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2  ÚVOD INTRODUCTION

Aj tento rok prinesie Scandi predovšetkým nové severské filmy. Nové filmy, noví tvorcovia 
a už tradične veľký distribučný oblak. Scandi sa opäť divákom ponúka v  najlepších slo-
venských a českých kinách, na VOD platformách, na DVD edícii Festival 12, ale aj v pré-
miových televíziách. Tento rok prvýkrát okrem Film Europe Channel aj na Festival Cinema 
Channel. Škandinávsky výkonný kinematografický motor prináša každý rok dobré žánre, 
dobré divácke filmy, dobrú quality television, ale aj dobré festivalové artefakty. Nemôže-
me inak, než zopakovať, že je pre slovenskú (i českú) filmovú kultúru najlepším príkladom.  
Vitajte v Scandi 3.

Úvodné 
slovo

Introduction
This year Scandi will above all present new pictures. New movies, new creators, yet 
also, traditionally, a large distribution cloud. Scandi will again be taking place at the 
best Slovak and Czech cinemas, on VOD platforms, within the Festival 12 DVD edition, 
as well as on premium television channels – this year, besides the Film Europe Channel, 
for the first time on the Festival Cinema Channel. Every year, the turbo-charged Nordic 
film engine generates bold genre titles, top-notch cinema films, remarkable quality TV 
series, but also extraordinary festival artefacts. I cannot but repeat that the Nordic con-
text can serve as the best possible example for the Slovak and Czech cinematic culture.  
Welcome to Scandi 3.
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Scandi 3: Joik, krv, 
slzy... a smiech

Scandi 3: Joik, blood, 
tears… and laughter

Ešte v minulej dekáde to vyzeralo, že severský film nie je vo festivalovom 
svete tak úplne konkurencieschopný. Posledných päť rokov je ale všetko 
inak: z tieňa tradične silných kinematografií Dánska a Švédska v posledných 
rokoch vystúpilo Nórsko, ktoré na začiatku dekády vsadilo na kombináciu 
kapitálu, politickej podpory a národného cítenia. Prestížne festivalové 
vavríny posledné dva roky získavajú taktiež kinematografie Fínska a Islandu 
(víťazstvo v súťažných sekciách v Cannes či San Sebastiáne).

Severskou kinematografiou plodne rezonuje celý rad rôznych trendov: tzv. 
family pleasures – škandinávsky rodinný film a komédie (spomeňme dánske 
špecifikum čiernych komédií), súčasné a historické drámy s výrazným 
sociálnym presahom, škandinávske žánrové tituly, ktoré zahŕňajú akčné 
snímky, horory, thrillery a, samozrejme, špecifickú formu detektívky, ktorá 
býva označovaná ako scandi či nordic noir. Nesmieme zabudnúť ani na 
artový film a hlbokú tradíciu filmu pre deti a mládež. 

To všetko nájdete aj v štyroch sekciách Scandi 2017, ktoré si kladú 
za cieľ osláviť bohatosť, univerzálnosť a životaschopnosť severských 
kinematografií. Aktuálne tituly, ktorých veľkú časť ste nemali možnosť v 
slovenských kinách vidieť, obsahuje sekcia Scandi Premiéry. Tematicky a 
herecky pozoruhodný debut Sámska krv uvidíte vôbec ako jedni z prvých 
na svete. 

In the previous decade, it still appeared that Nordic film was not strong 
enough to hold its own amidst the fierce competition at prominent 
international festivals. Yet the past five years have seen an abrupt change: 
the traditionally potent film industries of Denmark and Sweden have been 
joined by Norway, whose creators have recently brought to bear the 
combination of capital, political support and national sentiment. Over the 
past two years, accolades at prestigious festivals have also been garnered 
by filmmakers from Finland and Iceland (victories in the competition sections 
at Cannes and San Sebastian).  

A variety of trends has been fruitfully embraced by Nordic cinema: the whole-
family pleasures – family movies and comedies (worthy of mention in this 
respect is the specific Danish black comedy); contemporary and historical 
drama with a marked social overreach; genre titles, including action, horror 
and thriller films; as well as the Nordic Noir crime fiction. Remarkable too 
is the art film and the deep-rooted tradition of movies for children and the 
young.  

All the mentioned types and styles can be found in the four sections of 
Scandi 2017, whose aim it is to celebrate the sheer diversity, universality and 
viability of the Nordic film industries. Titles that have not yet been screened 
at Slovak cinemas are included in the Scandi Premieres section. You will 
be among the first in the world to see the extraordinary debut feature Sami 
Blood, featuring an excellent cast.  

Novinkou 3. ročníka prehliadky severských filmov je sekcia Scandi 
Komédie. Je známe, že „ľahkú“ komédiu vedia nakrútiť Francúzi alebo 
Taliani, ale že sa rovnako dobré komédie nakrúcajú aj v Škandinávii, môže 
byť pre návštevníka Scandi príjemným prekvapením. Scandi – team touto 
sekciou napĺňa koncept žánrovo pestrej prehliadky.

Taktiež sa vraciame k sekcii Scandi Deti, ktorá bola veľmi úspěšná počas 
prvého ročníka.

Best of Scandi je naším výberom tých najpozoruhodnejších a najvýraznejších 
severských filmov posledných rokov, ktoré svoju kvalitu preukázali na 
významných festivaloch, i na predchádzajúcich dvoch ročníkoch našej 
prehliadky. Reprízu na veľkom plátne si z nášho pohľadu určite zaslúžia.

 Vitajte na Scandi 2017!

Scandi team

The third edition of the Nordic film festival includes a new section, Scandi 
Comedies. The fact that the French or the Italians are capable of making 
fine “light comedies” is generally known, yet that good comedies have 
also been shot in Scandinavia may come as a pleasant surprise to Scandi 
visitors. The section thus completes the concept of a festival presenting a 
variety of genres. 

This year, we have also included the Scandi Kids section, which gained 
great acclaim within the first edition.

The Best of Scandi presents our selection of the most striking and most 
distinct Nordic films of the past few years, which have proved their forcibility 
at prominent global festivals and ranked among the most successful within 
the previous two editions of Scandi. They definitely deserve to be shown on 
the large screen again. 

Welcome to Scandi 2017! 

Scandi team

SCANDI 2017

www.scandi.filmeurope.eu



4  FOKUS FOCUS

Traumatizovaný detektív Jonas Engström (Stellan Skarsgård) na úteku pred svedomím a následkami svojho fatálneho zlyhania (Insomnia, 1997).

(Text dramaturga filmových prehliadok Film Europe uverejňujeme v pôvodnej jazykovej verzii.)

Erik 
Skjoldbjærg

Kameraman Erling Thurmann-Andersen pečli-
vě pracuje s  kontrasty potemnělých, opotřebo-
vaných, často vysloveně zchátralých exteriérů 
a prudkých vpádů světla, které pronásleduje hr-
dinu na každém kroku. Motiv skrývání/odhalování 
tajemství je stěžejní. Nejde jen o vraha, který se 
pochopitelně snaží skrýt svou vinu, ale přede-
vším o samotného detektiva, který se v důležitém 
bodě vyšetřování dopustí fatální chyby a  před 
zraky pachatele zastřelí svého kolegu. Insomnie 
rozehrává vrstevnaté drama morálky a svědomí. 
Nabízí specifický příspěvek k drsné noir poetice, 
v němž nemilosrdné příšeří nahrazuje neustáva-
jící teror světla. To vytrvale zdůrazňuje křehkou 
hranici mezi zločinem a  jeho odhalením, ale též 
zastupuje neztišitelný hlas svědomí.

Druhá polovina devadesátých let byla ve znamení 
probuzení nové generace norských filmařů. Bent 
Hamer natočil okouzlující surrealistickou mini-
aturu Vejce (1995). Pål Sletaune debutoval čer-
nou komedií Pošťák, který nikdy nezvoní (1997). 
A Hans Petter Moland se uvedl výpravným his-
torickým dobrodružstvím Nula stupňů Kelvina 
(1995). Právě poslední jmenovaný zástupce je 
podstatný pro senzační entrée Erika Skjoldbjær-
ga v podobě thrilleru Insomnie (1997).
Nadějný absolvent britské National Film School 
Skjoldbjærg měl za sebou dva úspěšné krátké 
filmy a  chystal natáčení svého debutu. Moland 
krajana seznámil s  hvězdou své prvotiny Nula 
stupňů Kelvina, s vycházející švédskou hereckou 
hvězdou Stellanem Skarsgårdem, který posléze 
bez jakéhokoli otálení přijal roli Jonase Engströ-

ma, detektiva, který přijíždí do města Tromsø vy-
šetřovat násilnou smrt sedmnáctileté dívky.
V  prostředí, kde vládne ostré světlo polární-
ho dne, rozehrává Skjoldbjærg psychologické 
drama o  morálce a  vině, které invenčně variu-
je detektivně-thrillerové schéma o  pátrání po 
záludném vrahovi. Úvodní sekvence vraždy je 
natočená na amatérsky zrnitou a  rozkolísanou 
„superosmičku“. Drsný ráz zločinu ještě podbar-
vuje chladně distancovaný ambientní doprovod, 
o který se postarala jedna z výrazných osobností 
skandinávské elektroscény Geir Jenssen alias 
Biosphere. Srůstání skřípavých industriálních 
samplů s ostrými zvuky neúprosným světlem za-
litého města za polárním kruhem je jedním z nej-
podstatnějších rysů, které dodávají filmu jeho 
klinický a  odtažitý ráz.

