#comments
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V Kine Lumière, ktorý svojho času navštívila aj slávna Giulietta Masina, jedinečná 

interpretka Rosselliniho, Felliniho a Comenciniho filmov, sa snímky v rámci 

festivalu budú premietať o 18.00 a 20.00 hodine. Všetky tituly majú na Slovensku 

svoju premiéru, niektoré z nich už preverili aj medzinárodné festivaly a ocenili 

tvorcov v rôznych kategóriách. 

Otváracím filmom bude v piatok 24. novembra 2017 o 20.00 hod. Neha (La 

Tenerezza) režiséra Gianniho Amelia, ktorý s majstrovstvom sebe vlastným ponúka 

príbeh o osamelosti a neopätovaných láskach. Príbeh bývalého advokáta Lorenza, 

ktorý sa ocitá sám vo svojom byte uprostred Neapola i uprostred zložitých 

rodinných i susedských vzťahov, je hereckým koncertom Elia Germana, Giovanny 

Mezzogiorno, Micaely Ramazzotti a predovšetkým Renata Carpentieriho. Ten 

získal Zlatý glóbus pre najlepšieho herca, okrem toho si film odniesol štyri ceny 

Syndikátu talianskych filmových novinárov – Strieborná stuha a bol uvedený na 

festivaloch v Londýne, Haife, Moskve a vo Vancouvri. 

V sobotu 25. novembra 2017 bude prehliadka pokračovať o 18.00 hod. 

filmom Kam padajú tiene (Dove cadono le ombre), ide o režijný debut 

dokumentaristky Valentini Pedicini, ktorý sa ešte ani nestihol dostať do domácej 

distribúcie. Snímka sa upriamuje na temnú epizódu v dejinách Švajčiarska, ktoré sa 

pokúsilo zastaviť kočovanie etnických nomádov Jenish, odňatím detí rodinám. 

Film uviedol aj benátsky festival v rámci sekcie Dni autorov. 

MittelCinemaFest 

Režisérska a scenáristická dvojica Marco e Antonio Manetti, známa pod menom 

Manetti Bros, najnovšie vytvorila hudobný film na tarantinovský spôsob Láska 

a podsvetie(Ammore e malavita). MittelCinemaFest ho v Bratislave uvedie 

v sobotu 25. novembra 2017 o 20.00 hod. Film je zmesou žánrov odrážajúcou celý 

mikrokozmos Neapola – od akčnej gangsterskej drámy po romantickú komédiu, od 

undergroundu k ľudovej neapolskej piesni. Ide o prvú autorskú mainstreemovú 

komédiu, ktorá sa dostala do oficiálneho výberu benátskeho festivalu, odkiaľ si aj 

odniesla cenu za filmovú hudbu, Soundtrack Stars Award Special. V Taliansku sa 
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film dostal do kín začiatkom októbra a v krátkom čase sa vyšvihol na druhé miesto 

návštevnosti. 

Herečka Barbora Bobulová sa slovenskému publiku pripomenie v snímke Čisté 

srdcia(Cuori puri), ktorý je na programe v nedeľu 26. novembra 2017 o 18.00 

hod. Vo filme stvárnila tvrdú a bigotne veriacu matku osemnásťročnej Agnese 

pripravenej zložiť sľub predmanželskej čistoty až do momentu, kým nestretne 

chlapca, ktorý má za sebou zložitú minulosť a patrí do iného sveta. Pre 

dokumentaristu Roberta De Paolisa je film celovečerným hraným režijným 

debutom. 

Režisérka Francesca Comencini nakrútila sentimentálnu komédiu, s iróniou 

a veľkou úprimnosťou podáva príbeh lásky, ktorá vo svete nedokáže existovať 

a tiež spôsob, akým sa ženy vyrovnávajú s koncami a novými začiatkami. 

Film Nemožné lásky (Amori che non sanno stare al mondo) sa snaží búrať tradičné 

schémy a predsudky. Film, ktorý prichádza do talianskych kín až 29. novembra, 

budú môcť diváci v Bratislave vidieť už v nedeľu 26. novembra 2017 výnimočne o 

20.20 hod. 

Režisér Sergio Castellito pravidelne siaha pri výbere filmových námetov po 

románoch svojej manželky, spisovateľky Margaret Mazzantini. 

Film Fortunata vznikol rovnakým spôsobom a zarezonoval aj na tohtoročnom 

festivale v Cannes, kde získala Jasmine Trinca Cenu pre najlepšiu herečku. Spolu 

s ňou v snímke exceluje aj Stefano Accorsi. Filmový príbeh o Fortunate, ktorá 

zvádza každodenný boj za právo na šťastie a dosiahnutie svojho sna uvedie 

festival v pondelok 27. novembra 2017 o 18.00 hod. 

Režiséri Antonio Piazza, Fabio Grassadonia sa do medzinárodného povedomia 

dostali vďaka svojmu debutu Salvo, ktorý prišli v roku 2015 aj osobne predstaviť 

do Bratislavy. Ich druhý film Sicilan ghost story uvedie festival 

MittelCinemaFest v pondelok 27. novembra 2017 o 20.00 hod. Film rozpráva 

pravdivý príbeh únosu syna jedného z mafiánskych bossov na Sicílii a vyniká 

schopnosťou režisérov prepojiť obscénnosť mafiánskych praktík so silou 

rozprávkového príbehu. Táto sicílska „ghost story“ je v rovine skutočnosti temnou 

rozprávkou a v rovine fantázie rozprávkou o láske. 

Paolo Genovese sa do pozornosti slovenských divákov dostal vďaka úspešnej 

komediálnej dráme Úplní cudzinci. Jeho najnovší film Miesto splnených 

túžob (The Place) uzatváral len pred pár dňami Festival del Cinema v Ríme 

a vďaka spoločnosti Film Europe Media Company zavŕši v utorok 28. novembra 

2017 o 20.00 hod. vo festivalovej premiére MittelCinemaFest. Diváci sa opätovne 

môžu tešiť na brisknú konverzačnú komédiu plnú známych tvárí a skvelých 

hereckých výkonov. 
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Organizátori MittelCinemafestu: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Talianske 

veľvyslanectvo, Istituto Luce Cinecittà 

Partneri: VÚB a.s., Film Europe 

Mediálni partneri: Rádio Devín, Rádio_FM, Euroawk, Sita, 

Buongiornoslovacchia.sk 

Vstupné na jednotlivé projekcie je 4,50 Eur/3,50 Eur, je možné si zakúpiť v Kine 

Lumière 

Viac informácií o filmoch: www.iicbratislava.esteri.it, www.kino-

lumiere.sk, www.filmitalia.org 

Zuzana Golianová 

PR manažérka MittelCinemaFest 2017 v Bratislave 
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http://www.prservis.sk/sucasny-taliansky-film-laka-nametmi-hereckymi-vykonmi-ale-aj-

netradicnym-pohladom-na-tradicne-temy/ 

 

Súčasný taliansky film láka námetmi, hereckými 

výkonmi ale aj netradičným pohľadom na 

tradičné témy 

08. 11. 2017 | Kategória: Kultúra 

 

BRATISLAVA 8. novembra 2017 – Stredoeurópsky festival talianskeho filmu MittelCinemaFest 
predstaví tohto roku osem snímok renomovaných režisérovi nastupujúcej generácie filmových tvorcov, 
ktorí poskytujú svoj pohľad na súčasné Taliansko vo filmových novinkách roka 2017; a to s humorom, 
iróniou, ale aj vážnym spracovaním sociálnych tém. Kolekciu spája aj atraktívne herecké obsadenie, 
na plátne excelujú: Renato Carpentieri, Giovanna Mezzogiorno, Stefano Accorsi, Micaela Ramazzotti, 
Jasmine Trinca, Barbora Bobulová a ďalší. 
 
Pätnásty ročník prehliadky, ktorú pripravil Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, sa uskutoční v Kine 
Lumi?re od 24. do 28. novembra 2017. 
 
“Talianska kinematografia bola odjakživa východiskom pre všetkých milovníkov veľkého plátna a od 
povojnového obdobia až po dnešok prenikala do sŕdc divákov natoľko, že mnohé miesta vo filmoch 
talianskych režisérov vstúpili do všeobecného povedomia. Aj tohtoročná prehliadka bude pozostávať z 
príbehov veselých, dojímavých, či takých, ktoré nás prinútia zamyslieť sa,” povedal taliansky 
veľvyslanec na Slovensku Gabriele Meucci. Festival tradične pripravil Taliansky kultúrny inštitút v 
Bratislave spolu s Istituto Luce Cinecitt?, v spolupráci s Talianskymi kultúrnymi inštitútmi v Budapešti, 
Prahe a Spoločnosťou Film Europe. 
 
V Kine Lumi?re, ktorý svojho času navštívila aj slávna Giulietta Masina, jedinečná interpretka 
Rosselliniho, Felliniho a Comenciniho filmov, sa snímky v rámci festivalu budú premietať o 18.00 a 
20.00 hodine. Všetky tituly majú na Slovensku svoju premiéru, niektoré z nich už preverili aj 
medzinárodné festivaly a ocenili tvorcov v rôznych kategóriách. 
 
Otváracím filmom bude v piatok 24. novembra 2017 o 20.00 hod. Neha (La Tenerezza) režiséra 
Gianniho Amelia, ktorý s majstrovstvom sebe vlastným ponúka príbeh o osamelosti a neopätovaných 
láskach. Príbeh bývalého advokáta Lorenza, ktorý sa ocitá sám vo svojom byte uprostred Neapola i 
uprostred zložitých rodinných i susedských vzťahov, je hereckým koncertom Elia Germana, Giovanny 
Mezzogiorno, Micaely Ramazzotti a predovšetkým Renata Carpentieriho. Ten získal Zlatý glóbus pre 
najlepšieho herca, okrem toho si film odniesol štyri ceny Syndikátu talianskych filmových novinárov – 
Strieborná stuha a bol uvedený na festivaloch v Londýne, Haife, Moskve a vo Vancouvri. 
V sobotu 25.novembra 2017 bude prehliadka pokračovať o 18.00 hod. filmom Kam padajú tiene (Dove 
cadono le ombre), ide o režijný debut dokumentaristky Valentini Pedicini, ktorý sa ešte ani nestihol 
dostať do domácej distribúcie. Snímka sa upriamuje na temnú epizódu v dejinách Švajčiarska, ktoré 
sa pokúsilo zastaviť kočovanie etnických nomádov Jenish, odňatím detí rodinám. Film uviedol aj 
benátsky festival v rámci sekcie Dni autorov. 
 
Režisérska a scenáristická dvojica Marco e Antonio Manetti, známa pod menom Manetti Bros, 
najnovšie vytvorila hudobný film na tarantinovský spôsob Láska a podsvetie(Ammore e malavita). 
MittelCinemaFest ho v Bratislave uvedie v sobotu 25. novembra 2017 o 20.00 hod. Film je zmesou 
žánrov odrážajúcou celý mikrokozmos Neapola – od akčnej gangsterskej drámy po romantickú 
komédiu, od undergroundu k ľudovej neapolskej piesni. Ide o prvú autorskú mainstreemovú komédiu, 
ktorá sa dostala do oficiálneho výberu benátskeho festivalu, odkiaľ si aj odniesla cenu za filmovú 

http://www.prservis.sk/sucasny-taliansky-film-laka-nametmi-hereckymi-vykonmi-ale-aj-netradicnym-pohladom-na-tradicne-temy/
http://www.prservis.sk/sucasny-taliansky-film-laka-nametmi-hereckymi-vykonmi-ale-aj-netradicnym-pohladom-na-tradicne-temy/
http://www.prservis.sk/category/pr-spravy/kultura/
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hudbu, Soundtrack Stars Award Special. V Taliansku sa film dostal do kín začiatkom októbra a v 
krátkom čase sa vyšvihol na druhé miesto návštevnosti. 
 
Herečka Barbora Bobulová sa slovenskému publiku pripomenie v snímke Čisté srdcia(Cuori puri), 
ktorý je na programe v nedeľu 26. novembra 2017 o 18.00 hod. Vo filme stvárnila tvrdú a bigotne 
veriacu matku osemnásťročnej Agnese pripravenej zložiť sľub predmanželskej čistoty až do momentu, 
kým nestretne chlapca, ktorý má za sebou zložitú minulosť a patrí do iného sveta. Pre dokumentaristu 
Roberta De Paolisa je film celovečerným hraným režijným debutom. 
 
Režisérka Francesca Comencini nakrútila sentimentálnu komédiu, s iróniou a veľkou úprimnosťou 
podáva príbeh lásky, ktorá vo svete nedokáže existovať a tiež spôsob, akým sa ženy vyrovnávajú s 
koncami a novými začiatkami. Film Nemožné lásky (Amori che non sanno stare al mondo) sa snaží 
búrať tradičné schémy a predsudky. Film, ktorý prichádza do talianskych kín až 29. novembra, budú 
môcť diváci v Bratislave vidieť už v nedeľu 26. novembra 2017 výnimočne o 20.20 hod. 
 
Režisér Sergio Castellito pravidelne siaha pri výbere filmových námetov po románoch svojej 
manželky, spisovateľky Margaret Mazzantini. Film Fortunata vznikol rovnakým spôsobom a 
zarezonoval aj na tohtoročnom festivale v Cannes, kde získala Jasmine Trinca Cenu pre najlepšiu 
herečku. Spolu s ňou v snímke exceluje aj Stefano Accorsi. Filmový príbeh o Fortunate, ktorá zvádza 
každodenný boj za právo na šťastie a dosiahnutie svojho sna uvedie festival v pondelok 27. novembra 
2017 o 18.00 hod. 
 
Režiséri Antonio Piazza, Fabio Grassadonia sa do medzinárodného povedomia dostali vďaka svojmu 
debutu Salvo, ktorý prišli v roku 2015 aj osobne predstaviť do Bratislavy. Ich druhý film Sicilan ghost 
story uvedie festival MittelCinemaFest v pondelok 27. novembra 2017 o 20.00 hod. Film rozpráva 
pravdivý príbeh únosu syna jedného z mafiánskych bossov na Sicílii a vyniká schopnosťou režisérov 
prepojiť obscénnosť mafiánskych praktík so silou rozprávkového príbehu. Táto sicílska „ghost story“ je 
v rovine skutočnosti temnou rozprávkou a v rovine fantázie rozprávkou o láske. 
 
Paolo Genovese sa do pozornosti slovenských divákov dostal vďaka úspešnej komediálnej dráme 
Úplní cudzinci. Jeho najnovší film Miesto splnených túžob (The Place) uzatváral len pred pár dňami 
Festival del Cinema v Ríme a vďaka spoločnosti Film Europe Media Company zavŕši v utorok 28. 
novembra 2017 o 20.00 hod. vo festivalovej premiére MittelCinemaFest. Diváci sa opätovne môžu 
tešiť na brisknú konverzačnú komédiu plnú známych tvárí a skvelých hereckých výkonov. 
 
