
	

		

	

Víťazom	súťaže	filmových	tvorcov	na	Fashion	Film	Festivale	
ASVOFF	Bratislava	sa	stal	Jakub	Gulyás	

	

Bratislava,	 26.	 apríl	 2019	–	 Jedinečnú	 atmosféru	 svetového	 filmového	 festivalu	 priniesli	 do	 Bratislavy	
producenti	zo	spoločností	MILOSH	Ltd.	a	PAVLEYE	Production	za	podpory	generálneho	partnera	J&T	Banky	a	
nákupného	centra	Aupark.	Dvojdňová	prehliadka	filmov	zaujala	odbornú	verejnosť,	ako	aj	 fanúšikov	módy	
svojou	 dramaturgiou	 festivalu	 a	zastúpením	 rôznych	 filmových	 žánrov.	 Osobne	 na	 Slovensko	 pri	 tejto	
príležitosti	 zavítala	aj	 ikonická	Diane	Pernet,	 zakladateľka	 festivalu	ASVOFF	konajúceho	sa	v	Paríži.	Tam	už	
na	jeseň	poputuje	víťazná	snímka	Bratislavčana	Jakuba	Gulyása,	víťaza	súťažnej	sekcie	slovenských	a	českých	
filmových	tvorcov	festivalu	ASVOFF	BRATISLAVA.	
	

Fashion	film	ASVOFF	konajúci	sa	v	Paríži	založila	Diane	Pernet	v	roku	2008	

Filmový	festival	ASVOFF	(A	Shaded	View	On	Fashion	Film)	sa	počas	svojej	desaťročnej	existencie	stal	kultovým		
prestížnym	 podujatím	 a	 predstavuje	 prehliadku	 toho	 najlepšieho	 v	 rámci	umeleckého	 žánru	 FASHION	 FILM.	
Premietané	filmy	sú	inšpirované	módou,	štýlom	a	estetikou	všeobecne,	no	venujú	sa	aj	omnoho	závažnejším	a	
dôležitým	 spoločenským	 témam.	 Skúmajú	 totiž	 módu	 aj	 prostredníctvom	 pohľadu	 na	 rasu,	 náboženstvo	 či	
politiku.	 Festival	 dáva	 široký	 priestor	 podpore	mladých	 tvorcov,	 rovnako	 ako	 jeho	 zakladateľa	 Diane	 Pernet	
podporuje	mladých	dizajnérov	prostredníctvom	svojho	blogu.	Na	jedenástom	ročníku	sa	už	na	jeseň	tohto	roku	
predstaví	aj	filmová	snímka	tvorcu	zo	Slovenska	a	Čiech,	víťaza	prvého	ročníka	FASHION	FILM	FESTIVAL	ASVOFF	
BRATISLAVA.	

FASHION	FILM	FESTIVAL	ASVOFF	BRATISLAVA	oficiálne	odštartovala	rešpektovaná		kritička	a	kurátorka	Diane	
Pernet	počas	slávnostného	ceremoniálu	

Diane	Pernet	je	rešpektovaná	kritička	a	kurátorka,	ktorá	patrí	v	súčasnosti	medzi	najvplyvnejších	ľudí	svetovej	
módy.	 Na	 Slovensko	 zavítala,	 aby	 svojou	 účasťou	 osobne	 podporila	 uskutočnenie	 prvého	 ročníka	 podujatia	
FASHION	FILM	FESTIVAL	ASVOFF	BRATISLAVA.	Taktiež	spolu	s	odbornou	porotou	vybrala	a	vyhlásila	víťaza	jeho	
súťažnej	 sekcie.	 Tomu	 však	 predchádzal	 intenzívny	 program	počas	 dvoch	 dní	 festivalu,	 stretnutia	 s	tvorcami,	
porotcami,	médiami,	no	aj	bežnými	návštevníkmi	festivalu.	„Mám	veľkú	radosť,	že	výber	toho	najlepšieho	z	10.	
edície	festivalu	ASVOFF	sme	sprostredkovali	aj	slovenským	divákom	a	fanúšikom	módy	v	Bratislave.	Celkovo	to	
bolo	31	filmov,	ktoré	ešte	obohatila	selekcia	11	súťažných	snímok	od	domácich	tvorcov.	Kvalitou	a	kreativitou	
vaša	 domáca	 produkcia	 rozhodne	 nezaostáva	 za	 tou	 svetovou,	 dôkazom	 je	 aj	 víťazná	 snímka,“	 zhodnotila	
úroveň	lokálnej	edície	fashion	festivalu	Diane	Pernet.		

