
 

Piešťany, 4. novembra 2015 

Netradičné spojenie: Filmový festival Brazil Visual uvedie svoje 
filmy v Piešťanskej pivárni  

• Spišská Nová Ves 27. - 29. 9. 2015 

• Bratislava 5. - 13. 10. 2015 

• Piešťany 5. - 8. 11. 2015  

• Košice 19. - 21. 11. 2015 

Festival brazílskych filmov a kultúry Brazil Visual tento týždeň začína 
svoju druhú polovicu púte Slovenskom. Organizátori tohto podujatia 
prezentujú diela, ktoré mali v krajine svojho pôvodu ako aj u odbornej 
verejnosti pozitívne ohlasy. Keďže juhoamerická kultúra nepatrí medzi 
známe, počas svojej zastávky v Piešťanoch zvolili experiment a namiesto 
premietania v bežných kinosálach vyrážajú za divákom do autentickej 
Piešťanskej pivárne. 

„Brazil Visual počas troch rokov ukázal juhoamerickú kultúru stovkám 

Slovákov a stále sa snaží hľadať nové cesty k divákovi. Aj preto sme si 

povedali, že šalamúnsky vyriešime dilemu medzi dobrým filmom 

a stretnutím s priateľmi pri pive tým, že festival uvedieme priamo 

v Piešťanskom pivovare. Je to miesto, kam by sme sa nebáli vziať ani našich 

brazílskych priateľov, ak by chceli, aby sme im ukázali našu kultúru,“ 
hovorí riaditeľka festivalu BRAZIL VISUAL Elena Seitlerová. 

„Piešťanský pivovar nie je obyčajná krčma, ale slušné miesto na stretnutie 

s priateľmi. Pravidelne organizujeme rôzne podujatia. Vďaka Brazil Visual 

však naši návštevníci uvidia zaujímavé filmy. Navyše v nedeľu nás čaká 

program pre deti s filmom a tvorivými dielňami,“ dopĺňa za Piešťanský 
pivovar, Aurel Rusnák. 

Piešťany sa môžu tešiť na dávku troch mimoriadne atraktívnych 
brazílskych filmov z posledného obdobia. Festival otvorí vo štvrtok 
dokument Grey City - Sivé mesto o boji Street Artu a politikov 
o farebnosť mesta. Piatok večer sa diváci môžu tešiť na Rio 2096, 
držiteľa najvýznamnejšej ceny pre animovaný film, ktorý kombinuje 
tradičné postupy s japonským anime. V nedeľu festival v Piešťanoch 
uzavrie animák Chlapec a svet.  

Organizátori na každý deň majú pripravené špeciálne bonusy. Štvrtkové 
otvorenie festivalu bude spojené s ochutnávkou brazílskych špecialít. 
Piatok projekcii filmu bude predchádzať Filmový kvíz Petra Konečného. 



 

Nedeľné dopoludnie s animákom bude obohatený o tvorivé dielne. 
Podrobný program festivalu nájdete v prílohe nižšie. 

Festival Brazil Visual organizuje občianske združenie Portugalský inštitút 
v spolupráci s Piešťanským pivovarom a O.Z. Kvas s podporou Filmtopia, 
Veľvyslanectva Brazílskej federatívnej republiky, Bratislavským 
samosprávnym krajom, Mesta Spišská Nová Ves, Sekcia portugalského 
jazyka Filozofickej fakulty UK, IOM, KC Dunaj, Kina Úsmev v Košiciach, 
Kina Mier v Spišskej Novej Vsi, a4-nultý priestor, Foajé, brazílskych 
spoločností na Slovensku: Microjuntas, Rudolph Usinados, spoločností 
Eventeam, Italmarket, Acaimania, Fax a Copy Zvolen, Albert Taxi, 
Academia Universum. Kinečko, PNky.sk, ZPIEŠŤAN.SK 
 
 
Kontakty pre médiá: 

Elena Seitlerová – elena@q7.sk 

 

  



 

Program BRAZIL VISUAL 2015 v Piešťanoch 

ŠTVRTOK 5.11. 2015  

18:00 Otvorenie festivalu spojené s ochutnávkou brazílskych špecialít  

19:00 Sivé mesto (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. Vstupné: 2 eurá  

PIATOK 6.11. 2015  

18:00 – Filmový kvíz Petra Konečného 

Obľúbený kvíz pre milovníkov filmu a kinematografie. Zavolajte kamarátov, bratov, sestry, otcov, mamy... 
a vytvorte 2-4 členné družstvo. Zistite, aké sú vaše vedomosti zo sveta filmu a súťažte o zaujímavé ceny. 
Zábava je zaručená! Štartovné je 2 eurá na osobu, pričom v tejto cene je vstup na film Rio 2096. 

20:00 –  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. 

„Hlavná cena z Annecy je vrcholné ocenenie vo svete animovaného filmu, pre tvorcu znamená viac ako Oscar. 
Mať preto možnosť zhliadnuť tento film je porovnateľné so situáciou, keď nečakane dostanete lístky na hlavnú 
tribúnu na finálový zápas majstrovstiev sveta. Rio 2096 - príbeh o láske a hneve je plnokrvné kino. Režisér a 
scenárista Luis Bolognesi, etablovaný vo svojej krajine ako dokumentarista, si odskočil do žánru sci-fi/fantasy 
a cestou si čo-to požičal z japonského anime, aby preniesol diváka cez brazílsku kolonizáciu, otrokárstvo, 
vojenský režim až do budúcnosti do prebiehajúcej vojny o vodu v roku 2096. Prekvapivým umeleckým 
postupom tak vznikol pozoruhodný film, ktorý nenechá diváka dýchať. Dobrá alternatíva pre oddych a zábavu 
a zároveň delikatesa pre tých najnáročnejších.“ vyjadril sa o filme Marian Villaris - nezávislý CGI producent. 
Vstupné: 2 eurá (Pre účastníkov Kvízu vstup v cene štartovného) 

 

NEDEĽA 8.11. 2015 

15:00 Deti a svet - Tvorivé dielne pre deti (a rodičov). Príďte s nami strihať, lepiť, maľovať, vyfarbovať...  Zo 
sveta si zoberieme na mušku predovšetkým Brazíliu, lebo táto krajina je pre nás inšpiráciou!   

17:00 Chlapec a svet (O Menino e o mundo) Réžia: Alê Abreu, animovaný film pre rodinného diváka / 2013 
/ 80 min. 

Film Chlapec a svet je ovenčený oceneniami z viac ako štyridsiatich prestížnych filmových festivalov. 
Najcennejšia je na ňom nádherná hra farieb, perspektívy a animácie doplnená o silný príbeh malého chlapca. 
Detskými očami hlavného hrdinu zažijeme dobrodružstvo putovania z brazílskeho vidieku do mesta, za 
chlapcovým otcom, ktorý musel opustiť rodinu a odísť za prácou. Chlapcovi otec veľmi chýba a preto 
prekonáva všetky prekážky, dopravné prostriedky i nástrahy aby otca našiel a rodinu opätovne spojil. Na ceste 
zažije rôzne dobrodružstvá, nájde si nových kamarátov, psíka a zažije aj farbami hrajúci brazílsky karneval! 
Vydajte sa na pestrofarebný výlet po Brazílii s filmom Chlapec a svet! Vstupné: 2 eurá. 

Viac info: www.portugal.sk/fbf 