Mlhavá hranice mezi 
(zlo)činem a trestem
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Jonas Engström se světlem svádí marný boj. 
Nespavost postupně devastuje jeho tělesnou 
schránku a deformuje jeho vnímání, což film ra-
finovaně zdůrazňuje stále mátožnějším pohybem 
kamery, sílícím rozostřením, stále agresivnějšími 
výpady ostrých zvuků do popředí. Engström zů-
stává velmi enigmatickou postavou – arogantní, 
přitom zvláštně nejistou, osamělou. Jeho švéd-
ský původ i  předchozí profesní „uklouznutí“ ho 
staví do role sice obdivované, ale zároveň lehce 
vysmívané a ostražitě sledované figury. Stále za-
peklitější hra, do které se pouští i ve spolupráci 
s  hledaným vrahem, spisovatelem Jonem Hol-
tem, ho zároveň stále více vyčleňuje z kruhu ko-
legů i obyčejných lidí. Potácí se v osamělé noční 
můře, do níž pronikají přízraky zavražděných. Pa-
radoxně ho tak nejtěsnější pouto – pouto sdílené 
viny – pojí s mužem, po kterém by měl neslitov-
ně pátrat.
Právě motiv zdevastovaného detektiva, který se 
ocitá v  rozporu s  běžnou morálkou i  rolí stráž-
ce zákona, v  mnohém předznamenává poetiku 
žánru, který roky poté dostane v Británii lákavou 
nálepku „scandi noir / nordic noir“. Ten, kdo má 
uvádět svět do souladu, marně zápasí s vlastní-
mi běsy a  skrytými vinami. Pokud vezmeme do 
úvahy ikonické postavy skandinávské detektivní 
školy, Harryho Holea či (služebně staršího) Kurta 
Wallandera nebo celou řadu pozdějších seriálo-
vých podivínů a solitérů z policejního sboru, Eng-
ström představuje výrazný příspěvek do plodné 
žánrové odnože.
Podstatný je však způsob, jakým Erik Skjoldb-
jærg, který se hrdě hlásí k vlivu amerických thri-
llerů sedmdesátých let dvacátého století, naložil 
s  žánrovými konstantami. Neobyčejně studený, 
věcný a se zámlkami rafinovaně pracující portrét 
muže na hraně zhroucení mu téměř okamžitě za-
jistil světový věhlas. Americký remake Insomnie, 
který o pět let později natočil Christopher Nolan, 
by mohl sloužit jako námět na případovou studii 
o rozdílech mezi relativistickým vnímáním morál-
ky, které je typické pro severskou kulturu, a rigid-
nějším étosem popkultury zámořské.
Režisérovi se díky mezinárodnímu úspěchu pr-
votiny otevřela cesta na americký trh, nicméně 
psychologické drama Prozacový národ (2001) 
propadlo. Skjoldbjærg posléze zkusil jiný pří-
stup, když ve spolupráci se scenáristou původní 
Insomnie Nikolajem Frobeniusem zmodernizoval 
klasický text Henrika Ibsena Nepřítel lidu (2005), 
nicméně ani tezovitá a mělká adaptace se věhla-
su jeho debutu zdaleka nepřiblížila.
O pět let později se tak Skjoldbjærg vrací k inova-
tivnímu pojetí thrillerového žánru a plodné spolu-
práci se skladatelem Geirem Jenssenem. V cent-
ru jeho čtvrtého filmu Nokas (2010) stojí skutečná 
událost, loupež ve sčítací centrále Norsk Kon-
tantservice ve Stavangeru, kterou provedla sku-
pina jedenácti pachatelů 5. dubna 2004. Film je 
důslednou dokudramatickou rekonstrukcí, která 
nepracuje s ústředními postavami a příběhovým 
obloukem typickým pro žánr „heist“, ale v duchu 
absolutního realismu procedurálně líčí drama, 
které se v centrále Nokasu rozpoutalo. Dynamic-
ká kamera Jakoba Ihreho tak sleduje přípravnou 
fázi operace, její samotný průběh i  nečekané 
komplikace promyšleného plánu. Scénář Chris-
tophera Grøndahla vychází ze svědectví přímých 
účastníků a pracuje s ostrými fragmenty jednotli-
vých událostí, které dohromady skládají strhující 

mozaiku. Skjoldbjærgův režijní přístup se podobá 
přístupu mladých dánských filmařů, kteří hledají 
věcný, střídmý, a přitom dynamický a pronikavý 
klíč k zachycení skutečných událostí.
Ve stejném roce jako Nokas vstupuje do kin 
společný debut bývalých dokumentaristů Micha-
ela Noera a  Tobiase Lindholma R, procedurální 
drama zasazené do nemilosrdného kastovního 
prostředí dánské věznice. Ačkoli se cesty obou 
vzápětí rozcházejí, každý po svém pokračují 
v rozvíjení této realistické metody. Noer navazuje 
strhující zločineckou fugou z  předměstí Kodaně 
Nordvest (2012), Lindholm vrstevnatou analýzou 
střetu prvního a třetího světa v Únosu (2012, uvá-
díme v sekci Fenomén: Severský thriller) a po-
sléze morálním dramatem z armádního prostředí 
Boj (2016).

Pro Erika Skjoldbjærga je naproti tomu charakte-
ristická určitá přelétavost a nestálost. Svůj další 
film V  hlubinách (2013, uvádíme v  sekci Feno-
mén: Severský thriller) tentokrát koncipuje jako 
ambiciózní mainstreamový retro thriller, který 
silně odkazuje ke zmíněné americké škole se-
dmdesátých let. Skutečný příběh, který nahlíží na 
norský ropný boom z kritické osobní perspektivy 
oběti korporátních machinací, vyniká vysokou ře-
meslnou úrovní především první (podmořské) po-
loviny filmu, která líčí nebezpečné průzkumné po-
nory americko-norského týmu potápěčů.  Práce 
s  retro formálními postupy i  snaha o  otevřený 
sociálně kritický přesah jsou přitom v Skjoldbjær-
gově tvorbě novým prvkem.
Zájem o  společenskou dimenzi napínavých pří-
běhů charakterizuje i první televizní projekt Erika 
Skjoldbjærga, v němž spojil síly s legendou nor-
ského knižního thrilleru Jo Nesbøem. Okkupert 
(2015) je seriál zasazený do blízké budoucnosti, 
v  níž Norsko zakáže těžbu fosilních paliv, čímž 
vzbudí nevoli Evropské unie a záhy je obsazeno 
ruskou armádou. Neobvyklá dystopie se ved-
le geopolitické roviny zaměřuje i  na každodenní 
morální dilemata norské společnosti, která se 
ocitne v obtížné pozici národa okupovaného cizí 
mocností.
Ve svém aktuálním filmu Pyroman (2016, uvádíme 
v sekci Scandi novinky a premiéry) se Skjoldb-
jærg do značné míry vrací k metodě, která stála 
za největšími úspěchy jeho kariéry. Film o  mla-
díkovi, kterého fascinují plameny, je inspirovaný 
skutečnými případy, k nimž v roce 1978 dochá-
zelo na jihu Norska. V centru vyprávění stojí de-
vatenáctiletý solitér Dag, syn místního náčelníka 
hasičů. Mladík se po návratu z povinné vojenské 
služby marně snaží zapadnout do soudržného 
venkovského kolektivu. Tápe v osobním i profes-
ním životě. Ve svém živlu se cítí být jen během 
požáru, kdy si svou sebejistotou získává respekt 
ostatních a především zamlklého otce. Požár je 
ale pro něj víc než jen občasnou příležitostí vy-
niknout. Přitahuje Daga do té míry, že se ho sám 
rozhodne zakládat – napřed na opuštěných mís-

Skjoldbjærgův film Pyroman zobrazuje 
nemorální a zločinné jednání jako 
zdánlivě banální „vyšinutí z vazby“.

tech, ale jeho pozornost záhy začnou přitahovat 
i domy, v nichž žijí lidé.
Skjoldbjærgův film se vrací k  uměřené pozo-
rovací metodě, kterou režisér rozvíjel od svého 
debutu Insomnie. Nenalezneme tu nic v pravém 
slova smyslu psychologizujícího. Daga sledujeme 
v jeho všední rutině, přičemž jeho motivace i mo-
tivace lidí okolo něj jsou úmyslně neproniknutelné 
a dvojznačné. Pyroman staví na naprosté ambi-
valenci. Dag dává najevo emoce jen během požá-
ru, jinak se ospale protlouká zalesněnou krajinou 
i  ulicemi rodného městečka. Skjoldbjærg i  pro-
střednictvím nesmírně tlumeného výkonu Tron-
da Nilssena v hlavní roli sabotuje veškeré snahy 
o pochopení povahy Dagovy duševní poruchy.
Svým způsobem se tak pomyslně vrací na začá-
tek – i v  Insomnii byla samotná povaha krajního 

činu obestřená mlhou pochybností. Byla zčásti 
nutkavá, impulzivní, zcela iracionální. Zatímco 
kritika i mnozí diváci od Pyromana očekávají jas-
ná vysvětlení, Skjoldbjærgův film zobrazuje ne-
morální a zločinné jednání jako zdánlivě banální 
„vyšinutí z vazby“, impulzivní překročení hranice 
mechanického koloběhu událostí. Možná právě 
v  tom spočívá podstata Skjoldbjærgova inova-
tivního uchopení žánru thrilleru  – v  rezignaci na 
logická vysvětlení a  řazení dějů dle zřetelného 
klíče, který odkazuje k  jednoznačnému psycho-
logickému vysvětlení.
V  postavě Daga tak můžeme vedle „historické“ 
souvislosti spatřovat i  přesah k  ožehavému té-
matu terorismu a tzv. osamělých vlků. Ozývá se 
v něm pro režiséra typický motiv samoty a vylou-
čení, které pro morálně závadnou figuru slouží 
jako roznětka i  alibi. Skjoldbjærg k  tomu dodá-
vá: „Každý z nás má alespoň rámcové povědomí 
o samotě. V určitém smyslu jsme všichni osamělí. 
Vysvobozením je sociální interakce, ale ta zkrátka 
některým lidem nepřipadá smysluplná.“
Pyroman tak připomíná, v  čem spočívá hlav-
ní síla díla Erika Skjoldbjærga. I  když adaptuje 
„žánrově“ velmi atraktivní náměty, svým režijním 
přístupem zdůrazňuje neuchopitelnost a  nepro-
niknutelnost lidské mysli, která uvádí události do 
pohybu. Obejde se přitom bez potřeby doslovně 
moralizovat a vysvětlovat. Jako by chtěl naznačit, 
že potenciál překročit v určité chvíli tenkou hrani-
ci mezi řádem a chaosem v sobě máme podvě-
domě ukrytý všichni.
 