Organizátori MittelCinemafestu: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Talianske veľvyslanectvo, 
Istituto Luce Cinecitt? 
Partneri: VÚB a.s., Film Europe 
Mediálni partneri: Rádio Devín, Rádio_FM, Euroawk, Sita, Buongiornoslovacchia.sk 
Vstupné na jednotlivé projekcie je 4,50 Eur/3,50 Eur, je možné si zakúpiť v Kine Lumi?re 
Viac informácií o filmoch: www.iicbratislava.esteri.it, www.kino-lumiere.sk, www.filmitalia.org 
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http://www.filmsk.sk/cislo/nove-cislo-11-2017/kalendarium 

 

MittelCinemaFest 2017 – 15. Stredoeurópsky festival talianskeho filmu 

24 – 28. november 

(BRATISLAVA – KINO LUMIÈRE) 

Kolekcia deviatich celovečerných filmov, napríklad Fortunata (r. S. Castellitto), Neha (r. G. 

Amelio), The place (r. P. Genovese). 

www.iicbratislava.esteri.it 
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http://www.filmpress.sk/press-servis/5731-suasny-taliansky-film-stale-laka- 

 

Súčasný taliansky film stále láka 
Streda, 15 November 2017 |  Zuzana Golianová 

Stredoeurópsky festival talianskeho 

filmu MittelCinemaFest predstaví tohto rokuosem snímok renomovaných režisérov i nastupujúcej 

generácie filmových tvorcov, ktorí poskytujú svoj pohľad na súčasné Taliansko vo filmových novinkách 

roka 2017, a to s humorom, iróniou, ale aj vážnym spracovaním sociálnych tém. Pätnásty ročník 

prehliadky, ktorú pripravil Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, sa uskutoční v Kine Lumière 

od 24. do 28. novembra 2017. 

Kolekciu spája aj atraktívne herecké obsadenie, na plátne excelujú: Renato Carpentieri, Giovanna 

Mezzogiorno, Stefano Accorsi, Micaela Ramazzotti, Jasmine Trinca, Barbora Bobulová a 

ďalší. “Talianska kinematografia bola odjakživa východiskom pre všetkých milovníkov veľkého plátna a 

od povojnového obdobia až po dnešok prenikala do sŕdc divákov natoľko, že mnohé miesta vo filmoch 

talianskych režisérov vstúpili do všeobecného povedomia. Aj tohtoročná prehliadka bude pozostávať z 

príbehov veselých, dojímavých, či takých, ktoré nás prinútia zamyslieť sa,” povedal taliansky 

veľvyslanec na Slovensku Gabriele Meucci. 

V Kine  Lumière, ktorý svojho času navštívila aj slávna Giulietta Masina, jedinečná interpretka 

Rosselliniho, Felliniho a Comenciniho filmov, sa snímky v rámci festivalu budú premietať o 18.00 a 

20.00 hodine. Všetky tituly majú na Slovensku svoju premiéru, niektoré z nich už preverili aj 

medzinárodné festivaly a ocenili tvorcov v rôznych kategóriách. Otváracím filmom bude v piatok 24. 

novembra o 20.00 hod. Neha (La Tenerezza) režiséra Gianniho Amelia, ktorý s majstrovstvom sebe 

vlastným ponúka príbeh o osamelosti a neopätovaných láskach. Príbeh bývalého advokáta Lorenza, 

ktorý sa ocitá sám vo svojom byte uprostred Neapola i uprostred zložitých rodinných i susedských 

vzťahov, je hereckým koncertom Elia Germana, Giovanny Mezzogiorno, Micaely Ramazzotti a 

predovšetkým Renata Carpentieriho. Ten získal Zlatý glóbus pre najlepšieho herca, okrem toho si 

film odniesol štyri ceny Syndikátu talianskych filmových novinárov - Strieborná stuha a bol uvedený na 

festivaloch v Londýne, Haife, Moskve a vo Vancouvri. 

V sobotu 25. novembra bude prehliadka pokračovať o 18.00 hod. filmom Kam padajú tiene(Dove 

cadono le ombre), ide o režijný debut dokumentaristky Valentini Pedicini, ktorý sa ešte ani nestihol 

dostať do domácej distribúcie. Snímka sa upriamuje na temnú epizódu v dejinách Švajčiarska, ktoré 

sa pokúsilo zastaviť kočovanie etnických nomádov Jenish, odňatím detí rodinám. Film uviedol aj 

benátsky festival v rámci sekcie Dni autorov. Režisérska a scenáristická dvojica Marco a Antonio 

Manetti, známa pod menom Manetti Bros, najnovšie vytvorila hudobný film na tarantinovský 

spôsob Láska a podsvetie (Ammore e malavita). MittelCinemaFest ho v uvedie v sobotu 25. 

novembra o 20.00 hod. Film je zmesou žánrov odrážajúcou celý mikrokozmos Neapola – od akčnej 

gangsterskej drámy po romantickú komédiu, od undergroundu k ľudovej neapolskej piesni. Ide o prvú 

autorskú mainstreemovú komédiu, ktorá sa dostala do oficiálneho výberu benátskeho festivalu, odkiaľ 

http://www.filmpress.sk/press-servis/5731-suasny-taliansky-film-stale-laka-
http://www.filmpress.sk/press-servis/5731-suasny-taliansky-film-stale-laka-
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si aj odniesla cenu za filmovú hudbu, Soundtrack Stars Award Special. V Taliansku sa film dostal do 

kín začiatkom októbra a v krátkom čase sa vyšvihol na druhé miesto návštevnosti. Herečka Barbora 

Bobulová sa slovenskému publiku pripomenie v snímke Čisté srdcia (Cuori puri), ktorý je na 

programe v nedeľu 26. novembra o 18.00 hod. Vo filme stvárnila tvrdú a bigotne veriacu matku 

osemnásťročnej Agnese pripravenej zložiť sľub predmanželskej čistoty až do momentu, kým nestretne 

chlapca, ktorý má za sebou zložitú minulosť a patrí do iného sveta. Pre dokumentaristu Roberta De 

Paolisa je film celovečerným hraným režijným debutom. 

Režisérka Francesca Comencini nakrútila sentimentálnu komédiu, s iróniou a veľkou úprimnosťou 

podáva príbeh lásky, ktorá vo svete nedokáže existovať a tiež spôsob, akým sa ženy vyrovnávajú s 

koncami a novými začiatkami. Film Nemožné lásky (Amori che non sanno stare al mondo) sa snaží 

búrať tradičné schémy a predsudky. Film, ktorý prichádza do talianskych kín až 29. novembra, budú 

môcť diváci v Bratislave vidieť už v nedeľu 26. novembra výnimočne o 20.20 hod. Režisér Sergio 

Castellito pravidelne siaha pri výbere filmových námetov po románoch svojej manželky, spisovateľky 

Margaret Mazzantini. Film Fortunata vznikol rovnakým spôsobom a rezonoval aj na tohtoročnom 

festivale v Cannes, kde získala Jasmine Trinca Cenu pre najlepšiu herečku. Spolu s ňou v snímke 

exceluje aj Stefano Accorsi. Filmový príbeh o Fortunate, ktorá zvádza každodenný boj za právo na 

šťastie a dosiahnutie svojho sna uvedie festival v pondelok 27. novembra o 18.00 hod. 

Režiséri Antonio Piazza, Fabio Grassadonia sa do medzinárodného povedomia dostali vďaka 

svojmu debutu Salvo, ktorý prišli v roku 2015 aj osobne predstaviť do Bratislavy. Ich druhý 

film Sicilian ghost story sa premietne v pondelok 27. novembra o 20.00 hod. Film rozpráva pravdivý 

príbeh únosu syna jedného z mafiánskych bossov na Sicílii a vyniká schopnosťou režisérov prepojiť 

obscénnosť mafiánskych praktík so silou rozprávkového príbehu. Táto sicílska „ghost story“ je v rovine 

skutočnosti temnou rozprávkou a v rovine fantázie rozprávkou o láske. Paolo Genovese sa do 

pozornosti slovenských divákov dostal vďaka úspešnej komediálnej dráme Úplní cudzinci. Jeho 

najnovší film Mesto splnených túžob (The Place) uzatváral len pred pár dňami Festival del Cinema 

v Ríme a vďaka spoločnosti Film Europe Media Company uzavrie v utorok 28. novembra o 20.00 hod. 

vo festivalovej premiére MittelCinemaFest. 
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https://www.tyzden.sk/lifestyle/44218/treba-472017/ 

 

Treba 47/2017 
.lifestyle .treba 

TREBA ČÍTAŤ Absynt • TREBA PODPORIŤ OZ Proti korupcii • 
TREBA VIDIEŤ nový taliansky film • TREBA ODBÚRAVAŤ 
stereotypy a predsudky • TREBA SA POZERAŤ V TELKE Druhý 
krok do tej istej rieky 
 

 

TREBA VIDIEŤ nový taliansky film 

Stredoeurópsky festival talianskeho filmu MittelCinemaFest predstaví tohto 
roku osem snímok renomovaných režisérov i nastupujúcej generácie 
filmových tvorcov, ktorí poskytujú svoj pohľad na súčasné Taliansko vo 
filmových novinkách roka 2017; a to s humorom, iróniou, ale aj vážnym 
spracovaním sociálnych tém. 
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Rádio Devín 

Relácia Ars rádio 

Rubrika S Lumerom do kina 

MCF v rozhovore so Simonou Nvôtovou 

Pondelok 20. 11. 2017 
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http://www.dobrenoviny.sk/c/116859/stredoeuropsky-festival-talianskeho-filmu-otvori-neha 

TASR 

  

Včera o 17:04 

 čítanie na minútu 

Stredoeurópsky festival talianskeho filmu 
otvorí Neha 

Kolekciu filmových noviniek, ktoré poskytujú pohľad na súčasné Taliansko s 

humorom, iróniou, ale aj vážnym spracovaním sociálnych tém, spája i 

atraktívne herecké obsadenie. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Štefan Puškáš 

Bratislava 21. novembra (TASR) - Stredoeurópsky festival talianskeho filmu 

MittelCinemaFest predstaví tohto roku osem snímok renomovaných režisérov i 

nastupujúcej generácie filmových tvorcov. Kolekciu filmových noviniek, ktoré 

poskytujú pohľad na súčasné Taliansko "s humorom, iróniou, ale aj vážnym 

spracovaním sociálnych tém", spája i atraktívne herecké obsadenie. Na plátne 

sa predstavia Renato Carpentieri, Giovanna Mezzogiorno, Stefano Accorsi, 

http://www.dobrenoviny.sk/c/116859/stredoeuropsky-festival-talianskeho-filmu-otvori-neha
http://www.dobrenoviny.sk/autor/20/tasr
http://www.dobrenoviny.sk/autor/20/tasr
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Micaela Ramazzotti, Jasmine Trinca, Barbora Bobulová a ďalší. Pätnásty 

ročník prehliadky, ktorú pripravil Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave spolu s 

Istituto Luce Cinecittá, sa uskutoční v Kine Lumiére od 24. do 28. novembra. 

Festivalové snímky sa budú premietať o 18.00 a 20.00 h. "Všetky tituly majú 

na Slovensku svoju premiéru, niektoré z nich už preverili aj medzinárodné 

festivaly a ocenili tvorcov v rôznych kategóriách," TASR informovala Zuzana 

Golianová, PR manažérka podujatia. 

MittelCinemaFest 2017 otvorí film režiséra Gianniho Amelia Neha, príbeh "o 

osamelosti a neopätovaných láskach". Príbeh bývalého advokáta Lorenza, 

ktorý sa ocitá sám vo svojom byte uprostred Neapola i uprostred zložitých 

rodinných a susedských vzťahov, je hereckým koncertom Elia Germana, 

Giovanny Mezzogiorno, Micaely Ramazzotti. "A predovšetkým Renata 

Carpentieriho. Ten získal Zlatý glóbus pre najlepšieho herca, okrem toho si 

film odniesol štyri ceny Syndikátu talianskych filmových novinárov - Strieborná 

stuha a bol uvedený na festivaloch v Londýne, Haife, Moskve a vo Vancouvri." 

V programe prehliadky figuruje aj režijný debut dokumentaristky Valentini 

Pedicini Kam padajú tiene. Snímka sa upriamuje na temnú epizódu v dejinách 

Švajčiarska, ktoré sa pokúsilo zastaviť kočovanie etnických nomádov Jenish 

odňatím detí rodinám. 

Herečka Barbora Bobulová sa slovenskému publiku pripomenie v snímke 

Čisté srdcia, celovečernom hranom režijnom debute dokumentaristu Roberta 

De Paolisa. Vo filme stvárnila tvrdú a bigotne veriacu matku 18-ročnej Agnese 

pripravenej zložiť sľub predmanželskej čistoty až do momentu, kým nestretne 

chlapca, ktorý má za sebou zložitú minulosť a patrí do iného sveta. 
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Festival zavŕši titul Miesto splnených túžob - najnovší film Paola Genoveseho, 

ktorý sa do pozornosti slovenských divákov dostal vďaka úspešnej 

komediálnej dráme Úplní cudzinci. "Diváci sa opätovne môžu tešiť na brisknú 

konverzačnú komédiu plnú známych tvári a skvelých hereckých 

výkonov," dodala Golianová na margo filmovej novinky, ktorá uzatvárala aj 

Festival del Cinema v Ríme. 
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http://www.teraz.sk/kultura/stredoeuropsky-festival-talianskeho-film/293585-clanok.html 

 

Stredoeurópsky festival talianskeho 

filmu otvorí Neha 

 

 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš 

Kolekciu filmových noviniek, ktoré poskytujú 
pohľad na súčasné Taliansko s humorom, 
iróniou, ale aj vážnym spracovaním sociálnych 
tém, spája i atraktívne herecké obsadenie. 

Autor TASREditor Dominika Zúborová 

včera 16:51 

Bratislava 21. novembra (TASR) - Stredoeurópsky festival talianskeho filmu 

MittelCinemaFest predstaví tohto roku osem snímok renomovaných režisérov i 

nastupujúcej generácie filmových tvorcov. Kolekciu filmových noviniek, ktoré 

poskytujú pohľad na súčasné Taliansko "s humorom, iróniou, ale aj vážnym 

http://www.teraz.sk/kultura/stredoeuropsky-festival-talianskeho-film/293585-clanok.html
http://www.teraz.sk/author/11
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spracovaním sociálnych tém",spája i atraktívne herecké obsadenie. Na plátne 

sa predstavia Renato Carpentieri, Giovanna Mezzogiorno, Stefano Accorsi, 

Micaela Ramazzotti, Jasmine Trinca, Barbora Bobulová a ďalší. Pätnásty 

ročník prehliadky, ktorú pripravil Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave spolu s 

Istituto Luce Cinecittá, sa uskutoční v Kine Lumiére od 24. do 28. novembra. 

