ostať alebo odísť?

Sedem emigrantských príbehov očami tých, ktorí odišli, a tých, čo zostali

presskit

synopsa
MÔJ EMIGRANT je dokumentárna séria podľa námetu Ingrid Mayerovej o tom, ako
emigrácia medzi rokmi 1968 a 1989 ovplyvnila životy ľudí v našej krajine i za jej hranicami.
Konfrontáciou pohľadu emigrantov a ich blízkych, ktorí zostali žiť v Československu, skúmame jednu z najzákladnejších otázok totalitného režimu – otázku osobnej slobody a jej
hodnoty. Na rozdiel od súčasnosti, otázka odísť nebola v minulosti o slobodnom rozhodnutí vyskúšať si život vonku, získať vzdelanie a kedykoľvek sa vrátiť domov. Ľudia z Československa odchádzali, alebo utekali plánovane i v náhlom pohnutí, vždy však s myšlienkou, že sa možno už nikdy nevrátia. Niektorí odchádzali s vedomím, že útekom priamo
ohrozujú svoj život, alebo tým, že ich rodina sa nevyhne postihom. V odchode bola obsiahnutá nezvratnosť rozhodnutia a zodpovednosť za jeho častokrát nepredvídateľné
dôsledky. Zaujíma nás táto hraničná situácia, to čo jej predchádzalo, aj to čo prišlo po nej.

anotácia
I keď sa mení doba a jej spoločenské, politické, ekonomické okolnosti, téma emigrácie je
neustále aktuálna napriek tomu, že sa mení doba a jej spoločenské, politické, ekonomické
okolnosti. Čo pretrváva a presahuje dobový kontext, to je odchod z domova, „opustenie“
vlastnej krajiny, kultúry, jazyka a pokus začať nový život v úplne inom kultúrnom prostredí,
často takpovediac od nuly.
Emigranti, ktorí opustili našu krajinu po roku 1968, dnes žijú inde, niektorí sa sem pravidelne vracajú za rodinou, a sú aj takí, ktorí sa po roku 1989 vrátili natrvalo. Pre mnohých
ľudí je preto emigrácia z osobných alebo rodinných dôvodov stále živá téma. Zároveň nadobúda nové kontexty s ohľadom na pohyb ľudí v súčasnej Európe.
Cieľom série je skúmať podobu emigrácie, ktorá ovplyvnila osudy mnohých rodín, vrátiť
sa k stále živo diskutovanej téme, a reflektovať ju z pohľadu súčasného – odchádzaním
a prichádzaním emigrantov aj imigrantov - každodenne formovaného Slovenska.

link na trailer
2

elena

film jany bučky a michala fuliera

melódia vyhrala nad osudom
Nadaná mladá klaviristka Elena vedie smútočný pochod za Jána Palacha.
V očiach režimu sa stáva personou non grata, v ušiach poslucháčov je
klavírna virtuózka. Na škole exceluje, ale jej talent je udupaný zákazom
verejných vystúpení. Radosť sa znovu zrodí v manželstve a v dcére. Nečakaný rozchod spustí vlnu dramatických udalostí, od úteku cez more
až po koncert v slávnej Carnegie Hall v New Yorku. Sled neľahkých rozhodnutí a situácií navždy ukončí kariéru Eleny a natrvalo poznačí jej život. Našťastie, nad ťažkým osudom vždy vyhráva melódia.

link na trailer
3

elena
scenár a réžia Jana Bučka, Michal Fulier strih Fabián Fronček
kamera Michal Fulier zvukový dizajn a mix zvuku Michal Horváth
farebné korekcie Erik Oslanec produkcia Nicole Brlej