Vít Schmarc

SCANDI 2017



6  FOKUS FOCUS

Vrcholem mezi nimi jsou pak nepochybně seriály 
dánské veřejnoprávní televize DR. Dánský Zločin 
(Forbrydelsen), jehož tři řady se vysílaly od led-
na  2007 do listopadu  2012, a  dánsko-švédský 
Most (Bron), vysílaný opět ve třech řadách v  le-
tech 2011–2015, získaly mimořádnou oblibu jak 
v kolébce detektivního románu Velké Británii, tak 
ve Spojených státech. Na celou Skandinávii na-
směrovaly pozornost milovníků detektivek a kva-
litní televizní zábavy z celého světa.
Tyto mimořádné úspěchy se však neobjevily 
zničehonic. Jsou spíš špičkou ledovce, na jehož 
úpatí leží literární tradice severského detektivní-
ho románu, která se táhne již od sedmdesátých 
let minulého století, a která je zhusta inspirovaná 
nejen dobovou americkou detektivkou, ale podle 
britského publicisty Barryho Forshawa (Nordic 
Noir, 2013) i klasickou britskou detektivkou, jako 
byly například příběhy Sherlocka Holmese z pera 
Arthura Conana Doyla.

Vyšetřovatel, krajina, 
atmosféra
Pokud bychom hledali další historické kořeny 
současného stylu severského detektivního romá-
nu a na něj navázané televizní seriály, narazíme 
na autorskou (i manželskou) dvojici Per Wählöö – 
Mai Sjöwall. Tito švédští překladatelé z angličtiny 
a později i plodní autoři vlastních detektivních ro-
mánů jsou velmi dobře známí i českému publiku. 
Do češtiny bylo přeloženo 11 jejich románů a je-
den z nich, Záhada zamčeného pokoje, byl v roce 
1986 zpracován i  do (ničím výrazné) adaptace 
normalizační Československé televize. Ve větši-
ně těchto románů vystupuje jako hlavní postava 
vyšetřovatel Martin Beck.
Autorská dvojice od začátku přiznávala lite-

rární inspiraci tvorbou amerického spisovatele 
 Salvatore Lombina, který pod pseudonymem 
Ed McBain napsal více než pět desítek kriminál-
ních románů, z nichž některé Per Wählöö a Mai 
Sjöwall před tím, než se rozhodli pro vlastní -li-
terární tvorbu, přeložili do švédštiny. Líčení pří-
běhu v  jejich románech se pak soustřeďuje na 
 mravenčí policejní práci při vyšetřování, brutali-
ta je přenechána pachatelům zločinu a  akce tu 
v podstatě neexistuje.

Vyšetřovatel však není středobodem vesmíru 
skandinávských detektivních thrillerů, jak tomu 
bývá v  britských a  amerických detektivkách. 
Přidanou hodnotou ke skoro až antickému for-
mování protagonisty, stojícího proti špinavému 
světu plnému korupce a zločinu, je u románů této 
manželské dvojice společenská kritika, vyplýva-
jící z  vyhraněně levicového politického postoje 
autorů. Beck a  po něm celá řada severských 
detektivů-vyšetřovatelů tak nebojuje jen proti in-
dividuálnímu zločinu, ale proti společenským ne-
švarům, vyplývajícím z ekonomických nerovnos-
tí, korupce politické třídy a  genderových bariér. 
Za linií klasického detektivního příběhu můžeme 
sledovat bažinu pokroucených rodinných a spo-

lečenských vztahů, do níž se hlavní postavy stří-
davě boří a z níž se vynořují, aby na konci nevy-
hrály válku, ale jen epizodní bitvu na bojové mapě 
jednoho lidského života i celé společnosti.
Detektivem, či lépe řečeno vyšetřovatelem, navíc 
v  současném pojetí „nordic noiru“ nemusí být 
jen „obyčejný policista“, ale často se setkáváme 
s ženskými postavami, akcentujícími jiný pohled 
na realitu, případně s muži, kteří už nejsou sou-
částí policejní mašinérie, jako např. s  novináři 

(Mammon, Norsko, 2014) nebo policisty, kteří 
na boj se zločinem v  rámci systému rezignovali 
a  vracejí se k  vyšetřování z  osobních pohnutek 
(Springfloden, Švédsko, 2016).
Kromě postavy detektiva a společenského přesa-
hu stojí za úspěchem seriálového „nordic noiru“ 
i  další dva stavební kameny, a  těmi jsou atmo-
sféra a marketing. Jestliže líčení skandinávského 
sociálního ráje jako prostředí zkorumpované spo-
lečenské žumpy mohlo v  sedmdesátých letech 
působit šokujícím dojmem, v dnešním kontextu je 
pro diváka naopak důkazem, že detektivní příběh 
není odtržen od reality, ale hovoří o skutečném, 
současném světě. Dokonce by se dalo říct, že 
„nordic noir“ obsahuje mnohem trefnější a hlubší 

„Nordic noir“ obsahuje mnohem 
trefnější a hlubší kritiku sociálního státu, 
politickéhao systému i životního stylu, 
než najdeme u většiny komentátorů 
v mainstreamových novinách.

Severské detektivní seriály jsou největším fenoménem současné 
evropské televize a možná jediným výrazným evropským střípkem 
do mozaiky současného trendu tzv. „quality television“. Čím jsou 
pro Japonsko filmy anime či pro latinsko-americké státy nekonečné 
romantické telenovely, tím se během několika posledních let staly 
pro skandinávské země detektivní seriály, formálně i obsahově odlišné 
od – do té doby dominantní – anglosaské produkce.

Severská 
společnost 
v  zrcadle 
detektivních 
seriálů
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kritiku sociálního státu, politického systému i ži-
votního stylu, než najdeme u většiny komentátorů 
v mainstreamových novinách.
Podobně antagonisticky jako společnost in-
terpretují současné televizní detektivní seriály 
i skandinávskou krajinu. Na rozdíl od turistických 
příruček, které ukazují krásy přírody symbolizo-
vané polární září, autoři seriálů vidí za stejnými 
obrázky mrtvolný chlad, ponurou melancholii. 
Krajina je tak jedním ze zásadních prvků, které 
v  těchto dílech tvoří zvláštní a  dosud nevídané 
napětí. Místo rychle stříhaných rvaček a automo-
bilových honiček (typických pro anglosaskou pro-
dukci) se tu pracuje s dlouhými statickými celky 
krajiny, záběry na plynoucí řeky unášející ledové 
kry, či snímáním jedinečného světla, typického 
pro tento kus zeměkoule. Paradoxní je, že tento 
přístup ve výsledku propaguje unikátní atmosféru 
severských zemí možná lépe než kýčovité turis-
tické katalogy.
Posledním zásadním prvkem, který můžeme vi-
dět za úspěchem současných skandinávských 
detektivních seriálů, je promyšlený způsob ko-
produkování nejen mezi skandinávskými, ale 
i  dalšími evropskými státy. Právě díky nim totiž 
mají výrazně vyšší rozpočet než běžná televiz-
ní produkce na evropském kontinentu, ale také 
o mnoho větší trh, který byl do té doby omezen 
jazykovou bariérou. Premiérová vysílání špičko-
vých seriálů tak většinou neprobíhají jen v  zemi 
vzniku, ale také v Německu či Velké Británii, což 
maximalizuje diváckou odezvu v celoevropském 
kontextu.

Koprodukce a citace
Výrazným počinem z  hlediska koprodukce 
je například britsko-švédský seriál Wallander 
(2008–2016), jehož eponymní hlavní hrdina ztě-
lesněný oceňovanou hereckou star Kennethem 
Branaghem možná nejvíc navazuje na postavu 
detektiva Martina Becka. Autora románové před-
lohy, švédského spisovatele Henninga Mankella, 
spojuje s autory románů o Martinu Beckovi radi-
kálně levicové politické přesvědčení a  také lás-
ka k  anglosaské detektivce. Detektiv Wallander 
se tu brodí vlastním životem, řeší komplikovaný 
vztah s otcem i svou dcerou a při tom řeší případy 
s širokým přesahem do společenského kontextu; 

ať už jde o  různě zdařilou integraci imigrantů či 
korupci a  dekadenci politické elity. Koprodukč-
ní verze v mnohém překonala původní, o tři roky 
starší švédskou sérii.
Mimo Skandinávii byly velmi úspěšné také tři 
série norsko-amerického seriálu Lilyhammer 
(2012–2014), který vypráví příběh newyorské-
ho mafiána skrývajícího se na norském venkově 
před minulostí a bývalými kumpány. Na produkci 
se totiž poprvé podílela americká streamovací 
služba Netflix, která se stále výrazněji prosazuje 
jako tvůrce nových kvalitních seriálových titulů.
Do skupiny seriálů silně ovlivněných „nordic 
noirem“ však můžeme počítat i  výjimečný seriál 
britské produkce River (2015), v němž tvář stej-
nojmennému detektivovi propůjčila jedna z  nej-
známějších osobností severské kinematografie, 
švédský herec Stellan Skarsgård. Tvůrci skvěle 
kombinují detailní sociologický pohled na brit-
skou společnost s  psychologickou až psychi-
atrickou zápletkou  – k  detektivovi Riverovi totiž 
„promlouvají“ nejen zločinci, které zabil, ale na-
příklad také (skutečný) masový vrah z 19. století 
Thomas Cream. Linka mezi halucinací a realitou 
je zde mimořádně tenká a  děj lze interpretovat 
nejen jako vyšetřování, ale také jako svéráznou 
autoterapii a sžívání se s duševní poruchou.
Podobně, ale méně úspěšně, se styl „nordic noir“ 
pokouší přivlastnit i další britský seriál Fortitude 
(2015), který na kriminální příběh odehrávající se 
v malé osadě na arktických Špicberkách roubuje 
mysteriózní sci-fi podle vzoru úspěšného americ-
kého seriálu Akta X.