 

Festivalové snímky sa budú premietať o 18.00 a 20.00 h. "Všetky tituly majú 

na Slovensku svoju premiéru, niektoré z nich už preverili aj medzinárodné 

festivaly a ocenili tvorcov v rôznych kategóriách," TASR informovala Zuzana 

Golianová, PR manažérka podujatia. 

 

MittelCinemaFest 2017 otvorí film režiséra Gianniho Amelia Neha, príbeh "o 

osamelosti a neopätovaných láskach". Príbeh bývalého advokáta Lorenza, 

ktorý sa ocitá sám vo svojom byte uprostred Neapola i uprostred zložitých 

rodinných a susedských vzťahov, je hereckým koncertom Elia Germana, 

Giovanny Mezzogiorno, Micaely Ramazzotti. "A predovšetkým Renata 

Carpentieriho. Ten získal Zlatý glóbus pre najlepšieho herca, okrem toho si 

film odniesol štyri ceny Syndikátu talianskych filmových novinárov - Strieborná 

stuha a bol uvedený na festivaloch v Londýne, Haife, Moskve a vo Vancouvri." 

 

V programe prehliadky figuruje aj režijný debut dokumentaristky Valentini 

Pedicini Kam padajú tiene. Snímka sa upriamuje na temnú epizódu v dejinách 

Švajčiarska, ktoré sa pokúsilo zastaviť kočovanie etnických nomádov Jenish 

odňatím detí rodinám. 

 

Herečka Barbora Bobulová sa slovenskému publiku pripomenie v snímke 

Čisté srdcia, celovečernom hranom režijnom debute dokumentaristu Roberta 

De Paolisa. Vo filme stvárnila tvrdú a bigotne veriacu matku 18-ročnej Agnese 

pripravenej zložiť sľub predmanželskej čistoty až do momentu, kým nestretne 

chlapca, ktorý má za sebou zložitú minulosť a patrí do iného sveta.  

 

Festival zavŕši titul Miesto splnených túžob - najnovší film Paola Genoveseho, 

ktorý sa do pozornosti slovenských divákov dostal vďaka úspešnej 

komediálnej dráme Úplní cudzinci."Diváci sa opätovne môžu tešiť na brisknú 

konverzačnú komédiu plnú známych tvári a skvelých hereckých 

výkonov," dodala Golianová na margo filmovej novinky, ktorá uzatvárala aj 

Festival del Cinema v Ríme. 
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http://www.24hod.sk/stredoeuropsky-festival-talianskeho-filmu-otvori-neha-cl550090.html 

21. novembra 2017 

Stredoeurópsky festival talianskeho filmu otvorí Neha 

 

Ilustračná snímka. 
 

 

 

Bratislava 21. novembra (TASR) - Stredoeurópsky festival talianskeho filmu 

MittelCinemaFest predstaví tohto roku osem snímok renomovaných režisérov i 

nastupujúcej generácie filmových tvorcov. Kolekciu filmových noviniek, ktoré poskytujú 

pohľad na súčasné Taliansko "s humorom, iróniou, ale aj vážnym spracovaním sociálnych 

tém", spája i atraktívne herecké obsadenie. Na plátne sa predstavia Renato Carpentieri, 

Giovanna Mezzogiorno, Stefano Accorsi, Micaela Ramazzotti, Jasmine Trinca, Barbora 

Bobulová a ďalší. Pätnásty ročník prehliadky, ktorú pripravil Taliansky kultúrny inštitút v 

Bratislave spolu s Istituto Luce Cinecittá, sa uskutoční v Kine Lumiére od 24. do 28. 

novembra. 

 

Festivalové snímky sa budú premietať o 18.00 a 20.00 h. "Všetky tituly majú na 

Slovensku svoju premiéru, niektoré z nich už preverili aj medzinárodné festivaly a ocenili 

tvorcov v rôznych kategóriách," TASR informovala Zuzana Golianová, PR manažérka 

podujatia. 

 

MittelCinemaFest 2017 otvorí film režiséra Gianniho Amelia Neha, príbeh "o osamelosti a 

neopätovaných láskach". Príbeh bývalého advokáta Lorenza, ktorý sa ocitá sám vo 

svojom byte uprostred Neapola i uprostred zložitých rodinných a susedských vzťahov, je 

hereckým koncertom Elia Germana, Giovanny Mezzogiorno, Micaely Ramazzotti. "A 

predovšetkým Renata Carpentieriho. Ten získal Zlatý glóbus pre najlepšieho herca, 

okrem toho si film odniesol štyri ceny Syndikátu talianskych filmových novinárov - 

http://www.24hod.sk/stredoeuropsky-festival-talianskeho-filmu-otvori-neha-cl550090.html
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Strieborná stuha a bol uvedený na festivaloch v Londýne, Haife, Moskve a vo Vancouvri." 

 

V programe prehliadky figuruje aj režijný debut dokumentaristky Valentini Pedicini Kam 

padajú tiene. Snímka sa upriamuje na temnú epizódu v dejinách Švajčiarska, ktoré sa 

pokúsilo zastaviť kočovanie etnických nomádov Jenish odňatím detí rodinám. 

 

Herečka Barbora Bobulová sa slovenskému publiku pripomenie v snímke Čisté srdcia, 

celovečernom hranom režijnom debute dokumentaristu Roberta De Paolisa. Vo filme 

stvárnila tvrdú a bigotne veriacu matku 18-ročnej Agnese pripravenej zložiť sľub 

predmanželskej čistoty až do momentu, kým nestretne chlapca, ktorý má za sebou 

zložitú minulosť a patrí do iného sveta.  

 

Festival zavŕši titul Miesto splnených túžob - najnovší film Paola Genoveseho, ktorý sa do 

pozornosti slovenských divákov dostal vďaka úspešnej komediálnej dráme Úplní 

cudzinci."Diváci sa opätovne môžu tešiť na brisknú konverzačnú komédiu plnú známych 

tvári a skvelých hereckých výkonov," dodala Golianová na margo filmovej novinky, ktorá 

uzatvárala aj Festival del Cinema v Ríme. 

 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teraz.sk/
http://www.tasr.sk/
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http://devin.rtvs.sk/clanky/publicistikarozhovory/148598/aky-bude-mittelcinemafest2017 

 

Aký bude MittelCinemaFest2017? 

Publicistika•Rozhovory 

 

22. 11. 2017 16:13 

O blížiacom sa programe 15. Stredoeurópskeho festivalu talianskeho filmu MittelCimenaFest2017 sa s 

moderátorkou Jarmilou Vitovičovou rozprávala Adriana Šulíková a Marco Gerbi z Talianskeho 

kultúrneho inštitútu: 

O programe MittelCinemaFest2017 

00:00 

20:57 

  

Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači. 

Stiahnuť audio súbor  

Program MittelCinemaFest2017 (24. - 28. 11. 2017 v bratislavskom Kine Lumiere) nájdete na oficiálnej 

stránke Talianskeho kultúrneho inštitútu tu. 

Foto: Z aktuálneho vizuálu MittelCinemaFest2017 

 

 

 

 

 

 

 

http://devin.rtvs.sk/clanky/publicistikarozhovory/148598/aky-bude-mittelcinemafest2017
http://www.rtvs.sk/formulare/nahlasenie-chyby-v-prehravaci?ref=ref
http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0013/001395/00139519-1.mp3
http://www.iicbratislava.esteri.it/iic_bratislava/sk/gli_eventi/mittelcinemafest-2017.html
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https://gregi.net/clanky/skvele-herecke-vykony-su-ozdobou-tohtorocneho-festivalu-talianskeho-filmu-

mittelcinemafest/ 

 

SKVELÉ HERECKÉ VÝKONY SÚ OZDOBOU TOHTOROČNÉHO 

FESTIVALU TALIANSKEHO FILMU MITTELCINEMAFEST. 

Publikované: 22. novembra 2017 // Autor: Redakcia GREGI.NET 

Už v piatok, 24. novembra 2017 sa začne 
Stredoeurópsky festival talianskeho filmu 
MittelCinemaFest. Kolekciu tvorí osem snímok, ich 
ozdobou sú skvelé herecké výkony, ktoré akoby 
dominovali súčasnej talianskej kinematografii. 

Režisérov neprestávajú lákať vzťahy v rôznych podobách a niektorí zostávajú fascinovaní 

Neapolom, kde sa ich príbehy odohrávajú. Festival je rámcovaný dvoma výraznými filmami: úvod 

bude patriť snímke Neha Gianni Amelia a uzavrie ho  nový film režiséra európskeho kinohitu Úplní 

cudzinci Paola Genoveseho Miesto splnených túžob.  

Pätnásty ročník prehliadky, ktorú pripravil Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, sa uskutoční v 

Kine Lumière a potrvá do 28. novembra 2017. 

 

“Úvodný a záverečný film festivalu sú skutočnou oslavou hereckého umenia, plejádou toho najlepšieho, čo 
v tejto oblasti súčasný taliansky film ponúka. Ostatné filmy prehliadky však v ničom nezaostávajú, 

ponúkajú vážne spoločenské témy poňaté netradičným a originálnym spôsobom, ale aj  klasické 

a osvedčené formy filmového spracovania,“ povedala Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho 
inštitútu v Bratislave. Ten festival tradične pripravil spolu s Istituto Luce Cinecittà, v spolupráci 
s Talianskymi kultúrnymi inštitútmi v Budapešti, Prahe a Spoločnosťou Film Europe. Všetky tituly 
majú na Slovensku svoju premiéru, niektoré z nich už preverili aj medzinárodné festivaly a ocenili 
tvorcov v rôznych kategóriách. 

https://gregi.net/clanky/skvele-herecke-vykony-su-ozdobou-tohtorocneho-festivalu-talianskeho-filmu-mittelcinemafest/
https://gregi.net/clanky/skvele-herecke-vykony-su-ozdobou-tohtorocneho-festivalu-talianskeho-filmu-mittelcinemafest/
https://gregi.net/clanky/skvele-herecke-vykony-su-ozdobou-tohtorocneho-festivalu-talianskeho-filmu-mittelcinemafest/
https://gregi.net/clanky/skvele-herecke-vykony-su-ozdobou-tohtorocneho-festivalu-talianskeho-filmu-mittelcinemafest/
https://gregi.net/author/office/
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Festival otvorí v piatok 24. novembra 2017 o 20.00 hod. mimoriadne osobný film režiséra Gianni 
Amelia Neha (La Tenerezza). Vychádza z literárnej predlohy a je zasadený do Neapola, ktorý  sa 
stáva ďalším protagonistom filmu, je jeho pevnou súčasťou a nielen kulisou. Režisér sa zdôveril 
so svojou potrebou rozprávať o človeku v jeho veku a úprimne sa konfrontovať aj s istými 
emóciami. “Doposiaľ som bol vždy mladší alebo starší ako moji filmoví hrdinovia. Tentokrát, vo veku 72 
rokov zdieľam s postavou Lorenza zdanlivo negatívny pocit hnevu, ktorý cítiš voči osobám, ktoré ťa majú 
radi a príliš sa o teba strachujú. Tým ti dávajú pocítiť vek, ktorý si nechceš pripustiť, alebo sa naň vnútorne 

necítiš. Upozorňujú ťa, že už nie si mladý. Lorenzo reaguje prchko, občas hrubo, predovšetkým voči 

vlastnej dcére. Táto emócia vo mne existuje dobre ukrytá,  ale viem, že existuje,” povedal Amelio pre 
portál repubblica.it o svojom zatiaľ najväčšom prepojení s filmovou postavou. Spracoval príbeh 
o osamelosti a neopätovaných láskach. „Neha je skutočným i metaforickým putovaním, cestou do 
našich sŕdc a naprieč meštiackym Neapolom. Film je postavený viac na hercoch ako na príbehu. Postavy 

som formoval tak, aby čo najviac vychádzali zo samotných charakterov jednotlivých hereckých 

osobností“ dodal. Snímka je hereckým koncertom Elia Germana, Giovanny Mezzogiorno, Micaely 
Ramazzotti a predovšetkým Renata Carpentieriho. Ten získal Zlatý glóbus pre najlepšieho herca, 
okrem toho si film odniesol štyri ceny Syndikátu talianskych filmových novinárov – Strieborná 
stuha a bol uvedený na festivaloch v Londýne, Haife, Moskve a vo Vancouvri. 

 

Festival v utorok 28. novembra 2017 o 20.00 hod. uzavrie Miesto splnených túžob (The Place), najnovší 
film režiséra Paola Genoveseho, ktorý sa do pozornosti slovenských divákov dostal vďaka 
úspešnej komediálnej dráme Úplní cudzinci . „V novej snímke tohto talentovaného talianskeho režiséra 
sa objaví zopár známych tvárí z jeho úspešného predchádzajúceho filmu a ak chceme nájsť ďalšie paralely 
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medzi týmito dvoma dielami, potom sú to jednoznačne skvelé dialógy, vynikajúce herecké výkony 

a odhaľovanie individuálnych životných osudov – tentokrát nie pomocou mobilu, ale „tajomného 

manipulátora“,“ povedala Dagmar Krepopová zo spoločnosti Film Europe, ktorá film prináša do 
slovenských kín. Distribučná premiéra bude už 7. decembra a tak ho slovenskí diváci budú mať 
možnosť uvidieť po Talianoch ako prví v Európe. Skvelé herecké obsadenie vo filme potvrdil pre 
portál repubblica.it aj sám režisér: “Vtipné je, že film je postavený na jedenástich hercoch, ako naša 
reprezentácia. Mohli by byť našim národným  hereckým mužstvom, nie vo futbale ale v interpretácii (pri 

všetkej úcte k ostatným hercom). Vo svojom obore patria k tomu najlepšiemu, čo  Taliansko momentálne 
má. Film sa rýchlo predal do rôznych krajín sveta – keď s ním budem cestovať po svete, a aj po festivaloch, 

budem sa pýšiť ich majstrovstvom, z tohto pohľadu je to skutočná herecká show“ povedal Genovese. 

 

V sobotu 25. novembra 2017 bude prehliadka pokračovať o 18.00 hod. filmom Kam padajú tiene (Dove 

cadono le ombre) dokumentaristky Valentiny Pedicini, ktorý je jej prvým hraným dlhometrážnym 
filmom. Vizuálne veľmi zaujímavo spracovaná snímka hľadá odpoveď na otázku ako stvárniť 
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tragédiu, po ktorej nezostal žiaden obrazový materiál, iba niekoľko svedectiev. Zachytáva temnú 
epizódu v dejinách Švajčiarska, ktoré sa pokúsilo zastaviť kočovanie etnických nomádov Jenish, 
odňatím detí rodinám. Film uviedol aj benátsky festival v rámci sekcie Dni autorov. Aj v tomto 
filme dominujú výkony dvoch hlavných predstaviteliek: Federica Rosellini a Elena Cotta  (držiteľka 
Ceny Coppa Volpi 2013 za film Emmy Dante Via Castellana Bandiera) prichádzajú z divadelného 
prostredia a na filmovom plátne zvádzajú bez prestania fiktívny boj na telo o moc. 