Téma emigrácie nás determinuje aj dnes, nielen vzhľadom na aktuálnu spoločenskopolitickú situáciu ruskej okupácie na Ukrajine. Minulosť budeme tlačiť pred sebou,
dokým nebudeme schopní sa s ňou úprimne a radikálne konfrontovať. S hrdinkou
nášho filmu Elenou a jej dcérou Júliou sme stále v kontakte. Elena nás zasiahla
vnútornou silou, hravosťou a životným optimizmom, ktorý ju napriek ťažkým situáciám
sprevádza celý život. Jej príbeh je svedectvom o ceste za slobodou. Dáva nám nádej,
že človek má v sebe oveľa väčšiu silu, ako si myslí.
Jana Bučka, Michal Fulier, režiséri
4

jana bučka *1981

Jana Bučka vyštudovala herectvo činoherného divadla na Divadelnej akadémii
múzických umení v Prahe a dokumentárnu tvorbu na Vysokej škole múzických
umení v Bratislave, absolvovala tiež viacero študijných stáží na divadelných školách v zahraničí (Rumunsko, Mexiko, Španielsko). Jej filmografia zahrňuje viacero
televíznych dokumentárnych filmov. Jana Bučka autorsky tvorí s kameramanom
Michalom Fulierom, medzi posledné filmy, ktoré realizovali spoločne, patria Môj
emigrant: Elena (2022), Krycie meno: ŠTB (2022), Ostrovy (3 časti) - Pôtoň, Stanica
Žilina - Záriečie, Arta (2021 - 2022), Eko ďalej: Ovzdušie (2021).

filmografia (výber)
2022 Môj emigrant: Elena
2022 Krycie meno: ŠTB
2021 Ostrovy (tri časti) Pôtoň, Stanica Žilina - Záriečie, Arta
2021 Eko ďalej: Ovzdušie
2018	Biomasaker, (26‘), dokumentárny film, z cyklu
Biele vrany a hrdinovia medzi nami
2016 Prvá: Izabela Textorisová, (26‘) z cyklu PRVÁ
2012 Zvonky šťastia (70‘)
2010 Cigarety a pesničky
2010 Mama, who born me

5

michal fulier *1981

Dokumentárny kameraman, režisér a fotograf, absolvent Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení. Dlhodobo spolupracoval so Slovenskou katolíckou charitou na tvorbe dokumentárnych filmov z rozvojových oblastí. Podieľal
sa na filmoch Ivy Kušíkovej - Súď ma a skúšaj (2013), Zdenka (2013), na filmoch Mareka Kuboša Prešiel som hranicu (2012), Bez bariér (2014) a filme Márie Rumanovej Hotel Sunrise (2017). Spolupracoval na tvorbe relácie RTVS Umenie (2015) a na
sérii Biele vrany a hrdinovia medzi nami, časť Biomasaker (2018, réžia Jana Bučka).
S režisérkou Barborou Sliepkovou nakrútil študentské filmy O sestre (2016), Lodžia
(2017), Diamanty (2018). V roku 2019 mal premiéru jeho autorský dokument Lada
svetom. Ako kameraman spolupracoval na dokumentárnom filme Čiary (2021, réžia Barbora Sliepková). Michal Fulier autorsky tvorí s Janou Bučkou, medzi posledné filmy, ktoré realizovali spoločne, patria Môj emigrant: Elena (2022), Krycie meno:
ŠTB (2022), Ostrovy (tri časti) - Pôtoň, Stanica Žilina - Záriečie, Arta (2021 - 2022),
Eko ďalej: Ovzdušie (2021).

6

fedor

film leny kušnierikovej

opustiť alebo odpustiť?
Historické udalosti okupácie tvrdo zasahujú intímne dejiny rodín
a ovplyvňujú ďalšie generácie vzťahov. Lena, dokumentaristka a vnučka
emigranta Fedora, berie do rúk kameru a otvára zabudnuté rodinné
krivdy. Citlivo skúma, čím všetkým je nadobudnutá sloboda vykúpená
a dáva priestor svojej mame a starému otcovi, aby sa zmierili.

link na trailer
7

fedor
scenár a réžia Lena Kušnieriková strih Saša Slašťanová
kamera Lena Kušnieriková zvukový dizajn a mix zvuku Michal Horváth
farebné korekcie Erik Oslanec produkcia Nicole Brlej

Emigrácia bola trinástou komnatou mojej rodiny. Dedko odišiel a moju vtedy
osemnásťročnú mamu nechal v Československu. Nerozumela
som tomu. Hnevala som sa na neho. Počas nakrúcania filmu sa však môj hnev
rozplynul a premenil sa na pochopenie a prijatie, z čoho mám dnes veľkú radosť.
Lena Kušnieriková, režisérka