Vyrovnaná produkce 
a žánrové obohacení
Co se mezinárodního úspěchu týče, jsou již 
zmíněné seriály Zločin a Most zatím nepřekona-
né, přesto najdeme mezi současnou severskou 
produkcí další mimořádné kusy. Propojení orga-
nizovaného zločinu s  vysokou politikou zkoumá 
též podařený šestidílný norský thriller Mammon 
(2014). Ten o rok později do zdejších reálií zasadil 
už ne tak zdařilý český remake Mamon Vladimíra 
Michálka z produkce HBO.
Výrazným příspěvkem do rodiny skandinávských 
detektivních seriálů pak byla desetidílná island-
ská série Trapped (2015). Ta naplno využívá 

kouzlo krajiny a  klaustrofobické atmosféry malé 
islandské vesnice odříznuté od okolního světa 
sněhovou bouří. Do svérázného mikrosvěta se 
marně pokoušejí proniknout detektivové z  Rey-
kjavíku. Řešení místo nich nachází zamlklý míst-
ní policista, který při vyšetřování případu odhalí 
tabu z minulosti vlastní rodiny.
Brilantní práci s postavou vyšetřovatele najdeme 
také u  švédského seriálu Springfloden (2016). 
V  tomto televizním zpracování detektivního ro-
mánu Skočný příliv od manželské dvojice Rolfa 
a  Cilly Börjlind (česky 2013, Knižní klub) se ve 
vyšetřování třicet let starého případu doplňují 
studentka policejní akademie a  bývalý policejní 
vyšetřovatel, který se před mnoha lety v důsled-
ku osobní krize psychicky zhroutil a žije na okraji 
společnosti jako bezdomovec.
Skandinávským tvůrcům je také nutno připsat 
k dobru, že mezinárodně úspěšný model nepo-
važují za neměnný, ale s detektivním žánrem dále 
experimentují. Dokazuje to skvělá desetidílná 
série Jordskott (2015), která vznikla ve švédsko-
-norsko-finsko-britské koprodukci. V  kontextu 
žánru se jedná o naprosto ojedinělý mix detektiv-
ního thrilleru a ekologické fantasy. Vyšetřovatelka 
sedm let staré vraždy tu tak nestojí jen proti kla-
sickému nepříteli, ale komunikuje také s čaroděj-
nicemi a  lesními duchy. Nakonec se v boji proti 
chamtivé korporaci přidává na jejich stranu.
I  když to možná zní poněkud absurdně, díky 
mimořádně působivému zpracování se do tra-
dičního detektivního žánru dostává unikátním 
způsobem silné ekologické poselství; další ze 
společenských témat, které do té doby nemělo 
v detektivním žánru pevné místo. Jeho severská 
odnož tak i nadále prokazuje neobyčejnou vitalitu 
a schopnost inspirativně vstřebávat nové podně-
ty na pomezí fikce a reality.
 
Luboš Pavlovič

Sarah Lundová, osamelá žena-policajtka, ktorá sa potýka so zdrvujúcimi dopadmi zločinov na bežné ľudské osudy a celú dánsku spoločnosť (Zločin, 2007 - 2012)
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(Text českého filmového publicistu uverejňujeme v pôvodnej jazykovej verzii.)
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Kim, Momo a Bella sú kamarátky, ktoré majú problémy so 
školskou šikanou. Útočiskom sa im stane záhradný skleník, 
kde sa jedného dňa dostanú k semienku, z ktorého cez noc 
vyrastie tajomná kvetina. Keď sa rozhodnú ochutnať nek-
tár z jej bobúľ, netušia, že ich rastlina dokáže premeniť na 
chlapcov. Kúzlo však môže trvať len jednu noc… Magická 
gender rozprávka nápadito aktualizuje príbeh o dospievaní 
a ukazuje, ako môže moment sebauvedomenia náhle obrátiť 
náš život hore nohami.

 Film Europe Media Company, www.filmeurope.sk

Kim, Momo and Bella are targeted by bullies at school. They 
find refuge in a greenhouse, where one day the young girls 
plant a seed which grows into a mysterious flower. When 
they decide to taste the nectar from its berries, they have no 
inkling that it can transform them into boys. Yet the magic 
only lasts for a single night… The fairy-tale about gender im-
aginatively deals with adolescence, revealing how moments 
of self-awareness can abruptly turn our lives upside down.

 The Yellow Affair, www.yellowaffair.com

Chlapci
Girls Lost 
Pojkarna
 Alexandra-Therese Keining  SWE, FIN  (2015)  Švédska verzia / Swedish České titulky / Czech subtitles 
 107‘  Dráma / Drama

DISTRIBUČNÁ 
PREMIÉRA 
RELEASE DATE

26. 01. 2017

Whistleblower sa pokúša odhaliť tajomstvo ukryté za ka-
tastrofou, ku ktorej došlo v období Studenej vojny. V roku 
1968 sa na dánskej základni Thule v Grónsku zrútil americ-
ký bombardér so štyrmi nukleárnymi bombami na palube 
a spôsobil kontamináciu okolia. Bola naozaj následná ope-
rácia zameraná iba na minimalizáciu a odstránenie škôd?

 Film Europe Media Company, www.filmeurope.sk

A whistleblower attempts to unveil a secret behind a nuclear 
disaster that occurred during the height of the Cold War. In 
1968, an American plane carrying four atom bombs crashed 
nearby the Thule military base in Greenland. Did the subse-
quent official operation merely aim to mitigate the damage?

 Level K, www.levelk.dk

Idealista
The Idealist 
Idealisten
 Christina Rosendahl  DEN, USA (2015)  Dánsko-anglicko-španielsko-grónska verzia / Danish, English, 

Spanish, Greenlandic České titulky / Czech subtitles  114‘  Thriller

ANTALYA GOLDEN 
ORANGE FILM 
FESTIVAL 2015 
CENA ZA NAJLEPŠÍ 
SCENÁR 
BEST SCREENPLAY 
AWARD

CPH PIX KODAŇ 2016 
CENA ZA NAJLEPŠÍ FILM 
PRE DETI A MLÁDEŽ

CPH PIX 
COPENHAGEN 2016 
BEST CHILDREN’S FILM

DISTRIBUČNÁ 
PREMIÉRA 
RELEASE DATE

TBD
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Príbeh švédskej kráľovnej Kristíny, ktorá nastúpila na trón 
vo veku šiestich rokov, je portrétom extravagantnej mladej 
ženy, ktorá sa vzpierala tradícii i konvenciám a popritom 
zmenila beh dejín. Mladá žena vzdorujúca konzervatívnym 
silám brániacim pokroku sa rozhoduje medzi rozumom a 
citom, medzi kvalitným moderným vzdelaním a anachronic-
kým svetom štátnických povinností - medzi úchvatnosťou 
svojej mysle a nezrozumiteľnými túžbami svojho tela.

 Film Europe Media Company, www.filmeurope.sk

The film portrays the story of Kristina of Sweden, queen 
from the age of six, who stood against the tradition and 
convention, and thus inadvertently changed the course of 
history. The extravagant young woman fights the conserv-
ative forces that oppose her ideas of progress, caught be-
tween reason and affection, high-quality modern education 
and the anachronistic world of royal duties – between her 
brilliant mind and the incomprehensible desires of her body.

 The Yellow Affair, www.yellowaffair.com

Kráľovná 
Kristína
The Girl King 
Tyttökuningas
 Mika Kaurismäki  FIN, GER, CAN, SWE, FRA (2015)  Anglicko-francúzsko-nemecká verzia / English, French, 

German České titulky / Czech subtitles  107‘  Životopisná historická dráma / Biography, drama, history

DISTRIBUČNÁ 
PREMIÉRA 
RELEASE DATE

26. 01. 2017

Píše sa rok 1206 a Nórsko je rozvrátené občianskou vojnou. 
Vo víre intríg umiera kráľ a tesne pred svojou smrťou od-
haľuje, že má nemanželského syna – Håkona Håkonsona, 
dediča trónu. Začína zúrivý súboj o život malého dieťaťa. 
Lojálni služobníci trónu Skjervald a Torstein sa usilujú svojho 
budúceho kráľa udržať nažive zo všetkých síl. Stojí proti nim 
neúprosná príroda a dánski nájazdníci, ktorí nemajú zľuto-
vania. Obstojí dvojica hrdinov v nerovnom súboji a dostane 
následníka trónu do bezpečia?

 Film Europe Media Company, www.filmeurope.sk

Norway, 1206. The country is ravaged by civil war and buf-
feted by bloody power struggles. The King dies, yet shortly 
before passing away he learns that he has an illegitimate 
infant son, Håkon Håkonson. A fierce fight for the life of the 
little boy begins. The heir to the throne is guarded in secrecy 
by two loyalists, Skjervald and Torstein, who have to cope 
with the hostile landscape, as well as merciless Danish in-
vaders. Will the two heroes prevail and get the crown prince 
to safety?