Režisérska a scenáristická dvojica Marco e Antonio Manetti, známa pod menom Manetti Bros, 
najnovšie vytvorila hudobný film na tarantinovský spôsob Láska a podsvetie (Ammore e malavita). 
MittelCinemaFest ho v Bratislave uvedie v sobotu 25. novembra 2017 o 20.00 hod. Film je zmesou 
žánrov odrážajúcou celý mikrokozmos Neapola a bratia – Rimania ním demonštrujú svoju lásku 
k mestu: „Je to náš pohľad na Neapol, keď sme tam, vidíme, že mesto má veľa problémov, ale má aj 
umenie a kultúru. Neapol je často zobrazovaný buď ako romantická pohľadnica zálivu, alebo ako obraz 

obytnej štvrte Vele di Scampia (známej z filmu Gomorra). My sa snažíme sympatickým spôsobom 

parodizovať nazeranie na mesto len z negatívnej stránky, ktoré je dnes v móde,“ povedal pre portál 
repubblica.it Marco Manetti. Ide o prvú autorskú mainstreemovú komédiu, ktorá sa dostala do 
oficiálneho výberu benátskeho festivalu, odkiaľ si aj odniesla cenu za filmovú hudbu, Soundtrack 
Stars Award Special. V Taliansku sa film dostal do kín 5. októbra a v krátkom čase sa vyšvihol na 
druhé miesto návštevnosti. 

Hlavnou témou filmu Čisté srdcia (Cuori puri) je podľa režijných poznámok panenstvo: na jednej 
strane to fyzické, naivná predstava o čistote a dokonalosti, na druhej strane panenskosť 
priestoru, ako metafora hraníc a múrov, ktoré staviame na ochranu našej identity. Pre 
dokumentaristu Roberta De Paolisa je film celovečerným hraným režijným debutom. Okrem 
mladých začínajúcich hercov Simoneho Liberatiho a Seleny Caramazzy sa vo filme zaskvela aj 
Slovenka Barbora Bobulová, ktorá stvárnila tvrdú a bigotne veriacu matku osemnásťročnej 
Agnese pripravenej zložiť sľub predmanželskej čistoty až do momentu, kým nestretne chlapca, 
ktorý má za sebou zložitú minulosť a patrí do iného sveta. Film je na programe v nedeľu 26. 

novembra 2017 o 18.00 hod. 

Sentimentálna komédia režisérky Francescy Comencini podáva s iróniou a veľkou úprimnosťou 
príbeh lásky, ktorá vo svete nedokáže existovať a tiež spôsob, akým sa ženy vyrovnávajú 
s koncami a novými začiatkami. Film Nemožné lásky (Amori che non sanno stare al mondo) sa snaží 
búrať tradičné schémy a predsudky, rozpráva o prastarej vojne pohlaví, a o tom, že súčasná 
doba vzťahy medzi mužom a ženou robí ešte zraniteľnejšími a takmer nemožnými.  Snímku, 
ktorá prichádza do talianskych kín až 29. novembra, budú môcť diváci v Bratislave vidieť už v 

nedeľu 26. novembra 2017 výnimočne o 20.20 hod. 

Režisér Sergio Castellito sa do medzinárodného povedomia dostal aj vďaka opakovanej 
spolupráci s herečkou Penelope Cruz (Príbeh môjho syna bol aj v slovenskej distribúcii). Jeho 
posledný film Fortunata  podľa predlohy rovnomenného románu Margaret Mazzantini 
zarezonoval  na tohtoročnom festivale v Cannes, kde Jasmine Trinca získala Cenu pre najlepšiu 
herečku. Spolu s ňou na plátne excelujú Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Edoardo Pesce. Ide 
o filmový príbeh o Fortunate, ktorá zvádza každodenný boj za právo na šťastie a dosiahnutie 
svojho sna. „Fortunata (šťastná) je akostné prídavné meno ženského rodu, ale je to aj ženské meno. A je 
to predovšetkým osud. Nie je však povedané, že ten osud si vždy zaslúžime. A v tomto príbehu je niekoľko 

mužov, ktorí sa nevedia zmieriť s Fortunatinim šťastím. Veď uvidíme…,“ povedal režisér. Film festival 
uvedie v pondelok 27. novembra 2017 o 18.00 hod. 

Antonio Piazza, Fabio Grassadonia sa do medzinárodného povedomia dostali vďaka svojmu 
debutu Salvo, ktorý prišli v roku 2015 aj osobne predstaviť do Bratislavy. Ich druhý film Sicilan 

ghost story  uvedie festival MittelCinemaFest v pondelok 27. novembra 2017 o 20.00 hod. Aj v tejto 
snímke sa sicílske režisérske a scenáristické duo snaží prepojiť obscénnosť mafiánskych praktík 
so silou rozprávkového príbehu. Táto sicílska „ghost story“ rozpráva pravdivý príbeh únosu syna 
jedného z mafiánskych bossov a v rovine skutočnosti je temnou rozprávkou. V rovine fantázie je 
rozprávkou o láske. 

https://www.comingsoon.it/personaggi/federica-rosellini/252016/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/elena-cotta/22137/biografia/
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Vstupné na jednotlivé projekcie je 4,50 Eur/3,50 Eur, Cinepass na všetky projekcie: 12 € je možné 
si zakúpiť v Kine Lumière 

Viac informácií o filmoch: www.iicbratislava.esteri.it, www.kino-lumiere.sk, www.filmitalia.org 

 

Zdroj: TS 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iicbratislava.esteri.it/
http://www.kino-lumiere.sk/
http://www.filmitalia.org/
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http://www.kinema.sk/novinka/17127/sucasny-taliansky-film-laka-nametmi-hereckymi-vykonmi-ale-

aj-temami.htm 

 

Súčasný taliansky film láka námetmi, 

hereckými výkonmi ale aj témami 

 

PR | 22.11.2017 

 

 

Stredoeurópsky festival talianskeho filmu MittelCinemaFest predstaví tohto roku 

osem snímok renomovaných režisérov i nastupujúcej generácie filmových tvorcov, 

ktoríposkytujú svoj pohľad na súčasné Taliansko vo filmových novinkách roka 2017; 

a tos humorom, iróniou, ale aj vážnym spracovaním sociálnych tém. Kolekciu spája aj 

atraktívne herecké obsadenie, na plátne excelujú: Renato Carpentieri, Giovanna 

Mezzogiorno, Stefano Accorsi, Micaela Ramazzotti, Jasmine Trinca, Barbora Bobulová 

a ďalší. 

Pätnásty ročník prehliadky, ktorú pripravil Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, sa uskutoční v 

Kine Lumière od 24. do 28. novembra 2017. 

“Talianska kinematografia bola odjakživa východiskom pre všetkých milovníkov veľkého plátna a 

od povojnového obdobia až po dnešok prenikala do sŕdc divákov natoľko, že mnohé miesta vo 

filmoch talianskych režisérov vstúpili do všeobecného povedomia. Aj tohtoročná prehliadka bude 

pozostávať z príbehov veselých, dojímavých, či takých, ktoré nás prinútia zamyslieť sa,” povedal 

http://www.kinema.sk/novinka/17127/sucasny-taliansky-film-laka-nametmi-hereckymi-vykonmi-ale-aj-temami.htm
http://www.kinema.sk/novinka/17127/sucasny-taliansky-film-laka-nametmi-hereckymi-vykonmi-ale-aj-temami.htm
http://www.kinema.sk/novinka/17127/sucasny-taliansky-film-laka-nametmi-hereckymi-vykonmi-ale-aj-temami.htm#diskusia
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taliansky veľvyslanec na Slovensku Gabriele Meucci. Festival tradične pripravil Taliansky kultúrny 

inštitút v Bratislave spolu s Istituto Luce Cinecittà, v spolupráci s Talianskymi kultúrnymi 

inštitútmi v Budapešti, Prahe a Spoločnosťou Film Europe. 

------ trailer: Neha 

V Kine Lumière, ktorý svojho času navštívila aj slávna Giulietta Masina, jedinečná interpretka 

Rosselliniho, Felliniho a Comenciniho filmov, sa snímky v rámci festivalu budú premietať o 18.00 

a 20.00 hodine. Všetky tituly majú na Slovensku svoju premiéru, niektoré z nich už preverili aj 

medzinárodné festivaly a ocenili tvorcov v rôznych kategóriách. 

Otváracím filmom bude v piatok 24. novembra 2017 o 20.00 hod. Neha (La Tenerezza) režiséra 

Gianniho Amelia, ktorý s majstrovstvom sebe vlastným ponúka príbeh o osamelosti 

a neopätovaných láskach. Príbeh bývalého advokáta Lorenza, ktorý sa ocitá sám vo svojom byte 

uprostred Neapola i uprostred zložitých rodinných i susedských vzťahov, je hereckým koncertom 

Elia Germana, Giovanny Mezzogiorno, Micaely Ramazzotti a predovšetkým Renata Carpentieriho. 

Ten získal Zlatý glóbus pre najlepšieho herca, okrem toho si film odniesol štyri ceny Syndikátu 

talianskych filmových novinárov - Strieborná stuha a bol uvedený na festivaloch v Londýne, Haife, 

Moskve a vo Vancouvri.               

------ trailer: Kam padajú tiene 

V sobotu 25. novembra 2017 bude prehliadka pokračovať o 18.00 hod. filmom Kam padajú 

tiene (Dove cadono le ombre), ide o režijný debut dokumentaristky Valentini Pedicini, ktorý sa 

ešte ani nestihol dostať do domácej distribúcie. Snímka sa upriamuje na temnú epizódu 

v dejinách Švajčiarska, ktoré sa pokúsilo zastaviť kočovanie etnických nomádov Jenish, odňatím 

detí rodinám. Film uviedol aj benátsky festival v rámci sekcie Dni autorov. 

Režisérska a scenáristická dvojica Marco e Antonio Manetti, známa pod menom Manetti Bros, 

najnovšie vytvorila hudobný film na tarantinovský spôsob Láska a podsvetie (Ammore e 

malavita). MittelCinemaFest ho v Bratislave uvedie v sobotu 25. novembra 2017 o 20.00 hod. 

Film je zmesou žánrov odrážajúcou celý mikrokozmos Neapola – od akčnej gangsterskej drámy 

po romantickú komédiu, od undergroundu k ľudovej neapolskej piesni. Ide o prvú autorskú 

mainstreemovú komédiu, ktorá sa dostala do oficiálneho výberu benátskeho festivalu, odkiaľ si aj 

odniesla cenu za filmovú hudbu, Soundtrack Stars Award Special. V Taliansku sa film dostal do 

kín začiatkom októbra a v krátkom čase sa vyšvihol na druhé miesto návštevnosti. 

------ trailer: Čosté srdcia 

Herečka Barbora Bobulová sa slovenskému publiku pripomenie v snímke Čisté srdcia (Cuori 

puri), ktorý je na programe v nedeľu 26. novembra 2017 o 18.00 hod. Vo filme stvárnila tvrdú 

a bigotne veriacu matku osemnásťročnej Agnese pripravenej zložiť sľub predmanželskej čistoty 
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až do momentu, kým nestretne chlapca, ktorý má za sebou zložitú minulosť a patrí do iného 

sveta. Pre dokumentaristu Roberta De Paolisa je film celovečerným hraným režijným debutom. 

Režisérka Francesca Comencini nakrútila sentimentálnu komédiu, s iróniou a veľkou úprimnosťou 

podáva príbeh lásky, ktorá vo svete nedokáže existovať a tiež spôsob, akým sa ženy vyrovnávajú 

s koncami a novými začiatkami. Film Nemožné lásky (Amori che non sanno stare al mondo) sa 

snaží búrať tradičné schémy a predsudky. Film, ktorý prichádza do talianskych kín až 29. 

novembra, budú môcť diváci v Bratislave vidieť už v nedeľu 26. novembra 2017 výnimočne o 

20.20 hod. 

------ trailer: Fortunata 

Režisér Sergio Castellito pravidelne siaha pri výbere filmových námetov po románoch svojej 

manželky, spisovateľky Margaret Mazzantini. Film Fortunata vznikol rovnakým spôsobom a 

zarezonoval aj na tohtoročnom festivale v Cannes, kde získala Jasmine Trinca Cenu pre najlepšiu 

herečku. Spolu s ňou v snímke exceluje aj Stefano Accorsi. Filmový príbeh o Fortunate, ktorá 

zvádza každodenný boj za právo na šťastie a dosiahnutie svojho sna uvedie festival v pondelok 

27. novembra 2017 o 18.00 hod. 

Režiséri Antonio Piazza, Fabio Grassadonia sa do medzinárodného povedomia dostali vďaka 

svojmu debutu Salvo, ktorý prišli v roku 2015 aj osobne predstaviť do Bratislavy. Ich druhý 

film Sicilan ghost story uvedie festival MittelCinemaFest v pondelok 27. novembra 2017 o 

20.00 hod. Film rozpráva pravdivý príbeh únosu syna jedného z mafiánskych bossov na Sicílii 

a vyniká schopnosťou režisérov prepojiť obscénnosť mafiánskych praktík so silou rozprávkového 

príbehu. Táto sicílska „ghost story“ je v rovine skutočnosti temnou rozprávkou a v rovine fantázie 

rozprávkou o láske. 

------ trailer: Sicilian Ghost Story 

Paolo Genovese sa do pozornosti slovenských divákov dostal vďaka úspešnej komediálnej dráme 

Úplní cudzinci. Jeho najnovší film Miesto splnených túžob (The Place) uzatváral len pred pár 

dňami Festival del Cinema v Ríme a vďaka spoločnosti Film Europe Media Company zavŕši v 

utorok 28. novembra 2017 o 20.00 hod. vo festivalovej premiére MittelCinemaFest. Diváci sa 

opätovne môžu tešiť na brisknú konverzačnú komédiu plnú známych tvárí a skvelých hereckých 

výkonov. 
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https://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/47414-stredoeuropsky-festival-talianskeho-filmu-otvori-

neha 

 

 Kultúra 
  

 22.11.2017 08:02 

Stredoeurópsky festival talianskeho filmu 

otvorí Neha 

   

 

Zdroj: nonsolocinema.com 

Stredoeurópsky festival talianskeho filmu MittelCinemaFest predstaví 

tohto roku osem snímok renomovaných režisérov i nastupujúcej generácie 

filmových tvorcov. Kolekciu filmových noviniek, ktoré poskytujú pohľad na 

súčasné Taliansko, spája i atraktívne herecké obsadenie. 

Na plátne sa predstavia Renato Carpentieri, Giovanna Mezzogiorno, Stefano Accorsi, Micaela 

Ramazzotti, Jasmine Trinca, Barbora Bobulová a ďalší. Pätnásty ročník prehliadky, ktorú 

pripravil Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave spolu s Istituto Luce Cinecittá, sa uskutoční 

v Kine Lumiére od 24. do 28. novembra. 

