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Do slovenských kín príde film Felvidék - Horná zem 

 „Tu, uprostred Európy, má každá rodina svoje tajomstvá. Spomienky ožijú.“  

 
 Dokumentárny film Felvidék – Horná zem oprašuje zabudnuté príbehy ľudí, 

ktorých životy poznačili rozhodnutia mocných a mocnejších. Namiesto samoúčelnej 

kontroverzie však chce priniesť osobný a výnimočnou formou vyrozprávaný príbeh 

mladej režisérky a jej rodiny. Vladislava Plančíková sa v ňom vydáva po stopách 

rodinnej histórie a citlivo sprostredkúva zážitky generácie, ktorej osudy zmenili drsné 

rozhodnutia politikov po 2. svetovej vojne na národnostne zmiešanom území 

nazývanom Felvidék – Horná zem. Film reflektuje stále aktuálnu a tabuizovanú 

tému slovensko-maďarských vzťahov v unikátnej podobe animovaného dokumentu. 

Cez všetkým povedomé rodinné vzťahy pomáha autorka aj mladému divákovi chápať 

osudovosť a nadčasovosť dávno vytesnených udalostí. Čo nedokážu rozpovedať 

svedkovia doby či filmové archívy, dopovedia animované príbehy. Magická, 

podmanivá hudba Jany Kirschner dodáva autorkinmu rozprávaniu nezvyčajnú 

intenzitu. 

 „Toto je môj osobný príbeh. Všetko sa začalo zamyslením sa nad babkinými 

slovami, že prišla na Slovensko z Maďarska ešte ako malé dieťa s celou svojou 

rodinou,” vysvetľuje autorka, ktorej vzťah so starou a prastarou mamou je pre film 

kľúčovým. Práve popri ceste za naplnením prababkinho priania odkrýva staré 

príbehy, ktoré dnes pôsobia ako rozprávky, hoci sa kedysi skutočne stali. Oprašuje 

príbehy obyčajných ľudí, ktorých životy poznačili rozhodnutia mocných a mocnejších. 

Stáva sa tak nielen dokumentom o presídlení slovenského a maďarského 

obyvateľstva v povojnovom období, ale predovšetkým filmom o láske, domove 

a (ne)správnych rozhodnutiach. 

 Dokumentárny film Felvidék – Horná zem vstupuje do slovenskej 

kinodistribúcie 25. marca 2014 vďaka distribučnej spoločnosti Filmtopia. Všetky 

informácie o ňom nájdete na webstránke www.hornazem.eu.  

 

 

http://www.hornazem.eu/
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Žáner: animovaný dokumentárny film  

Scenár, réžia a animácia: Vladislava Plančíková  

Strih: Terézia Mikulášová, Zuzana Cséplő  

Kamera: Dušan Husár  

Hudba: Jana Kirschner  

Fotografie: Debora Pastirčáková  

Zvuk: Igor Baar  

Dramaturgia: Peter Kerekes, Gesa Marten  

Produkcia: Michal Hollán, Tomáš Kaminský  

Producent: Tomáš Kaminský (SK), Jarmila Poláková (CZ)  

Dramaturg za RTVS: Miroslava Tomaníková  

Dramaturg za ČT: Ivana Pauerová  

© 2014 Mandala Pictures, Film&Sociologie, Česká televize, RTVS, Slovenský filmový 

ústav   

Distribúciu a produkciu filmu finančne podporil Audiovizuálny fond. Film bol vyrobený 

s podporou českého Státního fondu pro kinematografii. 

 

Dokument bol vyvíjaný na medzinárodných workshopoch: ARCHIDOC pod gesciou 

La Femis v Paríži a DOK.INCUBATOR pod gesciou IFDF Dok.Leipzig, s podporou 

európskeho programu Media. 

 

 

Kontakty: 

Režisérka – Vladislava Plančíková  

vladislava@hornazem.eu  

 

Producent – Tomáš Kaminský, Mandala Pictures   

tomaskamin@mandalapictures.eu  

+421 908 201 674 

 

Distribútor SR, Public Relations – Peter Gašparík, Filmtopia   

pr@filmtopia.sk  

+421 915 711 880  
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