 TrustNordisk, www.trustnordisk.com

Posledný 
kráľ
The Last King 
Birkebeinerne
 Nils Gaup  NOR (2016)  Nórska verzia  / Norwegian České titulky / Czech subtitles 
 101‘  Dráma, historický / Drama, history

DISTRIBUČNÁ 
PREMIÉRA  
RELEASE DATE

26. 01. 2017

MONTREAL WORLD 
FILM FESTIVAL 2015 
CENA PRE NAJLEPŠIU 
HEREČKU (MALIN BUSKA) 
AWARD FOR BEST 
ACTRESS (MALIN BUSKA)
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Rok 1978. Okolo dediny na juhu Nórska začínajú horieť lesy 
a opustené stavby. Devätnásťročný syn náčelníka hasičov 
Dag sa márne snaží zapadnúť do komunity a do pracov-
ného kolektívu. Túla sa po lesoch s kanistrou benzínu a 
zápalkami. Požiar je pre neho jedinou udalosťou, kedy sa 
cíti sebaistý. Drobné ohne na čistinách mu už nestačia. 
Osamelého teenagera začnú lákať obývané stavby. Majster 
severského thrilleru Erik Skjoldbjærg prichádza s mrazivým 
portrétom pyromana inšpirovaným skutočnými udalosťami.

 Film Europe Media Company, www.filmeurope.sk

Norway, 1978. Forests and abandoned buildings around 
a village in the south of the country are set on fire. Dag, 
the 19-year-old son of the fire brigade chief, strives in vain 
to gain respect in the community and in his workplace. He 
rambles through the woods with a canister of petrol and 
matches. Arson is the one and only activity that enhances 
his self-confidence. After finding out that the view of burn-
ing nature and empty structures does not satisfy him, the 
lonely teenager focuses on inhabited buildings. A master of 
the Nordic thriller, Erik Skjoldbjærg presents a spine-chilling 
portrait of a pyromaniac, one inspired by real events.

 TrustNordisk, www.trustnordisk.com

Pyroman
Pyromaniac 
Pyromanen
 Erik Skjoldbjærg  NOR (2016)  Nórska verzia / Norwegian České titulky / Czech subtitles 
 98‘  Dráma / Drama

DISTRIBUČNÁ 
PREMIÉRA  
RELEASE DATE

06. 04. 2017

Štrnásťročná Elle Marka je sámske dievča, ktorého rodina 
chová soby v severnej Škandinávii.  Po tom, čo je vystavená 
rasizmu éry tridsiatych rokov minulého storočia a ponižujú-
cemu vyšetreniu na svojej internátnej škole, začína snívať 
o novom živote. K jeho dosiahnutiu je ale potrebné stať sa 
niekým iným a pretrhnúť všetky zväzky s rodinou aj svojou 
rodnou kultúrou. Strhujúci debut Amandy Kernell nazerá na 
„prírodné“ sámske etnikum zvnútra a umožňuje divákovi za-
žiť temnú časť švédskej koloniálnej histórie takmer fyzickým 
spôsobom.

 Film Europe Media Company, www.filmeurope.sk

The 14-year-old Sami girl Elle Marja breeds reindeer. In the 
1930s Sweden, she is exposed to prejudice and racism, and 
has to face humiliation at a special boarding school for Sami 
children. Elle Marja begins dreaming of a new life, yet first 
she has to change her identity and sever all bounds with her 
family and native culture. Amanda Kernell’s enthralling de-
but feature views the “natural” Sami ethnic community from 
within, revealing the dark phase in Sweden’s colonial history 
in an almost physical manner.

 LevelK, www.levelk.dk

Sámska krv
Sami Blood 
Sameblod
 Amanda Kernell  SWE, NOR, DEN (2016)  Švédsko-sámska verzia / Swedish, Sami 

České titulky / Czech subtitles  110‘  Dráma / Drama

DISTRIBUČNÁ 
PREMIÉRA 
RELEASE DATE

23. 02. 2017

Special 
screening

MFF BENÁTKY 2016 
FEDEORA AWARD PRE 
NAJLEPŠÍ DEBUT 
CENA EUROPA CINEMAS 
LABEL

VENICE IFF 2016 
FEDEORA AWARD FOR 
THE BEST DIRECTOR OF A 
DEBUT FILM 
EUROPA CINEMAS LABEL 
AWARD



Stigu a Ella majú jasnú dohodu – stretávajú sa každú stre-
du a ide iba o sex. Žiadne emócie, žiadne príbehy, žiadne 
očakávania. Stigu je ale na rozdiel od Elly tajne zamilovaný, 
takže sa uspokojí aspoň s takýmto vzťahom. Všetko fungu-
je, až kým sa spolu neocitnú v práci na tom istom projekte 
– vytvoriť reklamu o udržateľných vzťahoch pre Združenie 
za rodinu…

 Film Europe Media Company, www.filmeurope.sk

Stigu and Ella have a no-strings arrangement – they meet 
every Wednesday to have sex. No emotions, no stories, no 
expectations. Stigu, secretly in love, settles for what he can 
get, as Ella doesn’t want anything more. All is well, until they 
find themselves working together on a project, with the task 
being – to design an advertisement on sustainable relation-
ships for the Family Federation …

 Level K, www.levelk.dk

Iba sex (?)
Body Fat Index of Love 
Rakkauden rasvaprosentti

 Mikko Kuparinen  FIN (2012)  Fínska verzia / Finnish České titulky / Czech subtitles  
 98‘  Komédia, romantický / Comedy, romance

Iba sex (?) 
Takmer dokonalý 
Takmer chlap 
Vtedy na Phukete 

Body Fat Index of Love 
Almost Perfect / The Almost Man 
Once Upon a Time in Phuket

Scandi 
komédie

Scandi 
comedies
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Anna už svoje hľadanie dokonalého partnera, vyhovujúce-
ho jej usporiadanému životnému štýlu vzdala. Rozhodla sa 
preto pre umelé oplodnenie starostlivo vybraným darcom 
spermií. Až neskôr si však uvedomí, že dieťa môže zdediť aj 
nie celkom lichotivé vlastnosti otca...

 Film Europe Media Company, www.filmeurope.sk

35-ročný Henrik sa plánuje usadiť v novom byte so svojou 
tehotnou priateľkou a nájsť si novú prácu. Henrik má ale cel-
kom detinských kamarátov, s ktorými nechce prerušiť kon-
takt. Je Henrik pripravený vzdať sa detinskej zábavy a vyrásť 
z chlapca na muža?

 Film Europe Media Company, www.filmeurope.sk

Anne has given up seeking a perfect partner who would fit 
into her sensible and controlled life. Hence, she has decided 
to get inseminated with a rigorously selected sperm donor. 
Later on, however, she realises that the child may also inher-
it from the father his less salubrious qualities.

 Level K, www.levelk.dk

Thirty-five-year-old Henrik is about to settle down with his 
pregnant girlfriend in a new apartment and start a new job. 
At the same time, however, he wants to keep in contact with 
his somewhat childish friends. Is Henrik ready to grow up 
and transform from boy to responsible man?

 Level K, www.levelk.dk

Takmer dokonalý
Almost Perfect 
Sover Dolly på ryggen?

 Hella Joof  DEN (2012)  Dánska verzia / Danish České titulky / Czech subtitles  
 100‘  Komédia, romantický / Comedy, romance

Takmer chlap
The Almost Man 
Mer eller mindre mann

 Martin Lund  NOR (2012)  Nórska verzia / Norwegian České titulky / Czech subtitles  
 75‘  Komédia, dráma / Comedy, drama

MFF KARLOVY VARY 
2012 
CENA ZA NAJLEPŠÍ FILM 
CENA ZA NAJLEPŠÍ 
MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON 
(HENRIK RAFAELSEN)

KARLOVY VARY IFF 
2012 
AWARD FOR BEST FILM 
AWARD FOR BEST ACTOR 
(HENRIK RAFAELSEN)
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Sven, obyčajný švédsky muž, unudený a nespokojný so 
svojím hektickým životom, sa rozhodne odísť do Thajska. 
Stretáva tu množstvo zvláštnych i komických postavičiek a 
naučí sa čo-to o láske, priateľstve, ale aj o sebe samom.

 Film Europe Media Company, www.filmeurope.sk

Bored and dissatisfied with his hectic life style, Sven, an av-
erage Swedish guy, decides to go to Thailand. He meets 
there a plethora of odd and funny characters, and learns a 
few things about love, friendship, as well as about himself.

 Level K, www.levelk.dk

Vtedy na Phukete
Once Upon a Time in Phuket 
En gång i Phuket

 Staffan Lindberg  SWE (2011)  Švédsko-nórsko-anglicko-thajská verzia / Swedish, Norwegian, English, Thai 
České titulky / Czech subtitles  105‘  Komédia, romantický / Comedy, romance
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V snahe stretnúť sa s otcom v južnom Nórsku sa trinásťroč-
ná Júlia a jej osemroční súrodenci - dvojičky Ida a Sindre – 
schovajú v helikoptére, ktorá však musí náhle zmeniť smer. 
Po tom, ako deti vystúpia a vrtuľník odletí, zistia, že sa ocitli 
na opustenom ostrove v arktickej časti Nórska. Podarí sa 
Júlii zachrániť ich všetkých troch?

 Film Europe Media Company, www.filmeurope.sk

Desperate to see their father, 13-year-old Julia and her 
8-year-old siblings, the twins Ida and Sindre, jump on a he-
licopter they believe will take them to the south o Norway, 
where he works. Yet the aircraft changes route and lands on 
a deserted island in the Arctic. The children get off and the 
helicopter flies away, leaving them behind. Is Julia able to 
rescue all of them?

 TrustNordisk, www.trustnordisk.com

Akcia Arktída
Operation Arctic 
Operasjon Arktis

 Grethe Bøe-Waal  NOR (2014)  Nórska verzia / Norwegian Český dabing / Czech dubbing  
 92‘  Rodinný / Family

Akcia Arktída / Magické striebro I 
Magické striebro II - Hľadanie kúzelného rohu 
Prdiprášok doktora Proktora 

Operation Arctic / Magic Silver I 
Magic Silver II / Doctor Proctor’s Fart Powder 

Scandi deti

Scandi kids



Príbeh modrých škriatkov, ktorí sa po dlhom jesennom 
spánku prebudili do tej najchladnejšej zimy, akú kedy zažili 
-  údolie je ohrozené obrovským ľadovcom. Kráľovná Mod-
rá ruža verí dávnym povestiam o magickom modrom rohu, 
ktorý dokáže zmeniť počasie. Podarí sa jej zachrániť celé 
údolie?