 

https://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/47414-stredoeuropsky-festival-talianskeho-filmu-otvori-neha
https://www.bratislavskenoviny.sk/kultura/47414-stredoeuropsky-festival-talianskeho-filmu-otvori-neha
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Festivalové snímky sa budú premietať o 18.00 a 20.00 h. „Všetky tituly majú na Slovensku 

svoju premiéru, niektoré z nich už preverili aj medzinárodné festivaly a ocenili tvorcov v 

rôznych kategóriách,“ informovala Zuzana Golianová, PR manažérka podujatia. 

MittelCinemaFest 2017 otvorí film režiséra Gianniho Amelia Neha (na fotografii), príbeh „o 

osamelosti a neopätovaných láskach“. Príbeh bývalého advokáta Lorenza, ktorý sa ocitá sám 

vo svojom byte uprostred Neapola i uprostred zložitých rodinných a susedských vzťahov, je 

hereckým koncertom Elia Germana, Giovanny Mezzogiorno, Micaely Ramazzotti. „A 

predovšetkým Renata Carpentieriho. Ten získal Zlatý glóbus pre najlepšieho herca, okrem 

toho si film odniesol štyri ceny Syndikátu talianskych filmových novinárov - Strieborná stuha 

a bol uvedený na festivaloch v Londýne, Haife, Moskve a vo Vancouvri.“ 

V programe prehliadky figuruje aj režijný debut dokumentaristky Valentini Pedicini Kam 

padajú tiene. Snímka sa upriamuje na temnú epizódu v dejinách Švajčiarska, ktoré sa pokúsilo 

zastaviť kočovanie etnických nomádov Jenish odňatím detí rodinám. 

Herečka Barbora Bobulová sa slovenskému publiku pripomenie v snímke Čisté srdcia, 

celovečernom hranom režijnom debute dokumentaristu Roberta De Paolisa. Vo filme 

stvárnila tvrdú a bigotne veriacu matku 18-ročnej Agnese pripravenej zložiť sľub 

predmanželskej čistoty až do momentu, kým nestretne chlapca, ktorý má za sebou zložitú 

minulosť a patrí do iného sveta. 

Festival zavŕši titul Miesto splnených túžob - najnovší film Paola Genoveseho, ktorý sa do 

pozornosti slovenských divákov dostal vďaka úspešnej komediálnej dráme Úplní 

cudzinci. „Diváci sa opätovne môžu tešiť na brisknú konverzačnú komédiu plnú známych 

tvári a skvelých hereckých výkonov,“ dodala Golianová na margo filmovej novinky, ktorá 

uzatvárala aj Festival del Cinema v Ríme. 

(TASR) 
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https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/448996-v-taliansku-nenakruca-len-sorrentino/ 

 

 

V Taliansku nenakrúca 

len Sorrentino 
Pravda, Roberta Tóthová 23.11.2017 12:00 

  

 

Selene Caramazza a Barbora Bobulová ako dcéra a matka vo filme Čisté 

srdcia.Autor: FILM EUROPE 

Malý prehľad o tom, aké filmy v uplynulom roku rezonovali v 

Taliansku, v jednej z najproduktívnejších európskych 

kinematografií s najstaršou históriou, ponúkne od piatku do 

utorka 28. novembra v bratislavskom kine Lumiére 

prehliadka talianskeho filmu Mittel Cinema Fest. 

https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/448996-v-taliansku-nenakruca-len-sorrentino/
https://kultura.pravda.sk/autor/197-tothova-roberta/
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Súčasný taliansky film totiž ani zďaleka nie je len o oscarovom bardovi 

Paolovi Sorrentinovi (Veľká nádhera), bratoch Tavianiovcoch či 

talianskom Woodym Allenovi – Nannim Morettim (Máme pápeža). 

Vzťahová tragikomédia Úplní cudzinci režiséra Paola Genovesea má 

vynaliezavý koncept, odohráva sa počas jedného večera a nadchla 

rovnako divákov ako kritikov. Skupinka priateľov si počas spoločnej 

večere vymyslí odvážne pravidlo, každý zo zúčastnených musí vyložiť 

mobilný telefón a zdieľať svoje súkromné konverzácie. Prirodzene sa 

vyplavia nepríjemne lepkavé tajomstvá a odvážna kratochvíľa sa zvrtne 

na dramatickú previerku vzťahov. Úplní cudzinci zaujali aj v slovenských 

kinách, Mittel Cinema Fest predstaví Genoveseho novinku, dialogickú 

drámu Miesto splnených túžob, jeden z najočakávanejších filmov roka. 

Miesto splnených túžob je názov baru, kde celé dni a noci vysedáva ten 

istý muž (Valerio Mastandrea). Desať pravidelných návštevníkov sa sem 

vracia práve kvôli tomu, aby sa s ním porozprávali a na základe jeho rád 

dosiahli to, po čom naozaj túžia. Filmár sa inšpiroval americkým 

televíznym seriálom The Booth at the End a diváka provokuje otázkou, 

čo by urobil v rovnakej životnej situácii ako jeho hrdinovia. 

Prehliadka ponúka osem filmov, okrem iného novinku renomovaného 

režiséra Gianniho Amelia Neha, no predstaví aj debutantov. Tým je 

režisér drámy Čisté srdcia Roberto De Paolis, ktorý jednu z hlavných 

postáv zveril slovenskej herečke pôsobiacej v Taliansku Barbore 

Bobulovej. Nakrúcanie bolo podľa nej nekonvenčné, štáb na čele 

s režisérom do veľkej miery improvizoval. „De Paolisovi išlo o slobodu 

výrazu a pohybu, kamera akoby na pľaci ani nebola prítomná. 

Kameraman si zaslúži za tento výkon medailu,“ priblížila v rozhovore pre 

Pravdu. V romantickej dráme stvárnila prísne veriacu matku 

dospievajúceho dievčaťa, ktoré sa zamiluje do staršieho chlapca. 

Gianni Amelio situoval drámu Neha do talianskeho Neapola. Hlavná 

hrdinka Elena (Giovanna Mezzogiorno) tu pracuje ako prekladateľka pre 

arabskú komunitu a snaží sa oživiť puto so svojím otcom, ktorý sa na ňu 

a jej brata pred rokmi surovo vykašľal. Zatrpknutý klamár sa jej 

programovo vyhýba, a omnoho bližšie má k mladej žene Michele, ktorá 

sa čerstvo prisťahovala do bytu oproti. S Elenou ho spojí až tragédia. 

Amelio poukazuje na migračnú krízu a terorizmus, no rovnako dôkladne 

pomenúva fatalitu rodičovských vzťahov a odlúčenie najbližších. 
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Ironická melodráma Fortunata, ako snímku označil recenzent magazínu 

Hollywood Reporter, súťažila na festivale v Cannes v sekcii Iný pohľad a 

Jasmine Trinca získala za stvárnenie mladej rozvádzajúcej sa matky 

cenu pre najlepšiu herečku. Fortunata sa chce osamostatniť a otvoriť si 

vlastné kaderníctvo, do života sa jej však okrem bývalého manžela 

zapletú ďalší dvaja muži a problémy s osemročnou dcérou. Skvelý nos 

pri výbere hlavnej predstaviteľky mal známy taliansky herec a režisér 

Sergio Castellitto. Scenár svojho šiesteho celovečerného filmu napísal 

opäť s manželkou, spisovateľkou Margaret Mazzantini a aj keď sa im 

podľa zahraničných kritikov nepodarilo príbeh dostatočne vymotivovať a 

Fortunata je "presladený puding”, snímka stojí za to práve kvôli 

plnokrvnému výkonu Jasmine Trinca. V mäkkých odtieňoch zlatého 

talianskeho slnka a farebných kostýmoch vraj žiari podobne ako Julia 

Robertsová vo filme Erin Brockovich. Soundtrack je navyše poskladaný 

zo zamilovaných hitoviek od Eltona Johna či The Cure. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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http://bratislava.dnes24.sk/filmovi-fanusikovia-sa-mozu-tesit-na-festival-talianskeho-filmu-284946 

 

Filmoví fanúšikovia sa môžu tešiť na festival talianskeho filmu 

Návštevníkov čaká osem snímok renomovaných režisérov i nastupujúcej generácie 

filmových tvorcov. 
23. november 2017 

 

 

Zdroj: internet 

Stredoeurópsky festival talianskeho filmu MittelCinemaFest predstaví tohto roku 

osem snímok renomovaných režisérov i nastupujúcej generácie filmových tvorcov. 

Kolekciu filmových noviniek, ktoré poskytujú pohľad na súčasné Taliansko 

„s humorom, iróniou, ale aj vážnym spracovaním sociálnych tém“, spája i atraktívne 

herecké obsadenie. 

Na plátne sa predstavia Renato Carpentieri, Giovanna Mezzogiorno, Stefano 

Accorsi, Micaela Ramazzotti, Jasmine Trinca, Barbora Bobulová a ďalší. Pätnásty 

ročník prehliadky, ktorú pripravil Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave spolu s Istituto 

Luce Cinecittá, sa uskutoční v Kine Lumiére od 24. do 28. novembra. 

Festivalové snímky sa budú premietať o 18:00 a 20:00 hod. „Všetky tituly majú na 

Slovensku svoju premiéru, niektoré z nich už preverili aj medzinárodné 

festivaly a ocenili tvorcov v rôznych kategóriách,“ informovala Zuzana 

Golianová, PR manažérka podujatia. 

http://bratislava.dnes24.sk/filmovi-fanusikovia-sa-mozu-tesit-na-festival-talianskeho-filmu-284946
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Program festivalu 

MittelCinemaFest 2017 otvorí film režiséra Gianniho Amelia Neha, príbeh 

o osamelosti a neopätovaných láskach. Príbeh bývalého advokáta Lorenza, ktorý sa 

ocitá sám vo svojom byte uprostred Neapola i uprostred zložitých rodinných a 

susedských vzťahov, je hereckým koncertom Elia Germana, Giovanny Mezzogiorno, 

Micaely Ramazzotti. A predovšetkým Renata Carpentieriho. Ten získal Zlatý glóbus 

pre najlepšieho herca, okrem toho si film odniesol štyri ceny Syndikátu talianskych 

filmových novinárov – Strieborná stuha a bol uvedený na festivaloch v Londýne, 

Haife, Moskve a vo Vancouvri. 

V programe prehliadky figuruje aj režijný debut dokumentaristky Valentini 

Pedicini Kam padajú tiene. Snímka sa upriamuje na temnú epizódu v dejinách 

Švajčiarska, ktoré sa pokúsilo zastaviť kočovanie etnických nomádov Jenish odňatím 

detí rodinám. 

Herečka Barbora Bobulová sa slovenskému publiku pripomenie v snímke Čisté 

srdcia, celovečernom hranom režijnom debute dokumentaristu Roberta De Paolisa. 

Vo filme stvárnila tvrdú a bigotne veriacu matku 18-ročnej Agnese pripravenej zložiť 

sľub predmanželskej čistoty až do momentu, kým nestretne chlapca, ktorý má za 

sebou zložitú minulosť a patrí do iného sveta. 

Festival zavŕši titul Miesto splnených túžob – najnovší film Paola Genoveseho, 

ktorý sa do pozornosti slovenských divákov dostal vďaka úspešnej komediálnej 

dráme Úplní cudzinci. „Diváci sa opätovne môžu tešiť na brisknú konverzačnú 

komédiu plnú známych tvári a skvelých hereckých výkonov,“ dodala Golianová na 

margo filmovej novinky, ktorá uzatvárala aj Festival del Cinema v Ríme. 
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http://www.dobrenoviny.sk/c/117108/nenechajte-si-ujst-v-bratislave-prebieha-mittelcinemafest 

 

TASR 

 Dnes o 09:44 

 čítanie na 2 minúty 

Nenechajte si ujsť: V Bratislave prebieha 
MittelCinemaFest 

Festivalové snímky budú mať na Slovensku svoju premiéru, projekcie sa 

začínajú o 18.00 a 20.00 h. V programe figuruje aj hudobný film na 

tarantinovský spôsob Láska a podsvetie. 

Ilustračné foto. — Foto: TASR 

Bratislava 24. novembra (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére je od piatka 

dejiskom Stredoeurópskeho festivalu talianskeho filmu MittelCinemaFest. 

Podujatie do 28. novembra predstaví osem snímok renomovaných režisérov i 

nastupujúcej generácie filmových tvorcov. Kolekciu filmových noviniek, ktoré 

poskytujú pohľad na súčasné Taliansko s humorom, iróniou, ale aj vážnym 

spracovaním sociálnych tém, spája i atraktívne herecké obsadenie. Na plátne 

sa predstavia Renato Carpentieri, Stefano Accorsi, Micaela Ramazzotti i 

Barbora Bobulová. 

http://www.dobrenoviny.sk/c/117108/nenechajte-si-ujst-v-bratislave-prebieha-mittelcinemafest
http://www.dobrenoviny.sk/autor/20/tasr
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"Festival je rámcovaný dvoma výraznými filmami - úvod bude patriť snímke 

Neha Gianni Amelia a uzavrie ho nový film režiséra európskeho kinohitu Úplní 

cudzinci Paola Genoveseho Miesto splnených túžob," TASR informovala 

Zuzana Golianová, PR manažérka festivalu. "Úvodný a záverečný film sú 

skutočnou oslavou hereckého umenia, plejádou toho najlepšieho, čo v tejto 

oblasti súčasný taliansky film ponúka. Ostatné filmy prehliadky však v ničom 

nezaostávajú, ponúkajú vážne spoločenské témy poňaté netradičným a 

originálnym spôsobom, ale aj klasické a osvedčené formy filmového 

spracovania," dodáva Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho inštitútu v 

Bratislave, ktorý v poradí 15. ročník prehliadky pripravil spolu s Istituto Luce 

Cinecittá. 

Festivalové snímky budú mať na Slovensku svoju premiéru, projekcie sa 

začínajú o 18.00 a 20.00 h. V programe figuruje aj hudobný film na 

tarantinovský spôsob Láska a podsvetie z dielne režisérskej a scenáristickej 

dvojice známej pod značkou Manetti Bros. "Je to náš pohľad na Neapol, keď 

sme tam, vidíme, že mesto má veľa problémov, ale má aj umenie a kultúru. 

Neapol je často zobrazovaný buď ako pohľadnica zálivu, alebo ako obraz 

obytnej štvrte Vele di Scampia (známej z filmu Gomorra). My sa snažíme 

sympatickým spôsobom parodizovať nazeranie na mesto len z negatívnej 

stránky, ktoré je dnes v móde," povedal pre portál repubblica.it jeden z bratov 

Manettiovcov Marco. 