8

LENA KUŠNIERIKOVÁ *1991

Lena Kušnieriková pochádza z Bratislavy, kde na Vysokej škole múzických umení
vyštudovala dokumentárny film. Od absolvovania školy je na voľnej nohe, pracuje
striedavo pre RTVS a na nezávislých projektoch. Medzi jej posledné filmy patrí
dokument Pezinská skládka z cyklu Biele vrany a hrdinovia medzi nami a dokument
z cyklu Expremiéri - Mikuláš Dzurinda. Zároveň pracuje ako kameramanka pre
reláciu.pod lampou.

filmografia (výber)
2018	EXPREMIÉRI - Mikuláš Dzurinda, (26’), dok. film z cyklu
Expremiéri, scenár a réžia
2018	Pezinská skládka, (26’), dokumentárny film z cyklu Biele vrany
a hrdinovia medzi nami, scenár a réžia
2015	Ahoj láska, (33’), dokumentárny film, námet, scenár, réžia;
študentský film (Najlepší dokumentárny film, Najlepšia réžia,
Grand Prix Festival študentských filmov Áčko 2016)

9

herr DuriSin

film jakuba julényho

patríme iba sebe, nikomu inému
Igor Ďurišin je výtvarnou ikonou Košíc, na ktorú sme zabudli. Za komunizmu u nás zakázaný, vo svete uznávaný. Jeho grafiky uverejňujú v prestížnych časopisoch od New Yorku po Južnú Afriku. Jeho dielo vystavuje aj slávna Yoko Ono. Avšak kontakty so slobodným Západom sú tŕňom
v oku totalitného režimu. Za svoj názor je vystavovaný útlaku a fyzickým útokom. Dobrovoľne sa zrieka občianstva a je vyhostený z krajiny.
Naďalej tvorí v Západnom Nemecku a komunikuje s celým svetom, až
kým sa nenaplní jeho čas. Jeho dielo dnes opäť ožíva.

link na trailer
10

herr DuriSin
scenár a réžia Jakub Julény strih Marek Bihuň
kamera Juraj Mravec, Michal Koštenský hudba raptor koch
zvukový dizajn a mix zvuku Michal Horváth farebné korekcie Erik Oslanec
produkcia Nicole Brlej

Považujem za povinnosť mojej generácie upozorňovať na príbehy tvorcov,
ktorí boli úmyselne vygumovaní z historického a kultúrneho povedomia. Osud
Igora Ďurišina je takýmto príbehom. Myslím si, že jeho umelecká mytológia je
mimoriadne inšpiratívna aj pre tvorcov a divákov mojej generácie. Vo filme sme sa
snažili nadviazať na túto poetiku.
Jakub Julény, režisér

11

JAKUB JULÉNY *1985

V roku 2011 ukončil štúdium dokumentárnej réžie na Filmovej a televíznej fakulte
Vysokej školy múzických umení v Bratislave v Ateliéri dokumentárnej tvorby u prof.
Dušana Hanáka. Po absolvovaní nakrútil v spolupráci s Marekom Šulíkom jeden diel
z cyklu Konzervy času s názvom DOM – Spomienky Martina Porubjaka. V produkčnej spoločnosti atelier.doc realizoval film pre RTVS V tieni kráľa Svätopluka. V roku
2021 debutoval filmom Komúna. V súčasnosti pracuje ako dramaturg RTVS v štúdiu Banská Bystrica.

filmografia
2021	Komúna, dokumentárny film, spoluautor scenára, réžia
(DOK.fest München 2021, Artfilm Fest 2021, Jeden svet 2020,
Kino na hranici 2021, Finále Plzeň 2021)
2014 Za živa v Bystrici, krátkometrážny dokumentárny film
2012 V tieni kráľa Svätopluka, z cyklu Film a spoločnosť, RTVS
2011 Dom, z cyklu Konzervy času, RTVS
2010 Byť sám sebou, dok. film, námet, scenár, réžia; študentský film

