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príbeh detského dobrodružstva,
inšpirovaný skutočnou udalosťou
svet dospelých videný detským pohľadom, svet detí i s tým, čo dospelí nevidia
nový slovenský film pre deti režisérky Ivety Grófovej
w w w . h a r v a r t . s k    w w w . f i l m p i a t a l o d . s k

v spolupráci s poprednými slovenskými filmovými tvorcami
uvádza film P I ATA LO Ď pre školy od septembra 2017

Slovenský film je konečne aj pre deti!

Film, ktorý videli
tisíce detí
po celom svete!

Malá Jarka má mamu, ktorá nechce byť
mamou. Zúfalo hľadá lásku a nachádza ju
náhodou aj za zvláštnych okolností. Jej
konanie je dojemným a detsky úprimným
pokusom napraviť svet dospelých svojou
hrou na rodinu, akú by chcela mať.

39 týždňov, 6 dní
Film sa uvádza spolu s krátkym animovaným
filmom 39 týždňov, 6 dní režisérov
Joanny Kozuch a Borisa Šimu

O režisérke Ivete Grófovej
Absolventka filmovej
a televíznej fakulty
VŠMU v Bratislave.
Jej celovečerný film
AŽ DO MESTA AŠ (2012)
mal svetovú premiéru
na MFF Karlovy Vary a stal
sa národnou nomináciou
na Oscara v kategórii
Najlepší cudzojazyčný film
v roku 2012. Má jazvečíka
Františku.

Vanesska (12 r.), ktorá hrá hlavnú
úlohu Jarky, vám povie aké je to
byť hviezdou filmu.
Jarka má 10 rokov a v tvári niečo dospelé.
Je zvyknutá byť veľa sama a vie sa o seba
aj sama postarať. Uvarí si špagety, operie
špinavé oblečenie. Je zvyknutá zvládnuť
kruté situácie vo svojej rodine a pritom
“nerobiť problémy”. Neplače, nekričí,
nikomu sa nesťažuje. Má svoj vlastný
svet na opustenej záhrade, kde sa cíti
v bezpečí. Tu môže všetko bezprostredne
prežívať a byť ešte chvíľu dieťaťom.

Matúško (10 r.), ktorý hrá vo filme
úlohu Kristiána sa s vami podelí
o svoje zážitky z nakrúcania filmu.
Kristián je krehký a chorľavý chlapec z dobrej
rodiny, má 8 rokov. Býva v tej istej bytovke
ako Jarka. Kvôli prehnanej úzkostlivosti
svojich rodičov je odrezaný od prírody
a dobrodružstiev s rovnako starými
chlapcami, ktorí si ho všímajú len ako cieľ
šikany. Trávi čas za počítačom vo svojej
izbe a jeho jediná revolta voči rodičom
a kompenzácia za detské huncútstva je
hranie sa na hrdinu v počítačových hrách.

Škola zážitkov Harvart sa venuje sprostredkovaniu kultúrnych zážitkov pre žiakov základných a stredných
škôl. Za ostatné roky máme za sebou viac ako 40 tisíc spokojných divákov. Pridajte sa k nim aj Vy.
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