Hlavnou témou filmu Čisté srdcia je podľa režijných poznámok panenstvo - na 

jednej strane to fyzické, naivná predstava o čistote a dokonalosti, na druhej 

strane panenskosť priestoru ako metafora hraníc a múrov, ktoré staviame na 

ochranu našej identity. Pre dokumentaristu Roberta De Paolisa je film 

celovečerným hraným režijným debutom. Okrem mladých začínajúcich hercov 

Simoneho Liberatiho a Seleny Caramazzy si v ňom zahrala aj Slovenka 
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Barbora Bobulová. Stvárnila tvrdú a bigotne veriacu matku 18-ročnej Agnese 

pripravenej zložiť sľub predmanželskej čistoty až do momentu, kým nestretne 

chlapca, ktorý má za sebou zložitú minulosť a patrí do iného sveta. Film si 

diváci môžu pozrieť v nedeľu 26. novembra o 18.00 h. 

Program MittelCinemaFestu 2017 je dostupný na www.iicbratislava.esteri.it 

alebo www.kino-lumiere.sk. 
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http://www.24hod.sk/nenechajte-si-ujst-v-bratislave-prebieha-mittelcinemafest-cl550708.html 

 

24hod.sk    Gala 

24. novembra 2017 

Nenechajte si ujsť: V Bratislave prebieha MittelCinemaFest 

 

 

 

Bratislavské Kino Lumiére je od piatka dejiskom Stredoeurópskeho festivalu 

talianskeho filmu MittelCinemaFest. Podujatie do 28. novembra predstaví osem 

snímok renomovaných ... 
 

 

 

Bratislava 24. novembra (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére je od piatka dejiskom 

Stredoeurópskeho festivalu talianskeho filmu MittelCinemaFest. Podujatie do 28. 

novembra predstaví osem snímok renomovaných režisérov i nastupujúcej generácie 

filmových tvorcov. Kolekciu filmových noviniek, ktoré poskytujú pohľad na súčasné 

Taliansko s humorom, iróniou, ale aj vážnym spracovaním sociálnych tém, spája i 

atraktívne herecké obsadenie. Na plátne sa predstavia Renato Carpentieri, Stefano 

Accorsi, Micaela Ramazzotti i Barbora Bobulová. 

 

"Festival je rámcovaný dvoma výraznými filmami - úvod bude patriť snímke Neha Gianni 

Amelia a uzavrie ho nový film režiséra európskeho kinohitu Úplní cudzinci Paola 

Genoveseho Miesto splnených túžob," TASR informovala Zuzana Golianová, PR 

manažérka festivalu. "Úvodný a záverečný film sú skutočnou oslavou hereckého umenia, 

plejádou toho najlepšieho, čo v tejto oblasti súčasný taliansky film ponúka. Ostatné filmy 

http://www.24hod.sk/nenechajte-si-ujst-v-bratislave-prebieha-mittelcinemafest-cl550708.html
http://www.24hod.sk/nenechajte-si-ujst-v-bratislave-prebieha-mittelcinemafest-cl550708.html
http://www.24hod.sk/
http://www.24hod.sk/2017-11-24/20/gala/
https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4410&pr=0.1&w_id=390&tstamp=1511514649&pid=536&cd=ae3df5a8cf7b9af864cf6f368fa5bf51&f=1
https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4476&pr=0.1&w_id=655&tstamp=1511514649&pid=536&cd=a0a6f7182f38fe043fafdc4205160e12&f=1
http://www.24hod.sk/2017-11-24/20/gala/
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prehliadky však v ničom nezaostávajú, ponúkajú vážne spoločenské témy poňaté 

netradičným a originálnym spôsobom, ale aj klasické a osvedčené formy filmového 

spracovania," dodáva Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave, 

ktorý v poradí 15. ročník prehliadky pripravil spolu s Istituto Luce Cinecittá. 

 

Festivalové snímky budú mať na Slovensku svoju premiéru, projekcie sa začínajú o 18.00 

a 20.00 h. V programe figuruje aj hudobný film na tarantinovský spôsob Láska a 

podsvetie z dielne režisérskej a scenáristickej dvojice známej pod značkou Manetti 

Bros. "Je to náš pohľad na Neapol, keď sme tam, vidíme, že mesto má veľa problémov, 

ale má aj umenie a kultúru. Neapol je často zobrazovaný buď ako pohľadnica zálivu, 

alebo ako obraz obytnej štvrte Vele di Scampia (známej z filmu Gomorra). My sa snažíme 

sympatickým spôsobom parodizovať nazeranie na mesto len z negatívnej stránky, ktoré 

je dnes v móde," povedal pre portál repubblica.it jeden z bratov Manettiovcov Marco. 

 

Hlavnou témou filmu Čisté srdcia je podľa režijných poznámok panenstvo - 

na jednej strane to fyzické, naivná predstava o čistote a dokonalosti, na druhej strane 

panenskosť priestoru ako metafora hraníc a múrov, ktoré staviame na ochranu našej 

identity. Pre dokumentaristu Roberta De Paolisa je film celovečerným hraným režijným 

debutom. Okrem mladých začínajúcich hercov Simoneho Liberatiho a Seleny Caramazzy 

si v ňom zahrala aj Slovenka Barbora Bobulová. Stvárnila tvrdú a bigotne veriacu matku 

18-ročnej Agnese pripravenej zložiť sľub predmanželskej čistoty až do momentu, kým 

nestretne chlapca, ktorý má za sebou zložitú minulosť a patrí do iného sveta. Film si 

diváci môžu pozrieť v nedeľu 26. novembra o 18.00 h. 

 

Program MittelCinemaFestu 2017 je dostupný na www.iicbratislava.esteri.it alebo 

www.kino-lumiere.sk. 

 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4406&pr=0.1&w_id=198&tstamp=1511514649&pid=536&cd=5da093dbce1b3c48c288b8bfa78979f8&f=1
https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4470&pr=0.1&w_id=5370&tstamp=1511514649&pid=536&cd=b240d31dedd6671f801331efabcd52b7&f=1
http://www.teraz.sk/
http://www.tasr.sk/
http://femme.sk/index.php/volny-cas/volny-cas/item/10667-ochutnavka-talianskeho-filmu-mittelcinemafest
http://femme.sk/index.php/volny-cas/volny-cas/item/10667-ochutnavka-talianskeho-filmu-mittelcinemafest
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http://www.teraz.sk/kultura/mittelcinemafest-uvedie-osem-snimok-su/294126-clanok.html 

 

Nenechajte si ujsť: V Bratislave 

prebieha MittelCinemaFest 

 

Ilustračné foto. Foto: TASR 

Festivalové snímky budú mať na Slovensku 
svoju premiéru, projekcie sa začínajú o 18.00 a 
20.00 h. V programe figuruje aj hudobný film na 
tarantinovský spôsob Láska a podsvetie. 

Autor TASREditor Elena Zúborová 

dnes 9:25 

Bratislava 24. novembra (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére je od piatka 

dejiskom Stredoeurópskeho festivalu talianskeho filmu MittelCinemaFest. 

Podujatie do 28. novembra predstaví osem snímok renomovaných režisérov i 

nastupujúcej generácie filmových tvorcov. Kolekciu filmových noviniek, ktoré 

poskytujú pohľad na súčasné Taliansko s humorom, iróniou, ale aj vážnym 

spracovaním sociálnych tém, spája i atraktívne herecké obsadenie. Na plátne 

http://www.teraz.sk/kultura/mittelcinemafest-uvedie-osem-snimok-su/294126-clanok.html
http://www.teraz.sk/author/11
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sa predstavia Renato Carpentieri, Stefano Accorsi, Micaela Ramazzotti i 

Barbora Bobulová. 

 

"Festival je rámcovaný dvoma výraznými filmami - úvod bude patriť snímke 

Neha Gianni Amelia a uzavrie ho nový film režiséra európskeho kinohitu Úplní 

cudzinci Paola Genoveseho Miesto splnených túžob," TASR informovala 

Zuzana Golianová, PR manažérka festivalu. "Úvodný a záverečný film sú 

skutočnou oslavou hereckého umenia, plejádou toho najlepšieho, čo v tejto 

oblasti súčasný taliansky film ponúka. Ostatné filmy prehliadky však v ničom 

nezaostávajú, ponúkajú vážne spoločenské témy poňaté netradičným a 

originálnym spôsobom, ale aj klasické a osvedčené formy filmového 

spracovania," dodáva Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho inštitútu v 

Bratislave, ktorý v poradí 15. ročník prehliadky pripravil spolu s Istituto Luce 

Cinecittá. 

 

Festivalové snímky budú mať na Slovensku svoju premiéru, projekcie sa 

začínajú o 18.00 a 20.00 h. V programe figuruje aj hudobný film na 

tarantinovský spôsob Láska a podsvetie z dielne režisérskej a scenáristickej 

dvojice známej pod značkou Manetti Bros. "Je to náš pohľad na Neapol, keď 

sme tam, vidíme, že mesto má veľa problémov, ale má aj umenie a kultúru. 

Neapol je často zobrazovaný buď ako pohľadnica zálivu, alebo ako obraz 

obytnej štvrte Vele di Scampia (známej z filmu Gomorra). My sa snažíme 

sympatickým spôsobom parodizovať nazeranie na mesto len z negatívnej 

stránky, ktoré je dnes v móde," povedal pre portál repubblica.it jeden z bratov 

Manettiovcov Marco. 

 

Hlavnou témou filmu Čisté srdcia je podľa režijných poznámok panenstvo - na 

jednej strane to fyzické, naivná predstava o čistote a dokonalosti, na druhej 

strane panenskosť priestoru ako metafora hraníc a múrov, ktoré staviame na 

ochranu našej identity. Pre dokumentaristu Roberta De Paolisa je film 

celovečerným hraným režijným debutom. Okrem mladých začínajúcich hercov 

Simoneho Liberatiho a Seleny Caramazzy si v ňom zahrala aj Slovenka 

Barbora Bobulová. Stvárnila tvrdú a bigotne veriacu matku 18-ročnej Agnese 

pripravenej zložiť sľub predmanželskej čistoty až do momentu, kým nestretne 

chlapca, ktorý má za sebou zložitú minulosť a patrí do iného sveta. Film si 

diváci môžu pozrieť v nedeľu 26. novembra o 18.00 h. 

 

Program MittelCinemaFestu 2017 je dostupný na www.iicbratislava.esteri.it 

alebo www.kino-lumiere.sk. 
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http://femme.sk/index.php/volny-cas/volny-cas/item/10667-ochutnavka-talianskeho-filmu-

mittelcinemafest 

 

Ochutnávka talianskeho filmu MittelCinemaFest 
Napísal TS 24. november 2017 

Kolekciu tvorí osem snímok, ich ozdobou sú skvelé herecké 

výkony, ktoré akoby dominovali súčasnej talianskej 
kinematografii. Úvod bude patriť snímke Neha Gianni Amelia a 

uzavrie ho nový film režiséra európskeho kinohitu Úplní 
cudzinci Paola Genoveseho Miesto splnených túžob. 

Pätnásty ročník prehliadky, ktorú pripravil Taliansky kultúrny 

inštitút v Bratislave, sa uskutoční v Kine Lumière a potrvá do 28. 
novembra 2017. My sme pre vás vybrali tri z nich. 

1. tip: Festival otvorí v piatok 24. novembra 2017 o 20.00 
hod. mimoriadne osobný film režiséra Gianni Amelia Neha (La 

Tenerezza). Vychádza z literárnej predlohy a je zasadený do Neapola, 
ktorý  sa stáva ďalším protagonistom filmu, je jeho pevnou súčasťou a 

nielen kulisou. Režisér sa zdôveril so svojou potrebou rozprávať o človeku 
v jeho veku a úprimne sa konfrontovať aj s istými emóciami. “Doposiaľ 

som bol vždy mladší alebo starší ako moji filmoví hrdinovia. Tentokrát, vo 
veku 72 rokov zdieľam s postavou Lorenza zdanlivo negatívny pocit 

hnevu, ktorý cítiš voči osobám, ktoré ťa majú radi a príliš sa o teba 
strachujú. Tým ti dávajú pocítiť vek, ktorý si nechceš pripustiť, alebo sa 

naň vnútorne necítiš. Upozorňujú ťa, že už nie si mladý. Lorenzo reaguje 
prchko, občas hrubo, predovšetkým voči vlastnej dcére. Táto emócia vo 

mne existuje dobre ukrytá,  ale viem, že existuje,” povedal Amelio pre 

portál repubblica.it o svojom zatiaľ najväčšom prepojení s filmovou 
postavou. Spracoval príbeh o osamelosti a neopätovaných láskach. „Neha 

je skutočným i metaforickým putovaním, cestou do našich sŕdc a naprieč 
meštiackym Neapolom. Film je postavený viac na hercoch ako na príbehu. 

Postavy som formoval tak, aby čo najviac vychádzali zo samotných 
charakterov jednotlivých hereckých osobností“dodal. Snímka je hereckým 

koncertom Elia Germana, Giovanny Mezzogiorno, Micaely Ramazzotti 
a predovšetkým Renata Carpentieriho. Ten získal Zlatý glóbus pre 

najlepšieho herca, okrem toho si film odniesol štyri ceny Syndikátu 
talianskych filmových novinárov - Strieborná stuha a bol uvedený na 

festivaloch v Londýne, Haife, Moskve a vo Vancouvri.  

2. tip: V sobotu 25. novembra 2017 bude prehliadka pokračovať 

o 18.00 hod. filmom Kam padajú tiene (Dove cadono le ombre) 
dokumentaristky Valentiny Pedicini, ktorý je jej prvým hraným 

dlhometrážnym filmom. Vizuálne veľmi zaujímavo spracovaná snímka 

http://femme.sk/index.php/volny-cas/volny-cas/item/10667-ochutnavka-talianskeho-filmu-mittelcinemafest
http://femme.sk/index.php/volny-cas/volny-cas/item/10667-ochutnavka-talianskeho-filmu-mittelcinemafest
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hľadá odpoveď na otázku ako stvárniť tragédiu, po ktorej nezostal žiaden 

obrazový materiál, iba niekoľko svedectiev. Zachytáva temnú epizódu 
v dejinách Švajčiarska, ktoré sa pokúsilo zastaviť kočovanie etnických 

nomádov Jenish, odňatím detí rodinám. Film uviedol aj benátsky festival 

v rámci sekcie Dni autorov. Aj v tomto filme dominujú výkony dvoch 
hlavných predstaviteliek: Federica Rosellini a Elena Cotta  (držiteľka Ceny 

Coppa Volpi 2013 za film Emmy Dante Via Castellana Bandiera) 
prichádzajú z divadelného prostredia a na filmovom plátne zvádzajú bez 

prestania fiktívny boj na telo o moc. 