12

andy fantasta

film Eda cichu

čo urobí hrdina dňa, keď ten deň skončí?
Na kamenný stĺp Univerzity Komenského vytesá svedectvo o smrti
nevinných obetí okupačných vojsk. Slobodný prejav odvahy ho uvrhne
do neslobody a emigrácie. Včera doma hrdina dňa, dnes v Zürichu kráľ
zmrzlinárov, no navždy Fantasta Andy. Usadí sa vo Švajčiarsku a do svojich fantázií. Keď sa mu roztopia predstavy o návrate, začne predávať
zmrzlinu. Túžbu po sladkej slobode nahrádza trpká príchuť osamelosti
a prísnych pravidiel v exile. Ostáva však tancujúcim človekom a so svojou bohatou fantáziou poľahky prekračuje hranice všedných dní.

link na trailer
13

andy fantasta
scenár a réžia Edo Cicha strih Máté Csuport
kamera Michaela Hošková, Edo Cicha hudba raptor koch
zvukový dizajn a mix zvuku Denisa Uherová farebné korekcie Erik Oslanec
produkcia Roman Pivovarník

Andyho príbeh je živým svedectvom o protikladnej povahe individualistickej
slobody. Nikdy ho nezlomili, no stálo to nakoniec zato?
Edo Cicha, režisér

14

EDUARD CICHA *1991

Vyštudoval ateliér dokumentárnej tvorby na Vysokej škole múzických umení
v Bratislave. Dlhodobo je súčasťou organizačného tímu antirasistického festivalu
United Colours of Football. Poskytoval audiovizuálnu podporu štrajkujúcim
učiteľom z Iniciatívy slovenských učiteľov. Spolupracoval so združením Post Bellum.
Je jedným z autorov dokumentárnej série Expremiéri, ktorú vysielala RTVS.

filmografia
2022 Bratislavská Dynamitka (26’) - televízny cyklus Budujeme Slovensko
2019 Radikálne ľudské turné (27’), reportážny dok. film o turné kapely RozpoR
2018	EXPREMIÉRI - Iveta Radičová (29’), dok. film z cyklu Expremiéri,
scenár a réžia
2018	Základná umelecká škola Petra Breinera (63’), dokumentárny film,
námet, scenár, réžia - Cena divákov a čestné uznanie na Festivale
študentských filmov Áčko 2018
2017 Utečenci (24’), dok. film, námet, scenár, réžia; študentský film
2016 Občianska televízia (40’), dok. film, námet, scenár, réžia; študentský film
2015 Svet plotov (20’), dok. film, námet, scenár, réžia; študentský film
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ivan lefkovits

film jany durajovej

vo vede a vzdelaní prežitie a slobodu objaví
Ivan si v detstve osvojuje neobyčajnú schopnosť prežiť. V koncentračnom tábore sa naučí čítať a písať. V komunizme rozvíja svoju odolnosť
a pestuje túžbu po vzdelaní a poznaní. Za vedou uniká do Švajčiarska,
kde spoluzakladá inštitút imuniológie. Obranyschopnosť človeka skúma celý život na svetovej aj na súkromnej úrovni. Zatiaľčo prestížne laboratóriá za objavy získavajú tri Nobelove ceny, vo svojom vnútri odvážne báda po slobode a ľudskosti za cenu niekoľkonásobnej straty
národnej identity.

link na trailer
16

ivan lefkovits
scenár a réžia Jana Durajová strih saša slašťanová
kamera Ivo Miko hudba Miroslav Tóth zvukový dizajn a mix zvuku Igor Jedinák
farebné korekcie michaela hošková produkcia Roman Pivovarník

Príbeh emigrácie Ivana Lefkovitsa je o silnej vôli a schopnosti prežiť.Po oslobodení
z koncentračného tábora Ivan vedel, že si nezaslúži nič menej ako dobré podmienky
na život. Toto odhodlanie ho viedlo do prostredia, kde mohol naplno prejaviť svoj
potenciál a žiť dôstojne a slobodne.
Jana Durajová, režisérka

17

JANA DURAJOVÁ *1987

Po rokoch, ktoré sa Jana Durajová sústredila na prácu v reklame, sa rozhodla naplno sa venovať dokumentárnym filmom a fotografii. V súčasnosti dokončuje magisterské štúdium na Katedre dokumentárnej tvorby Filmovej a televíznej fakulty
Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Aktuálne pracuje na svojom prvom
celovečernom dokumentárnom filme o nekonečnej rekonštrukcii Slovenskej národnej galérie - Pozor, pád SNG.

