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Dokument o Formanovi i novú česko-slovenskú rozprávku ponúkne 

v predpremiére festival 4 živly 

 

21. Letný filmový festival 4 živly: ČÍSLA 

7. – 11. 8. 2019, Banská Štiavnica 

  

Množstvo rôznorodých filmov na tému ČÍSLA prinesie vo svojom programe 21. Letný 

filmový festival 4 živly. Chýbať medzi nimi nebude trojica snímok, ktoré slovenskí diváci 

a diváčky uvidia celkom prvýkrát – v distribučnej predpremiére. Podujatie sa uskutoční 

v Banskej Štiavnici v dňoch 7. – 11. augusta 2019.  

 

Dokumentárna snímka Forman vs. Forman (2019) je najnovším dielom známej 

českej filmárky Heleny Třeštíkovej. Spolu s kolegom Jakubom Hejnom nakrútila pútavý 

portrét, ktorý predstavuje legendárneho filmového režiséra Miloša Formana ako 

charizmatického človeka a tvorcu večne pochybujúceho a hľadajúceho slobodu nielen vo 

filmoch, ale aj vo vlastnom živote. Snímka je kolážou súkromných aj oficiálnych archívov 

a autobiografických spomienok, ktoré nahovoril režisérov syn Petr.  

 

Za anglickým názvom The Sound Is Innocent (v preklade – Zvuk je nevinný, 2019) 

sa skrýva hudobný dokument nahliadajúci do snového sveta elektronickej hudby. Režisérka 

a známa alternatívna hudobníčka Johana Ožvold (predtým Švarcová) prevedie publikum 

tajuplným bludiskom nahrávacích štúdií, v ktorom stretne významných tvorcov a odhalí 

kľúčové momenty vývoja elektronického zvuku. Film je unikátnou generačnou výpoveďou 

o pluralite elektronickej hudby, premeny jej funkcií a vnímania. Johana Ožvold snímku 

v Banskej Štiavnici osobne uvedie a ako DJ Johana Oz dokonca aj zahrá na jednej 

z festivalových párty.  

 

Súčasťou programu Letného filmového festivalu 4 živly sú každoročne aj tzv. Detské 

4 živly, ktoré ponúkajú filmový i sprievodný program pre deti a ich rodičov. Nielen im však 

bude určená predpremiéra koprodukčnej česko-slovenskej rozprávky Hodinárov učeň 

(2019) režisérky Jitky Rudolfovej, ktorú uvedie delegácia tvorcov. Snímka rozpráva príbeh 

šikovného hodinárskeho učňa Urbana, ktorý na ceste za zázračnými hodinkami varujúcimi 

pred Smrťou prekoná mnohé nástrahy a zachráni tak svoju milovanú Lauru. Vo filmovej 

novinke sa objaví početné zastúpenie známych českých hercov a herečiek, medzi ktorými 
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nechýba Miroslav Krobot, Jaroslav Plesl, Václav Neužil ml., Viktor Preiss či Jana 

Plodková, ale ani slovenská herečka Éva Bandor.  

 

Okrem spomínaných noviniek premietnu 4 živly s témou ČÍSLA viac ako 40 ďalších 

snímok – celovečerných i krátkometrážnych, z rôznych krajín pôvodu i rokov vzniku. Bližšie 

informácie o pestrej kolekcii filmov a sprievodných podujatí festivalu ponúka webstránka 

www.4zivly.sk.  

  

 

 

 
Organizátor: OZ štyri živly 
 
 
 
 
 
 
Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond. 

 

 
 
 
 
Projekt Detské 4 živly sa uskutočnil vďaka podpore:  
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