3. tip: Festival v utorok 28. novembra 2017 o 20.00 hod. 
uzavrie Miesto splnených túžob (The Place), najnovší film režiséra Paola 

Genoveseho, ktorý sa do pozornosti slovenských divákov dostal vďaka 
úspešnej komediálnej dráme Úplní cudzinci . „V novej snímke tohto 

talentovaného talianskeho režiséra sa objaví zopár známych tvárí z jeho 

úspešného predchádzajúceho filmu a ak chceme nájsť ďalšie paralely 
medzi týmito dvoma dielami, potom sú to jednoznačne skvelé dialógy, 

vynikajúce herecké výkony a odhaľovanie individuálnych životných osudov 
– tentokrát nie pomocou mobilu, ale „tajomného manipulátora“,“ povedala 

Dagmar Krepopová zo spoločnosti Film Europe, ktorá film prináša do 
slovenských kín. Distribučná premiéra bude už 7. decembra a tak ho 

slovenskí diváci budú mať možnosť uvidieť po Talianoch ako prví v Európe. 
Skvelé herecké obsadenie vo filme potvrdil pre portál repubblica.it aj sám 

režisér: “Vtipné je, že film je postavený na jedenástich hercoch, ako naša 
reprezentácia. Mohli by byť našim národným  hereckým mužstvom, nie vo 

futbale ale v interpretácii (pri všetkej úcte k ostatným hercom). Vo svojom 
obore patria k tomu najlepšiemu, čo  Taliansko momentálne má. Film sa 

rýchlo predal do rôznych krajín sveta – keď s ním budem cestovať po 
svete, a aj po festivaloch, budem sa pýšiť ich majstrovstvom, z tohto 

pohľadu je to skutočná herecká show“ povedal Genovese.  

Viac informácií o filmoch: www.iicbratislava.esteri.it, www.kino-

lumiere.sk, www.filmitalia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comingsoon.it/personaggi/federica-rosellini/252016/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/elena-cotta/22137/biografia/
http://www.iicbratislava.esteri.it/
http://www.kino-lumiere.sk/
http://www.kino-lumiere.sk/
http://www.filmitalia.org/
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http://www.filmpress.sk/festivaly/ine/5756-galeria-skvelych-hereckych-vykonov-na-15-

mittelcinemafeste 

 

Galéria skvelých hereckých výkonov na 15. MittelCinemaFeste 
Streda, 29 November 2017 |  Jaroslav Hochel 

Prehliadky talianskych filmov, ktorých hlavným 

usporiadateľom je Taliansky kultúrny inštitút, majú v Bratislave už svoju tradíciu. V ostatných rokoch 

majú svoje jarné a jesenné „vydanie“ – to prvé pod názvom Cine vitaj (v rámci širšie koncipovaného 

podujatia Dolce vitaj) a to druhé od roku 2006 pod názvom MittelCinemaFest(Stredoeurópsky 

festival talianskeho filmu), čo je podujatie, ktoré sa krátko po sebe koná v troch stredoeurópskych 

metropolách (tohto roku v poradí Budapešť, Bratislava, Praha; v Česku sa pridáva aj Brno a 

Ostrava). 

Organizátori podobných prehliadok stoja vždy pred dilemou, či staviť na ľahšie, divácke žánre s 

potenciálne vysokou návštevnosťou, alebo na artovejšie zameranú kinematografiu, čo sa prejavilo aj v 

uplynulých ročníkoch MittelCinemaFestu. Keďže priemeru a podpriemeru je v našich kinách tak či tak 

dosť, za vhodnejšiu považujeme druhú cestu, ktorou sa organizátori jednoznačne vydali tohto roku 

(kino Lumiere, 24. – 28. novembra), pričom stavili tak na filmy skúsených tvorcov, ako aj debutantov. 

Dramaturgiu im uľahčuje to, že základný výber filmov robí 

taliansky Istituto Luce Cinecitta, inštitúcia podobná 

nášmu filmovému ústavu. Bratislavský organizátor však pristupuje ku koncipovaniu programu tvorivo, 

takže vďaka jeho aktivite sme mohli vidieť aj niekoľko titulov získaných výlučne na uvedenie u nás. To 

platí aj o snímke Neha režiséraGianniho Amelia, komorný príbeh Lorenza, starého muža, bývalého 

advokáta, ktorý je po vážnej srdcovej príhode a žije osamelo, hoci má dve dospelé deti (jeho dcéru 

hrá Giovanna Mezzogiorno, ktorú si pamätáme z filmu Ferzana Ozpeteka Okno naproti). Do jeho 

života náhle vpadne mladá rodina s dvomi deťmi, ktorá sa prisťahuje do susedstva. Tragická udalosť, 

ktorá sa v tejto rodine odohrá, zapôsobí ako katalyzátor toho, aby Lorenzo prehodnotil svoj spôsob 

života a vzťahy so svojimi deťmi. 

Na prehliadke talianskych filmov spravidla nechýba snímka s tematikou mafie. Vlastne boli až dve, a to 

navzájom také odlišné, ako len dva filmy môžu byť, a zároveň aj odlišné od väčšiny mafiánskych 

http://www.filmpress.sk/festivaly/ine/5756-galeria-skvelych-hereckych-vykonov-na-15-mittelcinemafeste
http://www.filmpress.sk/festivaly/ine/5756-galeria-skvelych-hereckych-vykonov-na-15-mittelcinemafeste
http://www.filmpress.sk/festivaly/ine/5756-galeria-skvelych-hereckych-vykonov-na-15-mittelcinemafeste
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filmov, ktorých máme v pamäti desiatky. Režisérska 

dvojica Antonio Piazzaa Fabio Grassadonia vychádza zo skutočnej udalosti, keď príslušníci mafie v 

roku 1993 uniesli iba dvanásťročného chlapca Giuseppeho Di Mattea, väznili ho a po 779 dňoch 

napokon fyzicky zlikvidovali. Podstatou tohto neľudského činu bola pomsta chlapcovmu otcovi, ktorý, 

hoci sám pochádzal z prostredia mafie, sa stal informátorom polície pri vyšetrovaní mafiánskych káuz. 

V príznačne/prízračne nazvanej snímke Sicilian Ghost Story tvorcovia v maximálnej miere potláčajú 

faktografiu a ponárajú sa do detského sveta prostredníctvom Giuseppeho spolužiačky, ktorá je do 

chlapca zamilovaná (mladý hrdina má vo filme štrnásť rokov) a na rozdiel od dospelých sa nevie a 

nechce zmieriť s jeho zmiznutím. Svoj film koncipujú ako temný príbeh s prvkami rozprávky, v ktorom 

sa prelína realita s fantáziou a snom, príbeh nesmierne sugestívny a pri všetkej drsnosti témy poetický 

a najmä veľmi originálny. 

Z celkom iného súdka bol film Láska a podsvetie. Už úvodná scéna, v ktorej počas pohrebu začne 

mŕtvola v truhle spievať a protestovať proti pohrebnému obradu, lebo pozostalí sa lúčia s niekým 

celkom iným, nenechá diváka na pochybách, že nepôjde o nič vážne. Teda aspoň nie v rovine žánru, 

lebo bratia Antonio a Marco 

Manettiovci nakrútili muzikálovú komédiu, ktorá, 

hoci ide jednoznačne o mainstreamový film, reprezentovala Taliansko v súťaži benátskeho festivalu. V 

zápletke filmu sa don Vincenzo, majiteľ firmy na spracovanie ustríc, stane obeťou mafiánskej pomsty. 

Lenže to, čo sa belie v kadi plnej ustríc, kam sa mafián skryl pred zabijakmi, nie je jeho hlava, ale – 

zadok, takže jeho strelné poranenie nie je veľmi vážne. Vincenzo je však už zo všetkého unavený a 

rozhodne sa zinscenovať vlastný pohreb, aby si potom mohol s manželkou Mariou, ktorá mu v tomto 

pláne výrazne pomáha, užívať v nejakom prímorskom raji. Dokonalý plán naruší zdravotná sestra 

Fatima, ktorá zazrie dona Vincenza v nemocnici živého, a preto ju treba zlikvidovať. To by mala byť 

hračka pre Vincenzovho zabijaka Cira, ktorý však zistí, že sestrička je jeho osudová láska z mladosti – 

a vydá sa s ňou na útek. Ďalší zabijaci dostanú za úlohu zlikvidovať aj Cira a začína sa bláznivá 

naháňačka, pri ktorej, ako to už v muzikáloch býva, začínajú protagonisti podchvíľou bez akejkoľvek 

príčiny spievať... Manettiovci ponúkajú gejzír originálnej, inteligentnej zábavy, v ktorom parodujú 

mnohé klišé mafiánskych filmov a ktorý by sa podľa našej mienky „uživil“ aj v našej bežnej distribúcii. 
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Určite by poslúžil aj ako skvelý príklad, že mainstreamová zábava nemusí nutne kráčať ruka v ruke s 

trápnosťou, ako sa to deje pri tuzemských „zábavách“ typu Cuky Luky film či Všetko alebo nič. 

No vráťme sa ešte k vážnejším témam. Debutujúca režisérka Valentina 

Pedicini sa vo svojom filme Kam padajú tiene inšpirovala málo známymi historickými faktmi. Na 

území Švajčiarska, Francúzska, Nemecka a Rakúska žilo (a žije) rodové spoločenstvo Jenišov, ktorí 

svojím spôsobom života pripomínajú kočujúcich Rómov (preto ich niekedy nazývali aj „bielymi 

Rómami“). Vo Švajčiarsku fungovala od dvadsiatych až do sedemdesiatych, resp. osemdesiatych rokov 

minulého storočia „filantropická“ asociácia Pro Juventute, ktorá v úsilí zastaviť kočovníctvo odnímala 

Jenišom deti, zhromažďovala ich v detských domovoch, robila na nich „vedecké“ pokusy a sterilizovala 

ich. Scenáristky Valentina Pedicini a Francesca Manieri o tom rozprávajú vo forme retrospektívy. 

Zdravotná sestra Anna a ošetrovateľ Hans pracujú v domove dôchodcov, ktorý je v budove, kde bol 

ešte pred štrnástimi rokmi práve detský domov pre jenišské deti. Nielen to – oni sami patrili medzi 

tieto deti a boli obeťami experimentov, ktoré viedla lekárka Gertrud. Keď sa v domove dôchodcov 

objaví ako nová klientka distingvovaná stará dáma, Anna v nej spozná práve nenávidenú Gertrud, čo v 

nej prebudí frustrujúce spomienky a azda aj túžbu po pomste... Režisérka zvolila tvorivý kľúč, v 

ktorom zobrazované prostredie ani konanie postáv nepôsobí celkom realisticky – skôr pripomína akúsi 

nočnú moru, mátožný sen, a to v rovine filmovej prítomnosti aj minulosti. 

V programe MittelCinemaFestu bol aj sľubný debut Roberta De Paolisa, 

ktorý sme mohli vidieť aj na tohtoročnom Art Film 

Feste v Košiciach: Čisté srdcia sú naozaj „čistým“ príbehom mladého páru, ktorého ľúbostný vzťah 

zbytočne komplikujú bigotné predstavy matky dievčaťa. O niečo slabšími titulmi boli 

snímky Nemožné lásky (r.Francesca Comecini, dcéra slávneho otca Luigiho Comenciniho) 

a Fortunata (r. Sergio Castellitto). V oboch ide o problémy s láskou: v prvom medzi dvomi už nie 

najmladšími vysokoškolskými pedagógmi, v druhom medzi neveľmi úspešnou kaderníčkou a detským 

psychiatrom, ku ktorému chodí rozvádzajúca sa Fortunata so svojou dcérkou. Aj napriek istým 

výhradám k samotnému filmu v ňom môžeme oceniť presvedčivý, živelný herecký výkon Jasmine 
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Trinca v titulnej úlohe; v role zamilovaného 

psychiatra jej sekunduje Stefano Accorsi, u nás známy napríklad z Ozpetekovho filmu Ignoranti. No 

a záverečným a v návštevnosti jednoznačne najúspešnejším filmom bolo Miesto splnených túžob z 

dielne režiséra Paola Genoveseho, ktorého predošlý film Úplnú cudzinci dobre zabodoval v našej 

distribúcii (15-tisíc divákov). O jeho najnovšom filme nebudeme prezrádzať viac, lebo spoločnosť Film 

Europe ho už zakrátko prinesie aj na plátna našich kín. 

Ako vyplýva z napísaného, uvedené filmy boli 

zaujímavé nielen samy osebe, ale vytvárali medzi sebou určité vzájomné vzťahy a ukazovali súvislosti 

(dva filmy o mafii, dva filmy inšpirované skutočnými udalosťami, pripomínajúce z formálnej stránky 

nočnú moru, filmy odohrávajúce sa v Neapole a podobne.). Aj pri rôznosti tém, žánrov a autorských 

prístupov treba vyzdvihnúť vynikajúce herecké výkony vo všetkých uvedených snímkach. Hoci to bol – 

a musel byť – len zlomkový obraz súčasnej talianskej kinematografie, bol nesmierne inšpiratívny. 

Tohtoročný MittelCinemaFest nasadil latku hodne vysoko a v nasledujúcich ročníkoch bude ťažké ju 

nepodliezť. 
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https://music-zone.eu/v-bratislave-zazneju-raritne-skladby-v-podani-organistu-eugenia-

becchettiho/ 

 

V Bratislave zaznejú raritné skladby v 

podaní organistu Eugenia Becchettiho 
29. novembra 2017 

 

Pár dní po závere úspešného ročníka filmovej prehliadky MittelCinemaFest 

prichádza do Bratislavy Eugenio Becchetti, hlavný organista horného kostola 

Baziliky sv. Františka v Assisi, aby vo Františkánskom kostole v Bratislave 

odohral výnimočný koncert venovaným sv. Františkovi, s názvom “Mistero 

Gaudioso”. Záštitu nad týmto hudobným podujatím prevzal veľvyslanec 

Talianskej republiky na Slovensku, J.E. Gabriele Meucciho. Organový koncert 

sa uskutoční v pondelok 4. decembra o 18.00 hod., vstup voľný. 

“Program vybraný pre hlavné mesto Slovenska prezentuje absolútne rarity, zatiaľ 

nepublikované skladby z hudobného pápežskej fondu Baziliky sv. Františka v Assisi,” 

povedala muzikologička Sylvia Urdová z Hudobného múzea v Bratislave. 

https://music-zone.eu/v-bratislave-zazneju-raritne-skladby-v-podani-organistu-eugenia-becchettiho/
https://music-zone.eu/v-bratislave-zazneju-raritne-skladby-v-podani-organistu-eugenia-becchettiho/
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“Program koncertu bude zahŕňať repertoár od klasickej hudby po skladby autorov 

blízkych nášmu hudobnému vkusu ako Pietro Yon – taliansky organista, ktorý 

emigroval do Spojených štátov, kde dokonca roky učil mladého Cole Portera, 

neskoršiu jazzovú hviezdu, Gustav Merkel, Jehan Alain a ďalší,” doplni Marco Gerbi 

z Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave, ktorý koncert organizuje. Na 

programe zaznejú tiež diala od  autorov ako sú: Giovanni Paisiello, Niccolò Zingarelli, 

Pierre Edmond Lemaigre a ďalší. 

Becchetti prichádza do Bratislavy po vystúpeniach v mnohých krajinách sveta, 

koncertoval aj v prítomnosti pápeža Jána Pavla II., Benedikta XVI. a Františka. 