filmografia
2020 Vladimír Dedeček, (26’), dok. film z cyklu IKONY
2020 Storočnica SND, (52’), dok. cyklus pri príležitosti 100. výročia vzniku SND
2018	Expremiéri: Jozef Moravčík, (26’),
dok. film z cyklu o slovenských expremiéroch
2016 Projekt ’73, dok., (12’), dok. film, námet, scenár, réžia
2015 Jedna druhej riekla, (21’) dok. film, námet, scenár, réžia; študentský film
2015 Lúky, Dvory, Háje, (26’) dok. film, námet, scenár, réžia študentský film
2014	Slovenská galéria (18’) dok. film, námet, scenár, réžia; študentský film
- Festival Áčko 2015 (Špeciálna cena poroty), IFF Bratislava 2015
2013	Parcela, (5’), rodinný portrét prostredníctvom domu pozostalej
vo forme jednozáberovky - Festival ÁČKO 2015, IFF Bratislava 2014
2012	Zelinka, (15’) dok. film, námet, scenár, réžia; študentský film
- Medzinárodný filmový festival Cinematik 2013, LEPfeit 2013,
Festival Áčko 2012, TA3
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Imrich Erös, vymazaný

film martina hnáta

služba vlasti alebo služba rodine?
Imrich Erös je zabudnutý elitný vojak. Nacisti ho trikrát zatknú, trikrát
im utečie. Keď ho na popravu vezú komunisti, vyskakuje z vlaku. Zdá sa,
že vojenským činom a hrdinstvám niet konca. Ale konca niet ani pre bolesť manželky a utrpenie jeho detí, keďže ich komunisti neustále sledujú
a tvrdo vydierajú. Služba rodine a služba vlasti si žiadajú svoje obete.
Dodnes ani jednej z nich nie je uznané skutočné hrdinstvo.

link na trailer
19

Imrich Erös, vymazaný
scenár a réžia Martin Hnát strih Máté Csuport
kamera Marek Moučka zvukový dizajn a mix zvuku Michal Horváth
farebné korekcie Michaela Hošková produkcia Nicole Brlej

Slovenských parašutistov v západnom odboji druhej svetovej vojny bolo veľmi
málo. Ich mená a osudy chceli komunisti vymazať z pamäti a takmer sa im to
podarilo. Som preto veľmi rád, že som mal možnosť vyrozprávať príbeh jedného
z nich. Príbeh statočného muža, ktorého snom bolo žiť obyčajný rodinný život,
no do cesty sa mu postavili dejiny.
Martin Hnát, režisér

20

Martin hnát *1987

Martin Hnát, narodený v Humennom, sa venoval hudbe, ktorá ho zaviala až do Londýna, kde pôsobil ako basgitarista skupiny The Bridgeheads. Po návrate na Slovensko úspešne absolvoval štúdium réžie a scenáristiky hraného filmu na Vysokej
škole múzických umení v Bratislave pod pedagogickým vedením Dušana Trančíka.
Po ukončení štúdia začal pracovať v oblasti televízie a reklamy ako strihač, story
režisér a copywriter.

filmografia
2015
2014
2013
2012
2011
2011
2010
2009

Balada o Tereze a Šimonovi, absolventský film, scenár a réžia
Izba č. 306, ateliérové cvičenie na 35mm film, scenár a réžia
Krehkosť, bakalársky film, scenár a réžia
Pokánie Jakubovo, kameramanský bakalársky film, scenár a réžia
Strelka, kameramanský bakalársky film, réžia
Láska na podzim, adaptácia poviedky Josefa Klímu, réžia
Autoportrét, cvičenie 1. ročníka VŠMU - kamera, strih, réžia
Retransmisia, experimentálny krátky film - kamera, strih, réžia
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palo

film dominika jursu

sloboda nie je rekvizita
Nebol disidentom, ani dobrodruhom. Len obyčajným chlapom, ktorý mal rád knižky a muziku. Neveril v zlepšenie, tak odišiel za slobodou
spolu s rodinou tesne pred pádom železnej opony. Z Rakúska sledovali
československé novembrové udalosti a ako v Nemecku nadšený dav rozoberal Berlínsky múr. Dnes sa spolu prechádzajú po stopách vlastnej
emigrácie, kde začínali nový život. Kým sú dnes?