 Film Europe Media Company, www.filmeurope.sk

A story of blue gnomes, who have just after a long autumn 
sleep waken up into the most chilly winter they ever experi-
enced - a huge iceberg threatens  their small valley.  Queen 
Blue Rose believes in ancient legend about a mystic blue 
horn that have the power to change weather. Can she  res-
cue  all the valley? 

 NonStop Sales, www.nonstopentertainment.com

Magické striebro II – 
Hľadanie kúzelného 
rohu
Magic Silver II 
Blåfjell 2 – Jakten på det magiske horn

 Arne Lindtner Næss  NOR (2011)  Nórska verzia / Norwegian Český dabing / Czech dubbing  
 86‘  Fantasy, rodinný / Fantasy, family

Princezná Modrá ruža žije v komunite škriatkov a je zod-
povedná za vytvorenie prechodu medzi dňom a nocou, čo 
sa nazýva mágia hodiny a je stvorená z čarovného striebra, 
ktoré vlastnia len modrí trpaslíci. Keď jedného dňa striebro 
zmizne, nastane večná noc. Modrá ruža sa vydáva na cestu, 
aby zachránila svet.

 Film Europe Media Company, www.filmeurope.sk

Princess Bluerose lives in the community of gnomes responsi-
ble for making the transition between daylight and night. This is 
called the magic hour, and is created by the magic silver which 
only these gnomes possess. When the silver is stolen, the wor-
ld is transformed into eternal night, and Princess Bluerose sets 
out on a mission to save the world from eternal darkness.

 NonStop Sales, www.nonstopentertainment.com

Magické striebro I
Magic Silver I 
Julenatt i Blåfjell

 Katarina Launing, Roar Uthaug  NOR (2009)  Nórska verzia / Norwegian Český dabing / Czech dubbing  
 83‘  Fantasy, rodinný / Fantasy, family
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Príbeh doktora Proktora, ktorého najväčším vynálezom je 
prášok, po užití ktorého môžete lietať… tzv. prdiprášok. No 
málokto dokáže toto alternatívne palivo oceniť. Preto musí 
prísť doktorovi na pomoc dvojica detí, ktorým prášok pomô-
že… postaviť sa na vlastné nohy.

 Film Europe Media Company, www.filmeurope.sk

A story about  Doctor Proctor, whose greatest invention is 
a powder that can make people fly… fuelled by their own 
farts. Unfortunately, precious few appreciate this alternative 
fuel. The Doctor is helped by two  children, who thanks to 
the  powder will stand on their own two feet.

 TrustNordisk, www.trustnordisk.com

Prdiprášok doktora 
Proktora
Doctor Proctor’s Fart Powder 
Doktor Proktors prompepulver

 Arild Fröhlich  NOR, GER (2014)  Nórsko-nemecká verzia / Norwegian, German  
Český dabing / Czech dubbing  89‘  Rodinná komédia / Family, comedy
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Boj snežného pluhu s mafiou 
Komúna / O kuratách a ľuďoch

In Order of Disappearance 
The Commune / Men & Chicken

To najlepšie 
zo Scandi

Best of Scandi
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Hrdinami filmu sú architekt Erik, jeho manželka – televízna 
hlásateľka Anna a ich dcéra Freja. Po tom, čo sa dozvedia, 
že zdedili veľkú vilu, začnú uskutočňovať svoj sen o auten-
tickej komúne. Idea láskyplného a rodinného spoločenstva 
pod strechou Erikovho domu sa však začne rozpadávať, 
keď sa do domu prisťahuje jeho milenka...

 Film Europe Media Company, www.filmeurope.sk

The lead characters, Erik, Anna and their daughter Freja, 
decide to make their dream of an authentic commune come 
true. Yet the idea of the loving and tolerant family of friends, 
based on solidarity and sharing, starts to crack when Erik 
moves his mistress to the house. Can the ideal withstand 
the conflict with reality?

 TrustNordisk, www.trustnordisk.com

Komúna
The Commune 
Kollektivet

 Thomas Vinterberg  DEN, SWE, NLD (2016)  Dánska verzia / Danish České titulky / Czech subtitles  
 113‘  Komédia, dráma / Comedy, drama

Nils sa so svojím snežným pluhom preháňa zasneženými 
cestami v okolí chladného nórskeho mestečka. Jedného 
dňa sa dozvie o smrti svojho syna. Predávkovanie droga-
mi pre Nilsa nie je dôveryhodným vysvetlením, a tak vezme 
spravodlivosť do vlastných rúk.

 Film Europe Media Company, www.filmeurope.sk

Nils is a snow plough driver in the wild winter mountains of 
Norway. One the day when he learns his son has died, al-
legedly of a heroin overdose. Nils does not deem it credible, 
starts a private investigation and decides to take matters 
into his own hands.

 TrustNordisk, www.trustnordisk.com

Boj snežného 
pluhu s mafiou
In Order of Disappearance 
Kraftidioten

 Hans Petter Moland  NOR, SWE (2014)  Nórsko-švédsko-dánska verzia  / Norwegian, Swedish, Danish 
České titulky / Czech subtitles  117‘  Čierna komédia / Black comedy

BERLINÁLE 2014 
NOMINÁCIA NA ZLATÉHO 
MEDVEĎA

BERLINALE 2014 
NOMINATION FOR 
GOLDEN BEAR

Gabriel a Elias sa od svojho umierajúceho otca dozvedia, 
že sú adoptovaní. Ich biologickým otcom je Evelio Thana-
tos, odborník na výskum kmeňových buniek. Po príjazde 
na odľahlý ostrov Ork bratia zistia, že majú ďalších troch 
súrodencov – veľmi neortodoxných. Ako skultivovať trio ne-
otesaných buranov, ktorí chodia spať so sliepkami a vyhľa-
dávajú bitky?

 Film Europe Media Company, www.filmeurope.sk

After their father has died, Gabriel and Elias learn that they 
are adopted. Their biological father is one Evelio Thanatos, 
a renowned stem-cell researcher, who they decide to visit at 
home on the island of Ork. Upon arrival, they find out that 
they have another three siblings, all of them very unorthodox 
persons. How can they tame three bumpkins, who go to bed 
at dusk and are constantly quarrelling?

 Level K, www.levelk.dk

O kuratách a 
ľuďoch
Men & Chicken 
Mænd & høns

 Anders Thomas Jensen  DEN, GER (2015)  Dánska verzia / Danish České titulky / Czech subtitles 
 105‘  Čierna komédia / Black comedy

BERLINÁLE 2016 
STRIEBORNÝ MEDVEĎ 
PRE NAJLEPŠIU HEREČKU 
(TRINE DYRHOLM) 
NOMINÁCIA NA ZLATÉHO 
MEDVEĎA

BERLINALE 2016 
SILVER BEAR FOR 
BEST ACTRESS (TRINE 
DYRHOLM) NOMINATION 
FOR GOLDEN BEAR
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KINO FILM 
EUROPE
BRATISLAVA

Štefánikova 25 
811 05  Bratislava 
www.kino.filmeurope.sk

Podujatie prebieha pod 
záštitou starostu Mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto 
Radoslava Števčíka

25. 1. STREDA
 19:00 
POSLEDNÝ KRÁĽ 
THE LAST KING 

 101 min.

 21:00 
KOMÚNA 
THE COMMUNE 

 113 min.

26. 1. ŠTVRTOK
 16:45 
IDEALISTA 
THE IDEALIST 

 114 min.

 19:00 
KRÁĽOVNÁ KRISTÍNA 
THE GIRL KING 

 107 min.

 21:00 
TAKMER DOKONALÝ  
ALMOST PERFECT  

 100 min.

28. 1. SOBOTA
 15:00 
MAGICKÉ  
STRIEBRO I  
MAGIC SILVER I 

 83 min.

 17:00 
VTEDY NA PHUKETE  
ONCE UPON A TIME 
IN PHUKET 

 105 min.

 19:00 
PYROMAN
PYROMANIAC

 98 min.

 21:00 
TAKMER CHLAP 
THE ALMOST MAN 

 75 min.

27. 1. PIATOK
 15:00 
KRÁĽOVNÁ KRISTÍNA 
THE GIRL KING 

 107 min.

 17:00 
IBA SEX (?) 
BODY FAT INDEX OF 
LOVE 

 98 min.

 19:00 Special screenieng 

SÁMSKA KRV 
SAMI BLOOD 

 110 min.

 21:15 
BOJ SNEŽNÉHO 
PLUHU S MAFIOU
IN ORDER OF 
DISAPPEARANCE 

 117 min.

29. 1. NEDEĽA
 15:00 
PRDIPRÁŠOK 
DOKTORA 
PROKTORA  
DOCTOR PROCTOR’S 
FART POWDER 

 89 min.

 16:45 
CHLAPCI  
GIRLS LOST 

 107 min.

 18:45 
IDEALISTA 
THE IDEALIST 

 114 min.

 21:00 
O KURATÁCH  
A ĽUĎOCH 
MEN & CHICKEN 

 105 min.

KINOKLUB 
TATRA
NITRA

Ulica 7. pešieho pluku 
Nitra 
www.kinoklubnitra.sk

31. 1. UTOROK
 19:00 
KRÁĽOVNÁ 
KRISTÍNA 
THE GIRL KING 

 107 min.

14. 2. UTOROK
 19:00 
IDEALISTA 
THE IDEALIST 

 114 min.

