
 

Bratislava, 5. októbra 2015 

Putovný festival brazílskych filmov prináša vizuálny sviatok 
s premiérami oceňovaných snímok 

BRAZIL VISUAL uvedie filmy, na ktorých sa bavia Brazílčania  

• Spišská Nová Ves 27. - 29. 9. 2015 

• Bratislava 5. - 13. 10. 2015 

• Košice 28. - 29. 10. 2015 

• Piešťany 5. - 8. 11. 2015  

Po projekciách v Spišskej Novej Vsi sa putovný festival brazílskych 
filmov Brazil Visual sťahuje na týždeň do Bratislavy. Organizátor 
podujatia, Portugalský inštitút sľubuje účastníkom projekcie filmov 
oceňovaných filmovými profesionálmi ako aj domácimi divákmi v Južnej 
Amerike, ktoré sa doteraz na Slovensku nepremietali.  

„Snímky plné jedinečnej atmosféry sa budú uvádzať na netradičných 

miestach so sprievodným programom, ktorý ešte viac umocní zážitok zo 

samotných diel. Brazil Visual totiž nie je len o kinematografii, ale o 

brazílskej kultúre všeobecne,“ hovorí riaditeľka festivalu BRAZIL VISUAL 
Elena Seitlerová. 

 Organizátori tento rok prepájajú film a spoločenskú diskusiu. 
V spolupráci s distribučnou spoločnosťou Filmtopia prinášajú premiéru 
dokumentu Grey City v priestoroch bratislavského KC Dunaj, ktorej 
bude predchádzať street artový workshop a následná diskusia o grafity 
v našom hlavnom meste – Bratislava is Not Grey. Rodiny s deťmi ale aj 
mládež, ktorí sa rozhodnú prísť na projekciu filmu Chlapec a svet, sa 
zasa môžu tešiť na bonus v podobe capoeira workshopu. Po premietaní 
oceňovaného filmu Time Gap v rámci Brazil Visual: Experimental 
záujemcom sprostredkujú organizátori diskusiu cez Skype priamo s jeho 
tvorcami. 

„Veríme, že brazílsky pohľad a emócie môžu byť inšpiráciou aj pre 

Slovákov, ktorým chceme predstaviť stále nie úplne objavenú kultúru 

a mentalitu Juhoameričanov. Okrem zamyslenia však chceme priniesť do 

Bratislavy uvoľnenie napätia, viac slnka a radosti,“ dodáva riaditeľka 
festivalu BRAZIL VISUAL Elena Seitlerová. 

Popri dokumente Grey City a rodinnom filme Chlapec a svet uvedie 
Brazil Visual odborníkmi vysoko oceňovaný animovaný film Rio 
2096. Toto dielo je držiteľom hlavnej ceny Medzinárodného 



 

festivalu animovaného filmu v Annecy, čo je v tomto žánri 
považované za najvyššie možné ocenenie. V snímke nájdeme postupy 
populárneho japonského anime, ktoré sú prepojené s brazílskou 
kultúrnou a historickou tradíciou a je tu tiež naznačená vízia vzťahov 
v desiatky rokov vzdialenej budúcnosti. 

Brazílske emócie sa prejavia aj v komédii Durvalove platne o mužovi 
predávajúcom tradičné vinylové platne v dnešnej modernej dobe. 
Bratislavčania si budú môcť pozrieť aj 90 minútový prierez 
experimentálnou tvorbou Brazílie. Jednotlivé projekcie v Bratislave 
budú v KC Dunaj, A4 Nultý priestor a v klube Foajé. Bližšie informácie 
o jednotlivých filmoch a program nájdete v prílohe. 

„Je  cťou pre naše mesto, že  sme holi už po tretíkrát hostiť tento významný 

festival. Zároveň to tak trochu pokladáme za prirodzené, veď sme takým 

hlavným mestom Brazílie v našej vlasti - Spišská Nová Ves je mestom, kde 

pôsobia všetky tri brazílske firmy, ktoré sú etablované na Slovensku. Dalo 

by sa povedať - keď firmy, tak aj filmy,“ povedal primátor Spišskej Novej 
Vsi, Ján Volný, ktorý nad podujatím prijal záštitu. 
 
Festival Brazil Visual organizuje občianske združenie Portugalský 
inštitút s podporou partnerov: Filmtopia, Veľvyslanectva Brazílskej 
federatívnej republiky, Bratislavského samosprávneho kraja, Mesta 
Spišská Nová Ves, Sekcie portugalského jazyka Filozofickej fakulty UK, 
KC Dunaj, Kina Úsmev, Cinefil v Košiciach, Piešťanského pivovaru, 
Mestské kultúrne centrum v Spišskej Novej Vsi, a4-nultý priestor, Foajé, 
brazílskych spoločností na Slovensku: Microjuntas, Rudolph Usinados, 
spoločností Eventeam, Italmarket Slovakia, Acaimania, Fax a Copy 
Zvolen, Albert Taxi, Academia Universum, Kinečko. 
 