link na trailer
22

palo
scenár a réžia Dominik Jursa strih Máté Csuport
kamera Maxim Kľujev, Michal Koštenský, Andrej Dlabáč
zvukový dizajn a mix zvuku Michal Horváth
farebné korekcie michal Koštenský produkcia Nicole Brlej

Mám rád príbehy, cez ktoré sa dá rozprávať o dobe, v ktorej sa odohrávajú. Nechať
všetko za sebou, odisť a začať odznova. V niektorých prípadoch už nebolo iné
východisko, každopádne to však chce veľkú odvahu, ktorú, priznám sa, niekedy
závidím. Odkaz filmov, ktoré sa zaoberajú emigráciou z totalitných režimov, je v túžbe
po slobode. Čo sa na prvý pohľad môže javiť ako romantické, býva v prenesení na
jednotlivca naplnené aj traumami a bolesťou. Čo je daňou za únik a hľadanie slobody?
Dominik Jursa, režisér
23

dominik jursa *1988

Dominik Jursa pochádza z Bratislavy, na Vysokej škole múzických umení študoval
na katedre réžie dokumentárneho filmu. Vo svojich filmoch sa zaoberá ekológiou,
nacionalizmom, občianskou spoločnosťou a aktivizmom. Po absolvovaní školy
pracuje na voľnej nohe, sústreďuje sa na dokumentárne cykly. Režíruje televízne
a online relácie a pracuje na svojich autorských dokumentárnych filmoch.

filmografia (výber)
2021 Školstvo verzus Korona (26’), dok. film z TV cyklu Pandémia SK, scenár, réžia
2020 Zlatá zem (63’), celovečerný dok. film, scenár a réžia
2019 Cesty revolúcie (29’), dok. film z TV cyklu Fetiše socializmu, scenár, réžia
2019 Radikálne ľudské turné (27’), reportážny dok. film o turné kapely RozpoR
2018 Vladimír Mečiar, (26’), dok. film z TV cyklu Expremiéri, scenár, réžia
2018 Na hranici, (26’), dok. film z TV cyklu Biele vrany a hrdinovia medzi nami, scenár a réžia
2015	Odchádzame z tejto krajiny (28’), dok. film, námet, scenár, réžia
- Cena divákov, MFFK Febiofest 2016
2014	Toto nie je hra, (23’), dok. film, námet, scenár, réžia; štud. film - zvláštna cena poroty,
MFFK Febiofest 2015, premietanie TAU fest Tel Aviv 2015, Film School Fest Munich 2015
2013	Zelená hliadka, (11’), dok. film, námet, scenár, réžia; študentský film - najlepší strih,
Festival študentských filmov Áčko 2013
2013	Robí prezident hanbu?, (7’), dok. film, námet, scenár, réžia; študentský film
- čestné uznanie, Czech press foto 2013
2013 Požiar rómskeho pôvodu, (14’), dok. film, námet, scenár, réžia; študentský film
2012	Žena, ktorá chráni stromy, (13’), dok. film, námet, scenár, réžia; študentský film Veľká cena Jozefa Valka TSTTT 2014, Cena Únie slovenských televíznych tvorcov
a lit. fondu Envirofilm 2014, nominácia na ocenenie Gold Panda Sichuan TV Festival 2013
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behind the scenes
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Laco Oravec
producent

Ingrid Mayerová
autorka námetu a dramaturgička

Migrácia je fenomén starý ako ľudstvo samo. Napriek tomu vyvoláva v
ľuďoch silné vášne. Otvára tiež zásadné otázky o rovnosti ľudí a slobode
pohybu, či poetickejšie - o slobode
uchopiť život do vlastných rúk. Slovensko, tak ako mnoho ďalších krajín,
je priam synonymom emigrácie, pričom to slovo je vlastne eufemizmom.
História Slovenska je históriou útekov pred chudobou, pendlovania za
prácou, exodov a exilov, vyhnanstva
a vysídľovania, deportácií a odsunov.
Históriou rozdelených rodín, listov a
pohľadníc, skypovania, snov o krajšej
budúcnosti. Ale aj históriou návratov.