7. 2. UTOROK
 19:00 
CHLAPCI  
GIRLS LOST 

 107 min.

21. 2. UTOROK
 19:00 
PYROMAN
PYROMANIAC

 98 min.

KINO MIER
NOVÉ ZÁMKY

Námestie Gy. Széchényiho 9 
940 58 Nové Zámky 
www.kinomier.sk

25. 1. STREDA
 19:30 
TAKMER DOKONALÝ 
ALMOST PERFECT 

 100 min.

1. 2. STREDA
 19:30 
BOJ SNEŽNÉHO 
PLUHU S MAFIOU
IN ORDER OF 
DISAPPEARANCE 

 117 min.

26. 1. ŠTVRTOK
 19:30 
PYROMAN
PYROMANIAC

 98 min.

2. 2. ŠTVRTOK
 19:30 
IDEALISTA 
THE IDEALIST 

 114 min.

KINO  
TATRAN
POPRAD

Námestie sv. Egídia 43/86 
058 01  Poprad 
www.kinotatran.sk

26. 1. ŠTVRTOK
 19:00 
CHLAPCI  
GIRLS LOST 

 107 min.

27. 1. PIATOK
 19:00 
IDEALISTA 
THE IDEALIST 

 114 min.

29. 1. NEDEĽA
 19:30 
MAGICKÉ  
STRIEBRO I
MAGIC SILVER I 

 83 min.

 19:00 
TAKMER DOKONALÝ 
ALMOST PERFECT 

 100 min.

28. 1. SOBOTA
 16:00 
PRDIPRÁŠOK 
DOKTORA 
PROKTORA  
DOCTOR PROCTOR’S 
FART POWDER 

 89 min.

 19:00 
BOJ SNEŽNÉHO 
PLUHU S MAFIOU
IN ORDER OF 
DISAPPEARANCE 

 117 min.

KINO  
SCALA 
PREŠOV

Masarykova 7 
080 01  Prešov 
www.facebook.com/pages/
Kino-Scala-Prešov/

25. 1. STREDA
 19:00 
VTEDY NA PHUKETE  
ONCE UPON A TIME 
IN PHUKET 

 105 min.

26. 1. ŠTVRTOK
 19:00 
O KURATÁCH  
A ĽUĎOCH 
MEN & CHICKEN 

 105 min.

31. 1. UTOROK
 19:00 
TAKMER CHLAP  
THE ALMOST MAN 

 75 min.

1. 2. STREDA
 19:00 
POSLEDNÝ KRÁĽ 
THE LAST KING 

 101 min.

27. 1. PIATOK
 19:00 
IDEALISTA 
THE IDEALIST 

 114 min.

30. 1. PONDELOK
 19:00 
BOJ SNEŽNÉHO 
PLUHU S MAFIOU
IN ORDER OF 
DISAPPEARANCE 

 117 min.

KINO MIER
MODRA

Kalinčiakova 4 
900 01 Modra 
www.kinomodra.sk

25. 1. STREDA
 19:30 
CHLAPCI  
GIRLS LOST 

 107 min.

28. 1. SOBOTA
 19:30 
POSLEDNÝ KRÁĽ 
THE LAST KING 

 101 min.

26. 1. ŠTVRTOK
 19:00 
KRÁĽOVNÁ 
KRISTÍNA 
THE GIRL KING 

 107 min.

MESTSKÁ 
SCÉNA
MARTIN

M. R. Štefánika 54 
036 01  Martin 
www.mestskascena.sk

25. 1. STREDA
 20:00 
KRÁĽOVNÁ 
KRISTÍNA 
THE GIRL KING 

 107 min.

26. 1. ŠTVRTOK
 18:00 
TAKMER DOKONALÝ  
ALMOST PERFECT  

 100 min.

 20:00 
IBA SEX (?) 
BODY FAT INDEX OF 
LOVE 

 98 min.

 18:00 
PYROMAN
PYROMANIAC

 98 min.

 20:00 
BOJ SNEŽNÉHO 
PLUHU S MAFIOU
IN ORDER OF 
DISAPPEARANCE 

 117 min.

29. 1. NEDEĽA
 16:00 
MAGICKÉ  
STRIEBRO I
MAGIC SILVER I 

 83 min.

27. 1. PIATOK
 18:00 
TAKMER CHLAP 
THE ALMOST MAN 

 75 min.

 20:00 
IDEALISTA 
THE IDEALIST 

 114 min.

28. 1. SOBOTA
 16:00 
POSLEDNÝ KRÁĽ 
THE LAST KING 

 101 min.

 18:00 
VTEDY NA PHUKETE  
ONCE UPON A TIME 
IN PHUKET 

 105 min.

 20:00 
CHLAPCI  
GIRLS LOST 

 107 min.

KINO  
LUMIÈRE
BRATISLAVA

Špitálska 4 
811 08  Bratislava 
www.aic.sk/kinolumiere

25. 1. STREDA
 18:30 Special screening 

SLÁVNOSTNÉ 
OTVORENIE  
PREHLIADKY 
SCANDI
 
SÁMSKA KRV 
SAMI BLOOD 

 110 min.

29. 1. NEDEĽA
 20:30 
TAKMER CHLAP  
THE ALMOST MAN 

 75 min.

KINO  
MLADOSŤ
BRATISLAVA

Hviezdoslavovo nám. 17 
811 02  Bratislava 
www.kinomladost.sk

25. 1. STREDA
 18:00 
POSLEDNÝ KRÁĽ 
THE LAST KING 

 101 min.

 20:00 
IBA SEX (?) 
BODY FAT INDEX OF 
LOVE 

 98 min.

28. 1. SOBOTA
 18:15 
KRÁĽOVNÁ 
KRISTÍNA 
THE GIRL KING 

 107 min.

 20:15 
TAKMER DOKONALÝ 
ALMOST PERFECT 

 100 min.

26. 1. ŠTVRTOK
 18:30 Special screenieng 

SÁMSKA KRV 
SAMI BLOOD 

 110 min.

27. 1. PIATOK
 20:00 
TAKMER CHLAP  
THE ALMOST MAN 

 75 min.

29. 1. NEDEĽA
 16:15 
CHLAPCI  
GIRLS LOST 

 107 min.

 18:15 
VTEDY NA PHUKETE  
ONCE UPON A TIME 
IN PHUKET 

 105 min.

 – English friendly

28. 1. SOBOTA
 15:30 
O KURATÁCH  
A ĽUĎOCH 
MEN & CHICKEN 

 105 min.

 20:30 
CHLAPCI  
GIRLS LOST 

 107 min.

26. 1. ŠTVRTOK
 20:30 Special screening 

SÁMSKA KRV 
SAMI BLOOD 

 110 min.

27. 1. PIATOK
 20:30 
KRÁĽOVNÁ KRISTÍNA 
THE GIRL KING 

 107 min.
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KINO ÚSMEV
KOŠICE

Kasárenské námestie 1 
040 01  Košice 
www.kinousmev.sk

KASÁRNE 
KULTUR-
PARK
KOŠICE

Kukučínova 2 
040 01  Košice 
www.k13.sk

25. 1. STREDA
 20:00 
PYROMAN
PYROMANIAC

 98 min.

26. 1. ŠTVRTOK
 20:00 
KRÁĽOVNÁ 
KRISTÍNA 
THE GIRL KING 

 107 min.

25. 1. STREDA
 19:30 
POSLEDNÝ KRÁĽ 
THE LAST KING 

 101 min.

29. 1. NEDEĽA
 20:00 
IDEALISTA 
THE IDEALIST 

 114 min.

27. 1. PIATOK
 19:30 
TAKMER CHLAP  
THE ALMOST MAN 

 75 min.

27. 1. PIATOK
 20:00 
POSLEDNÝ KRÁĽ 
THE LAST KING 

 101 min.

28. 1. SOBOTA
 20:00 
CHLAPCI  
GIRLS LOST 

 107 min.

26. 1. ŠTVRTOK
 19:30 
BOJ SNEŽNÉHO 
PLUHU S MAFIOU
IN ORDER OF 
DISAPPEARANCE 

 117 min.

KINO NOVA
SEREĎ

Dionýza Štúra 759/35 
926 01  Sereď 
www.kinonova.sered.sk

25. 1. STREDA
 19:30 
CHLAPCI  
GIRLS LOST 

 107 min.

1. 2. STREDA
 19:30 
PYROMAN
PYROMANIAC

 98 min.

15. 2. STREDA
 19:30 
IDEALISTA 
THE IDEALIST 

 114 min.

8. 2.  STREDA
 19:30 
KRÁĽOVNÁ 
KRISTÍNA 
THE GIRL KING 

 107 min.

22. 2. STREDA
 19:30 
POSLEDNÝ KRÁĽ 
THE LAST KING 

 101 min.

KINO  
HVIEZDA
TRNAVA

Paulínska 1 
917 01  Trnava 
www.kinohviezda.trnava.sk

31. 1. UTOROK
18:00 
TAKMER DOKONALÝ  
ALMOST PERFECT  

 100 min.

20:00 
IDEALISTA 
THE IDEALIST 

 114 min.

2. 2. ŠTVRTOK
17:30 
TAKMER CHLAP  
THE ALMOST MAN 

 75 min.

19:30 
POSLEDNÝ KRÁĽ 
THE LAST KING 

 101 min.

1. 2. STREDA
17:30 
CHLAPCI  
GIRLS LOST 

 107 min.

19:30 
PYROMAN
PYROMANIAC

 98 min.

KINO  
MIER
SPIŠSKÁ 
NOVÁ VES

Šafárikovo námestie 7 
052 01 Spišská Nová Ves 
www.mkc.snv.sk

25. 1. STREDA
 19:00 
KRÁĽOVNÁ 
KRISTÍNA 
THE GIRL KING 

 107 min.

27. 1. PIATOK
 19:00 
POSLEDNÝ KRÁĽ 
THE LAST KING 

 101 min.