Nahral albumy pre prestížne vydavateľstvá, medzi inými pre Deutsche Grammofon 

Gmbh a BBC. 

Vyštudoval klavír, klavičembalo, organ a organovú kompozíciu na Konzervatóriu v 

Perugii, absolvoval semináre historického ladenia nástrojov, študoval aj elektronickú 

hudbu. Od roku 1980 je profesorom, sprevádzajúcim klaviristom na Konzervatóriu v 

Perugii. Vyše 35 rokov sa venuje koncertnej činnosti ako sólista a tiež v rôznych 

komorných formáciách, vystupoval pre najvýznamnejšie koncertné spoločnosti v 

Taliansku a zahraničí. Aktívne sa venuje aj reštaurovaniu historických organov, na 

poverenie regiónu Umbria sa zaoberá katalogizáciou historických organov. Vyučuje 

Dejiny a technológiu hudobných nástrojov a Náuku o organoch na Štátnom 

hudobnom konzervatóriu v Perugii. 
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https://gregi.net/clanky/v-bratislave-zazneju-raritne-skladby-v-podani-hlavneho-organistu-horneho-

kostola-baziliky-sv-frantiska-v-assisi-eugenia-becchettiho/ 

 

V BRATISLAVE ZAZNEJÚ RARITNÉ SKLADBY V PODANÍ 

HLAVNÉHO ORGANISTU HORNÉHO KOSTOLA BAZILIKY SV. 

FRANTIŠKA V ASSISI EUGENIA BECCHETTIHO. 

Publikované: 30. novembra 2017 // Autor: Redakcia GREGI.NET 

Pár dní po závere úspešného ročníka filmovej 
prehliadky MittelCinemaFest prichádza do Bratislavy 
Eugenio Becchetti, hlavný organista horného 
kostola Baziliky sv. Františka v Assisi, aby vo 
Františkánskom kostole v Bratislave odohral 
výnimočný koncert venovaným sv. Františkovi, s 
názvom “Mistero Gaudioso”. Záštitu nad týmto 
hudobným podujatím prevzal veľvyslanec Talianskej 
republiky na Slovensku, J.E. Gabriele Meucciho. 
Organový koncert sa uskutoční v pondelok 4. 
decembra o 18.00 hod., vstup voľný. 

 

“Program vybraný pre hlavné mesto Slovenska prezentuje absolútne rarity, zatiaľ nepublikované skladby z 

hudobného pápežskej fondu Baziliky sv. Františka v Assisi,” povedala muzikologička Sylvia Urdová z 
Hudobného múzea v Bratislave. 

https://gregi.net/clanky/v-bratislave-zazneju-raritne-skladby-v-podani-hlavneho-organistu-horneho-kostola-baziliky-sv-frantiska-v-assisi-eugenia-becchettiho/
https://gregi.net/clanky/v-bratislave-zazneju-raritne-skladby-v-podani-hlavneho-organistu-horneho-kostola-baziliky-sv-frantiska-v-assisi-eugenia-becchettiho/
https://gregi.net/clanky/v-bratislave-zazneju-raritne-skladby-v-podani-hlavneho-organistu-horneho-kostola-baziliky-sv-frantiska-v-assisi-eugenia-becchettiho/
https://gregi.net/clanky/v-bratislave-zazneju-raritne-skladby-v-podani-hlavneho-organistu-horneho-kostola-baziliky-sv-frantiska-v-assisi-eugenia-becchettiho/
https://gregi.net/clanky/v-bratislave-zazneju-raritne-skladby-v-podani-hlavneho-organistu-horneho-kostola-baziliky-sv-frantiska-v-assisi-eugenia-becchettiho/
https://gregi.net/author/office/
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“Program koncertu bude zahŕňať repertoár od klasickej hudby po skladby autorov blízkych nášmu 
hudobnému vkusu ako Pietro Yon – taliansky organista, ktorý emigroval do Spojených štátov, kde dokonca 

roky učil mladého Cole Portera, neskoršiu jazzovú hviezdu, Gustav Merkel, Jehan Alain a ďalší,” doplni 
Marco Gerbi z Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave, ktorý koncert organizuje. Na 
programe zaznejú tiež diala od  autorov ako sú: Giovanni Paisiello, Niccolò Zingarelli, Pierre 
Edmond Lemaigre a ďalší. 

 

Becchetti prichádza do Bratislavy po vystúpeniach v mnohých krajinách sveta, koncertoval aj v 
prítomnosti pápeža Jána Pavla II., Benedikta XVI. a Františka. Nahral albumy pre prestížne 
vydavateľstvá, medzi inými pre Deutsche Grammofon Gmbh a BBC. 

Vyštudoval klavír, klavičembalo, organ a organovú kompozíciu na Konzervatóriu v Perugii, 
absolvoval semináre historického ladenia nástrojov, študoval aj elektronickú hudbu. Od roku 1980 
je profesorom, sprevádzajúcim klaviristom na Konzervatóriu v Perugii. Vyše 35 rokov sa venuje 
koncertnej činnosti ako sólista a tiež v rôznych komorných formáciách, vystupoval pre 
najvýznamnejšie koncertné spoločnosti v Taliansku a zahraničí. Aktívne sa venuje aj 
reštaurovaniu historických organov, na poverenie regiónu Umbria sa zaoberá katalogizáciou 
historických organov. Vyučuje Dejiny a technológiu hudobných nástrojov a Náuku o organoch na 
Štátnom hudobnom konzervatóriu v Perugii. 
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http://www.teraz.sk/import/eugenio-becchetti-odohra-v-bratislave-ko/295972-clanok.html 

 

Eugenio Becchetti odohrá v Bratislave 

koncert venovaný sv. Františkovi 

 

 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta 

Talentovaný muzikant vyštudoval klavír, 
klavičembalo, organ a organovú kompozíciu na 
konzervatóriu v Perugii, absolvoval semináre 

http://www.teraz.sk/import/eugenio-becchetti-odohra-v-bratislave-ko/295972-clanok.html
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historického ladenia nástrojov a študoval aj 
elektronickú hudbu. 

Autor TASREditor Elena Zúborová 

včera 14:26 

Bratislava 4. decembra (TASR) - V pondelok 4. decembra zaznejú v Bratislave 

raritné skladby v podaní hlavného organistu horného kostola Baziliky sv. 

Františka v Assisi Eugenia Becchettiho. Koncert venovaný sv. Františkovi, s 

názvom Mistero Gaudioso, odohrá o 18.00 vo Františkánskom kostole. Vstup 

je voľný. 

 

"Program vybraný pre hlavné mesto Slovenska prezentuje absolútne rarity, 

zatiaľ nepublikované skladby z hudobného pápežského fondu Baziliky sv. 

Františka v Assisi," uviedla muzikologička Sylvia Urdová z Hudobného múzea 

v Bratislave. 

 

"Program koncertu bude zahŕňať repertoár od klasickej hudby po skladby 

autorov blízkych nášmu hudobnému vkusu ako Pietro Yon - taliansky 

organista, ktorý emigroval do Spojených štátov, kde dokonca roky učil 

mladého Cole Portera, neskoršiu jazzovú hviezdu, Gustav Merkel, Jehan Alain 

a ďalší," doplnil Marco Gerbi z Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave, 

ktorý koncert organizuje. V programe zaznejú tiež diela od autorov ako sú 

Giovanni Paisiello, Niccolo Zingarelli, Pierre Edmond Lemaigre a ďalší. 

 

Eugenio Becchetti prichádza do Bratislavy po vystúpeniach v mnohých 

krajinách sveta, koncertoval aj v prítomnosti pápeža Jána Pavla II., Benedikta 

XVI. a Františka. Nahral albumy pre prestížne vydavateľstvá, medzi inými pre 

Deutsche Grammofon Gmbh a BBC. 

 

Vyštudoval klavír, klavičembalo, organ a organovú kompozíciu na 

konzervatóriu v Perugii, absolvoval semináre historického ladenia nástrojov, 

študoval aj elektronickú hudbu. Od roku 1980 je profesorom, sprevádzajúcim 

klaviristom na konzervatóriu v Perugii. Vyše 35 rokov sa venuje koncertnej 

činnosti ako sólista a tiež v rôznych komorných formáciách, vystupoval pre 

najvýznamnejšie koncertné spoločnosti v Taliansku a zahraničí. Aktívne sa 

venuje aj reštaurovaniu historických organov, na poverenie regiónu Umbria sa 

zaoberá katalogizáciou historických organov. Vyučuje dejiny a technológiu 

hudobných nástrojov a náuku o organoch na Štátnom hudobnom 

konzervatóriu v Perugii. 

http://www.teraz.sk/author/11
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https://www.dobrenoviny.sk/c/118071/eugenio-becchetti-odohra-v-bratislave-koncert-venovany-sv-

frantiskovi 

 

Eugenio Becchetti odohrá v Bratislave 
koncert venovaný sv. Františkovi 

Talentovaný muzikant vyštudoval klavír, klavičembalo, organ a organovú 

kompozíciu na konzervatóriu v Perugii, absolvoval semináre historického 

ladenia nástrojov a študoval aj elektronickú hudbu. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Milan Kapusta 

Bratislava 4. decembra (TASR) - V pondelok 4. decembra zaznejú v Bratislave 

raritné skladby v podaní hlavného organistu horného kostola Baziliky sv. 

Františka v Assisi Eugenia Becchettiho. Koncert venovaný sv. Františkovi, s 

názvom Mistero Gaudioso, odohrá o 18.00 vo Františkánskom kostole. Vstup 

je voľný. 

"Program vybraný pre hlavné mesto Slovenska prezentuje absolútne rarity, 

zatiaľ nepublikované skladby z hudobného pápežského fondu Baziliky sv. 

Františka v Assisi," uviedla muzikologička Sylvia Urdová z Hudobného múzea 

v Bratislave. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/118071/eugenio-becchetti-odohra-v-bratislave-koncert-venovany-sv-frantiskovi
https://www.dobrenoviny.sk/c/118071/eugenio-becchetti-odohra-v-bratislave-koncert-venovany-sv-frantiskovi


66 
 

"Program koncertu bude zahŕňať repertoár od klasickej hudby po skladby 

autorov blízkych nášmu hudobnému vkusu ako Pietro Yon - taliansky 

organista, ktorý emigroval do Spojených štátov, kde dokonca roky učil 

mladého Cole Portera, neskoršiu jazzovú hviezdu, Gustav Merkel, Jehan Alain 

a ďalší," doplnil Marco Gerbi z Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave, 

ktorý koncert organizuje. V programe zaznejú tiež diela od autorov ako sú 

Giovanni Paisiello, Niccolo Zingarelli, Pierre Edmond Lemaigre a ďalší. 

Eugenio Becchetti prichádza do Bratislavy po vystúpeniach v mnohých 

krajinách sveta, koncertoval aj v prítomnosti pápeža Jána Pavla II., Benedikta 

XVI. a Františka. Nahral albumy pre prestížne vydavateľstvá, medzi inými pre 

Deutsche Grammofon Gmbh a BBC. 

Vyštudoval klavír, klavičembalo, organ a organovú kompozíciu na 

konzervatóriu v Perugii, absolvoval semináre historického ladenia nástrojov, 

študoval aj elektronickú hudbu. Od roku 1980 je profesorom, sprevádzajúcim 

klaviristom na konzervatóriu v Perugii. Vyše 35 rokov sa venuje koncertnej 

činnosti ako sólista a tiež v rôznych komorných formáciách, vystupoval pre 

najvýznamnejšie koncertné spoločnosti v Taliansku a zahraničí. Aktívne sa 

venuje aj reštaurovaniu historických organov, na poverenie regiónu Umbria sa 

zaoberá katalogizáciou historických organov. Vyučuje dejiny a technológiu 

hudobných nástrojov a náuku o organoch na Štátnom hudobnom 

konzervatóriu v Perugii. 
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http://www.24hod.sk/eugenio-becchetti-odohra-v-bratislave-koncert-venovany-sv-frantiskovi-

cl552834.html 

 

04. decembra 2017 

Eugenio Becchetti odohrá v Bratislave koncert venovaný sv. 

Františkovi 

 

 

Ilustračná snímka. 

 

 

Ilustračná snímka. 

  

Bratislava 4. decembra (TASR) - V pondelok 4. decembra zaznejú v Bratislave raritné 

skladby v podaní hlavného organistu horného kostola Baziliky sv. Františka v Assisi 

Eugenia Becchettiho. Koncert venovaný sv. Františkovi, s názvom Mistero Gaudioso, 

odohrá o 18.00 vo Františkánskom kostole. Vstup je voľný. 

http://www.24hod.sk/eugenio-becchetti-odohra-v-bratislave-koncert-venovany-sv-frantiskovi-cl552834.html
http://www.24hod.sk/eugenio-becchetti-odohra-v-bratislave-koncert-venovany-sv-frantiskovi-cl552834.html
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"Program vybraný pre hlavné mesto Slovenska prezentuje absolútne rarity, zatiaľ 

nepublikované skladby z hudobného pápežského fondu Baziliky sv. Františka v 

Assisi," uviedla muzikologička Sylvia Urdová z Hudobného múzea v Bratislave. 

 

"Program koncertu bude zahŕňať repertoár od klasickej hudby po skladby autorov 

blízkych nášmu hudobnému vkusu ako Pietro Yon - taliansky organista, ktorý emigroval 

do Spojených štátov, kde dokonca roky učil mladého Cole Portera, neskoršiu jazzovú 

hviezdu, Gustav Merkel, Jehan Alain a ďalší," doplnil Marco Gerbi z Talianskeho 

kultúrneho inštitútu v Bratislave, ktorý koncert organizuje. V programe zaznejú tiež diela 

od autorov ako sú Giovanni Paisiello, Niccolo Zingarelli, Pierre Edmond Lemaigre a ďalší. 

 

Eugenio Becchetti prichádza do Bratislavy po vystúpeniach v mnohých krajinách sveta, 

koncertoval aj v prítomnosti pápeža Jána Pavla II., Benedikta XVI. a Františka. Nahral 

albumy pre prestížne vydavateľstvá, medzi inými pre Deutsche Grammofon Gmbh a BBC. 

 

Vyštudoval klavír, klavičembalo, organ a organovú kompozíciu na konzervatóriu v 

Perugii, absolvoval semináre historického ladenia nástrojov, študoval aj elektronickú 

hudbu. Od roku 1980 je profesorom, sprevádzajúcim klaviristom na konzervatóriu v 

Perugii. Vyše 35 rokov sa venuje koncertnej činnosti ako sólista a tiež v rôznych 

komorných formáciách, vystupoval pre najvýznamnejšie koncertné spoločnosti v 

Taliansku a zahraničí. Aktívne sa venuje aj reštaurovaniu historických organov, na 

poverenie regiónu Umbria sa zaoberá katalogizáciou historických organov. Vyučuje dejiny 

a technológiu hudobných nástrojov a náuku o organoch na Štátnom hudobnom 

konzervatóriu v Perugii. 

 

 

 