 
Kontakty pre médiá: 

Elena Seitlerová – elena@q7.sk 

 

  



 

Program BRAZIL VISUAL 2015 v Bratislave 

PONDELOK 5.10.2015 (KC DUNAJ) 

15:00 – WORKSHOP: STREET ART WORKSHOP  
 
17:00 – DISKUSIA: BRATISLAVA IS NOT GREY!  
 
19:00 – OTVORENIE FESTIVALU  
 
19:15 – PROJEKCIA: GREY CITY (CIDADE CINZA) 
 
21:00 – STREET ART PARTY  

UTOROK 6.10.2015 (KC DUNAJ) 

19:00 – PROJEKCIA: RIO 2096 - PRÍBEH O LÁSKE A HNEVE (UMA 
HISTÓRIA DE AMOR E FÚRIA)  

ŠTVRTOK 10.10.2015 (A4 NULTÝ PRIESTOR) 

11:00 – PROJEKCIA: CHLAPEC A SVET (O MENINO E O MUNDO)  

Pre neposedných sa počas filmu budú v kaviarni odohrávať workshopy 
(capoeira, Pristrihni si! - základy práce s filmovým materiálom)! 

SOBOTA 12.10.2015 (FOAJÉ) 

19:00 – PROJEKCIA: BRAZIL VISUAL: EXPERIMENTAL  

NEDEĽA 13.10.2015 

19:00 – PROJEKCIA: DURVALOVE PLATNE (DURVAL DISCOS)  

Zmena programu vyhradená  



 

Uvádzané filmy na BRAZIL VISUAL 2015 

Rio 2096 - príbeh o láske a hneve (Uma História de Amor e Fúria) 

Réžia: Luiz Bolognesi, animovaný film pre mládež a dospelých / 2013 / 
98 min. 

Fascinujúci príbeh vyvracia mýty a rozpráva o láske nesmrteľného 
hrdinu k Janaíne. Hrdina prežíva štyri fázy brazílskej histórie: 
kolonizáciu domorodcov Európanmi, otroctvo, vojenský režim a 
budúcnosť, kde hrozí vojna o vodu. Bude tak naozaj vyzerať Rio de 
Janeiro v roku 2096? Film vyhral hlavnú cenu na najvýznamnejšom 
medzinárodnom festivale animovaných filmov v Annecy. 

Chlapec a svet (O Menino e o Mundo) 

Réžia: Alê Abreu, animovaný film pre rodinného diváka / 2013 / 80 min. 

Chlapec žije s rodinou pokojným životom v rodnej krajine. Otec pracuje 
v bavlnárskom priemysle, v ktorom sa proces zberu postupne 
automatizuje. Keď sa otec vyberie hľadať prácu inde, chlapec ide s ním. 
Objavuje úžasný svet, ktorému vládnu mechanické zvieratá a 
podivuhodné bytosti. Detská nevinnosť ostro kontrastuje so 
zodpovednosťou dospelých a s bezcitnou spoločnosťou. Pohľad na 
moderný svet očami dieťaťa dômyselne dotvára hra s farbami, 
perspektívou a rôznymi animačnými technológiami.  

Grey City (Cidade Cinza) 

Réžia: Marcelo Mesquita, Guilherme Valiengo, dokumentárny film / 
2013 / 85 min. 

Máte záujem o Street Art? O umenie všeobecne? Alebo politiku? Ak ste 
odpovedali áno na niektorú z týchto otázok, potom Cidade Cinza je 
dokument, ktorý by ste mali vidieť. Prostredníctvom zábavného príbehu 
a jeho hlavných protagonistov (ku ktorým patria svetoznámi grafiťáci 
Os Gemeos, Nina, a Nunca) film využíva street art ako platformu pre 
vykreslenie celej rady zaujímavých tém: umelecké filozofie, politickú 
korupciu, podivné kúzlo veľkomiest. 

Durvalove platne (Durval Discos) 

Réžia: Anna Muylaert, komédia / 2002 / 96 min. 



 

São Paulo – Durval, ktorý odmieta akceptovať nové technológie, 
prevádzkuje obchod s platňami. Moderná doba vstupuje do života 
človeka, či chce, či nechce a ak sa jej neprispôsobí, môže to mať 
prekvapujúce dôsledky. 

Film bol preložený v spolupráci s Filozofickou fakultou UK, študentmi 
tlmočníctva a prekladateľstva ako spôsob motivácie a vyskúšania si 
nadobudnutých poznatkov v praxi. 

BRAZIL VISUAL: EXPERIMENTAL 

Time Gap 

Réžia: Claudio Cardenas a Rafael Schlichting  / 90 min. 

Prierez filmovou scénou Brazíle vyvrcholí premietaním filmu Time Gap 
dvojice Claudia Cardenas a Rafael Schlichting, ktorá si hovorí Duo 
Strangloscope. Toto experimentálne dielo vytvorili počas svojich ciest 
po USA v Detroide. Snímka má na svojom konte viacero 
medzinárodných ocenení. 

  

 
 
 

 