26. 1. ŠTVRTOK
 19:00 
IBA SEX (?) 
BODY FAT INDEX OF 
LOVE 

 98 min.

28. 1. SOBOTA
 19:00 
TAKMER DOKONALÝ 
ALMOST PERFECT 

 100 min.

ARTKINO  
METRO
TRENČÍN

Mierové nám. 4 
911 01  Trenčín 
www.lampart.sk

25. 1. STREDA
 19:00 
PYROMAN
PYROMANIAC

 98 min.

26. 1. ŠTVRTOK
 18:00 
CHLAPCI  
GIRLS LOST 

 107 min.

 21:00 
IBA SEX (?) 
BODY FAT INDEX OF 
LOVE 

 98 min.

28. 1. SOBOTA
 19:00 
TAKMER DOKONALÝ 
ALMOST PERFECT 

 100 min.

 20:00 
TAKMER CHLAP  
THE ALMOST MAN 

 75 min.

27. 1. PIATOK
 19:00 
IDEALISTA 
THE IDEALIST 

 114 min.

29. 1. NEDEĽA
 16:00 
AKCIA ARKTÍDA 
OPERATION ARCTIC 

 92 min.

 18:00 
VTEDY NA PHUKETE  
ONCE UPON A TIME 
IN PHUKET 

 105 min.

DOM  
KULTÚRY 
LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ

Hollého 4 
031 01  Liptovský Mikuláš 
www.dklm.sk

25. 1. STREDA
 20:00 
PYROMAN
PYROMANIAC

 98 min.

27. 1. PIATOK
 20:00 
VTEDY NA PHUKETE  
ONCE UPON A TIME 
IN PHUKET 

 105 min.

26. 1. ŠTVRTOK
 18:00 
TAKMER DOKONALÝ 
ALMOST PERFECT 

 100 min.

 20:00 
POSLEDNÝ KRÁĽ 
THE LAST KING 

 101 min.

29. 1. NEDEĽA
 20:00 
IDEALISTA 
THE IDEALIST 

 114 min.
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Film Europe 
Media 
Company
Film Europe Media Company s pobočkami v Prahe, Bratislave, Londýne 
a v Cannes je filmovou distribučnou spoločnosťou, ktorá prináša špičkové 
festivalové filmy do slovenských a českých kín, na VOD, DVD i na vlastné 
TV kanály. Prevádzkuje Festival Cinema Channel HD, ktorý prináša aktuálne 
snímky z áčkových filmových festivalov a Film Europe Channel HD – jedi-
nečný televízny projekt, ktorý systematicky mapuje kinematografiu z každej 
krajiny Európy, a to v pôvodnom znení s titulkami, 24 hodín denne, sedem 
dní v týždni a bez reklám. Vydáva prémiovú DVD edíciu Festival 12, prepo-
jenú sériu, ktorej súčasťou sú aj filmové štúdie, umožňujúce divákovi orien-
tovať sa v trendoch a osobnostiach festivalovej kinematografie. Každoročne 
organizuje tematické prehliadky Scandi, severskú filmovú lekciu súčasných 
škandinávskych filmov, Crème de la Crème, výber toho najlepšieho z no-
vých francúzskych filmových titulov a Be2Can, prehliadku ocenených filmov 
z Berlinále, Benátok a Cannes.
 
www.filmeurope.sk

Film Europe Media Company, with branches in Prague, Bratislava, London 
and Cannes, distributes top-notch festival films to Czech and Slovak cine-
mas, on VOD, DVD and its own TV channels. The company operates Festival 
Cinema Channel HD, which brings latest movies from “A” Film Festivals and 
Film Europe Channel HD – a unique television project that systematically 
maps what is new in the cinema industry in every country in Europe, in the 
original languages with subtitles, 24 hours a day, seven days a week, and 
with no ads. The company also releases a premium DVD edition, Festival 
12, an interlinked series, which also includes film studies, thus enabling the 
viewer to get to know the trends and personalities of festival cinema. Every 
year, the company organises the themed festivals Scandi, a Nordic film les-
son of contemporary Scandinavian films, Crème de la Crème, a selection of 
the best new French movies and Be2Can, a festival of award-winning films 
from the Berlinale, Venice and Cannes.
 
www.filmeurope.sk

FESTIVAL CINEMA CHANNEL je prvým tematickým fi lmovým kanálom v HD, ktorý ponúka špičku svetovej 
festivalovej kinematografi e a je odrazom úspešného festivalového kino projektu Be2Can – prehliadky ocenených 
fi lmov z troch najväčších fi lmových festivalov v Benátkach, Berlíne a Cannes.

FESTIVAL CINEMA CHANNEL vysiela od 22:00 do 4:00 a každý týždeň prináša starostlivo vybraný FILM TÝŽDŇA.

www.festivalchannel.cz F
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Scandi je filmová prehliadka, ktorá ponúka divákom okrem 
kina i súčasné moderné možnosti distribúcie filmov ako je 
nelineárne sledovanie filmov. Výnimočné filmové zážitky si 
môžu milovníci kvalitných filmov vychutnať v tradičnej atmo-
sfére kinosál, ale aj z pohodlia domova na televíznej obra-
zovke prostredníctvom Magio videopožičovne spoločnosti 
Slovak Telekom a preniesť filmový zážitok do priestoru, kde 
sa cítia najviac doma. 
Priaznivci klasického „veľkého plátna“ môžu zamieriť na 
očakávané projekcie do vybraných kín na celom Slovensku.

Scandi is a film festival that affords the audience the oppor-
tunity to see pictures not only at cinemas. It also offers them 
the possibility to watch movies at their own convenience. 
They can enjoy exceptional movie experiences either amidst 
the traditional atmosphere of the cinema or in the comfort of 
their homes on TV, using the Magio Video on Demand ser-
vice provided by Slovak Telekom, and thus savour movies 
in the environment that suits them best.
Fans of the classic big screen can attend the eagerly an-
ticipated screenings at selected cinemas across Slovakia.

VOD

TV

Druhou možnosťou sledovania filmového festivalu Scandi je 
Magio videopožičovňa, ktorú poskytuje spoločnosť Slovak 
Telekom. Vďaka nej si môžu záujemcovia pozrieť 6 filmo-
vých premiér z ponuky Scandi.

Ďalšou možnosťou sledovania festivalových filmov počas 
Scandi je prémiový filmový kanál Film Europe Channel HD 
a Festival Cinema Channel HD, ktorý v januári už tradične 
ponúka dramaturgický prierez najlepšími škandinávskymi 
filmami minulých ročníkov prehliadky Scandi. Oba televízne 
kanály sú súčasťou programových ponúk televíznych, sa-
telitných a IPTV operátorov a Film Europe Channel HD je 
taktiež možné sledovať na www.filmeuropechannel.online.

The second option is to watch Scandi films by using the Ma-
gio Video on Demand service provided by Slovak Telekom. 
Thanks to this service, you can see 6 VOD premieres from 
the Scandi portfolio.

Another possibility is to watch Scandi films on the premium 
TV Film Europe Channel HD and Festival Cinema Channel 
HD, which in January offers a selection of the best Nordic 
films from previous years of Scandi. Both TV channels are 
available from television, satellite and IPTV operators. Film 
Europe Channel HD is also accessible for online streaming 
at www.filmeuropechannel.online.

Scandi v Magio videopožičovni Slovak Telekom
Scandi at Slovak Telekom Magio VOD
Bosorkina dcéra / The Shamer’s Daughter
Druhá šanca / A Second Chance
Harold / Here is Harold
Hundroš / The Grump
O kuratách o ľuďoch / Men & Chicken
Vlna / The Wave

Scandi na Film Europe Channel HD
Scandi at Film Europe Channel HD
Aplauz / Applause
Lovci hláv / Headhunters
My sme najlepší! / We Are the Best!
Odhalený prístav / Naked Harbour
Stockholm East / Stockholm East

Scandi na Festival Cinema Channel HD
Scandi at Festival Cinema Channel HD
Boj snežného pluhu s mafiou / In Order of Disappearance
Dead Snow: Červený vs. Mŕtvy / Dead Snow: Red vs. Dead
Sex, drogy a dane / Sex, Drugs & Taxation
V hlbinách / Pioneer
Vyššia moc / Force Majeure

SCANDI 2017



PRÉMIOVÝ FILMOVÝ KANÁL FILM EUROPE HD S PREHĽADOM VŠETKÝCH ŽÁNROV
A ŠTÝLOV EURÓPSKEJ KINEMATOGRAFIE.

NAJLEPŠIE EURÓPSKE FILMY OCENENÉ NA MEDZINÁRODNÝCH
I DOMÁCICH FESTIVALOCH A SÚŤAŽIACH.

VIAC AKO 1000 FILMOV ZO VŠETÝCH 50 KRAJÍN EURÓPY,
7 DNÍ V TÝŽDNI A BEZ REKLÁM.

ŽIADAJTE U SVOJHO TELEVÍZNEHO OPERÁTORA.
ONLINE KANÁL FILM EUROPE NA WWW.FILMEUROPECHANNEL.ONLINE

APLIKÁCIA K DISPOZÍCII PRE IOS NA APPLE STORE A PRE ANDROID NA GOOGLE PLAY.

WWW.FILMEUROPECHANNEL.EU

Foto: Renoir Zdroj: Film Europe Media Company

PODMANIVÁ CESTA DO SVETA TICHA

V KINÁCH OD 9. FEBRUÁRA

L A M B E R T  W I L S O N P I E R R E  N I N E YA U D R E Y  T A U T O U

R É Ž I A  J É R Ô M E  S A L L E

O D Y S E A

SCANDI 201730  Organizátor / Organizer

Partneri / Partners

Hlavní mediálni partneri / Main media partners

Mediálni partneri / Media partners

Podujatie finančne podporil / With the financial support of



www.scandi.filmeurope.eu