Za každým emigrantským príbehom
je niečo konečné. Kto sa rozhodol
odísť, išiel s tým vedomím, že sa nebude môcť vrátiť. Perfídna neslobodná doba reálneho socializmu nútila
slobodne cítiacich ľudí k radikálnym
riešeniam. O rozhodnutí emigrovať
častokrát nevedeli ani ich najbližší.
Niektorí utekali s nasadením života,
iní len tak „obyčajne“ vďaka pracovnej
ceste a tí šťastnejší sa nevrátili z dovolenky. Sedem emigrantských príbehov, konkrétnych ľudských osudov,
ktoré reprezentujú obraz budovania
socializmu v Československu. Prostredníctvom týchto príbehov bude
možné pochopiť zložitosť doby a jej
súvislostí.
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Hitchhiker Cinema
Hitchhiker Cinema je nezávislá produkčná spoločnosť, ktorú v roku
2012 založila producentka Barbara Janišová Feglová. Hitchhiker sa
dlhodobo venuje vývoju kreatívnych dokumentov so spoločenským
presahom a produkcii autorských filmov zameraných na angažované
témy. Producentsky stojí za sériami Prvá, Slovenské kino, Biele
vrany a hrdinovia medzi nami a aktuálne dokončenou sériou Môj
emigrant. Film Diera v hlave (réžia Robert Kirchhoff, 2016) získal
v roku 2018 národnú cenu Slnko v sieti za najlepší dokument.
Hitchhiker spolupracuje s nastupujúcou generáciou slovenských
dokumentaristov, na konte má dlhometrážne debuty – Zlatá zem
(réžia Dominik Jursa, 2020), Komúna (réžia Jakub Julény, 2020)
a Čiary (réžia Barbora Sliepková, 2021), ktorý získal cenu za najlepší
dokument, najlepší debut a najlepší zvukový dizajn v medzinárodnej
súťaži Opus Bonum Ji.hlava IFDF 2021.

www.hitchhikercinema.sk
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informácie o projekte
špecifikácia
počet filmov a minutáž
námet
producenti
koproducent
dramaturgia
šéfdramaturg za RTVS
animácie a grafický dizajn

dokumentárna séria
7 x 26
Ingrid Mayerová
Barbara Janišová Feglová, Laco Oravec
Tibor Horváth/RTVS
Ingrid Mayerová, Vlasta Ruppeldtová/RTVS
Ondrej Starinský
Marián Vredík

s finančnou podporou
PR
vizuálna identita
autor loga
partneri projektu

Audiovizuálny fond, Ministerstvo kultúry SR
Zuzana Golianová
Waldemar Švábenský
Branislav Pepel
Ústav pamäti národa
Character – Film Development Association

výrobný formát
distribučný formát
zvuk
obdobie realizácie
televízna premiéra

2K
mp4
stereo
9/2018 – 12/2022
nedeľa 11. 9. 2022, Dvojka RTVS 20:10

vysielanie filmov

1. Môj emigrant: Elena - 11. 9. o 20:10
2. Môj emigrant: Fedor - 18. 9. o 20:10
3. Môj emigrant: Herr Durisin - 25. 9. o 20:10
4. Môj emigrant: Andy Fantasta - 2. 10. o 20:10
5. Môj emigrant: Ivan Lefkovits - 9. 10. o 20:10
6. Môj emigrant: Imrich Erös, vymazaný - 16. 10. o 20:10
7. Môj emigrant: Palo - 23. 10. o 20:10

Web projektu
Web producenta
Facebook
Instagram

www.mojemigrant.sk
www.hitchhikercinema.sk
www.facebook.com/mojemigrant
www.instagram.com/mojemigrant/
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kontakty
Zuzana Golianová
PR manažérka, bARSdobrýchýr
zuzana.golianova@barsdobrychyr.eu
0905 657300
Barbara Janišová Feglová
producentka, Hitchhiker Cinema
boruska@hitchhikercinema.sk
0905 858808