	

Známe	osobnosti	obohatili	svojou	účasťou	atmosféru	slávnostného	otvorenia	festivalu	

V	úvode	slávnostného	programu	boli	predstavení	členovia	odbornej	poroty:	

• ANNA	MACALÁKOVÁ,	riaditeľka	J&T	Banky	Slovensko	
• MILOSH	HARAJDA,	Founder	of	MILOSH	Ltd.,	Kreatívny	riaditeľ	festivalu	ASVOFF	Bratislava	
• JOZEF	PAVLEYE,	Founder	of	Pavleye	Production	and	Artist	Management,	Pavleye	Art	and	Culture,	

koproducent	festivalu	ASVOFF	Bratislava	
• PETRA	MAJCHER,	Marketingová	manažérka	nákupného	centra	Aupark	(Unibail-Rodamco-Westfield)	
• ZUZANA	KANISOVÁ,	Stylistka	
• EVA	BLAHÚTOVÁ,	Šéfredaktorka	mesačníkov	EMMA,	Eva	a	Madam	Eva	
• MICHAL	BOREC,	Riaditeľ	PR	a	marketingu	skupiny	Markíza	



	

		

	

Člen	poroty	a	zároveň	kreatívny	riaditeľ	festivalu	ASVOFF	Bratislava,	Milosh	Harajda	privítal	hostí	a	poďakoval	
komerčným	 a	mediálnym	 partnerom:	 „Usporiadanie	 filmového	 festivalu	 svetových	 rozmerov	 by	 bez	 podpory	
silných	partnerov	nebolo	možné.	Konfrontácia	domácej	scény	so	svetovou	produkciou	je	však	veľkou	inšpiráciou	
a	 motiváciou	 pre	 našich	 tvorcov	 a	to	 je	 dôvod,	 prečo	 sa	 oplatí	 investovať	 energiu	 do	 realizácie	 podobných	
podujatí	 na	 Slovensku.“	 Za	 generálneho	 partnera	 príhovor	 doplnila	 riaditeľka	 J&T	 Banky	 na	 Slovensku	 Anna	
Macaláková:	 „Našou	 víziou	 je	 bohaté	 Slovensko.	 A	to	 nielen	 ekonomicky,	 ale	 aj	 kultúrne.	 Preto	 naša	 banka	
dlhodobo	 podporuje	 rôzne	 druhy	 umenia.	 Bankovníctvo	 je	 s	ním	 totiž	 späté	 už	 od	 čias	 bankárskej	 rodiny	
Mediciovcov	 z	 Florencie.	 Tým,	 že	 pomáhame	 dostať	 na	 Slovensko	 svetové	 osobnosti	 kultúry	 a	 umenia,	
zvyšujeme	medzinárodný	kredit	našej	krajiny,“	vysvetlila.	

Na	 domácej	 pôde	 všetkých	 hostí	 a	partnerov	 projektu	 privítala	 aj	 Petra	 Majcher,	 marketingová	 manažérka	
Auparku:	„V	našom	nákupnom	centre	 je	 zastúpených	hneď	niekoľko	 svetových	módnych	 značiek,	 preto	nie	 je	
prekvapením,	 že	 návštevníkom	 festivalu	 by	 sme	 radi	 opäť	 priniesli	 aj	 nový	 pohľad	 na	 módu.	 Divák	 sa	
prostredníctvom	filmov	dostáva	hlbšie	do	problematiky	tohto	segmentu,	a	to	v	širšom	kontexte	prostredníctvom	
umenia,	 či	 pridanej	 hodnoty	 alternatívneho	 autorského	 spracovania	 snímok.	Možnosť	 vidieť	 to	 najlepšie	 z	
aktuálnej	 medzinárodnej	 i	lokálnej	 tvorby	 v	rámci	 žánru	 fashion	 film	 je	 aj	 pre	 nás	 obrovskou	 inšpiráciou	
a	dôkazom,	že	móda	nie	je	len	povrchná	záležitosť.“			

K	festivalom,	filmu	a	móde	rozhodne	patria	aj	dizajnéri,	modelky,	fashion	blogeri,	či	známe	tváre	showbiznisu.	
Pozvanie	na	slávnostný	otvárací	ceremoniál	prijali	napríklad	stálice	domácej	módnej	scény	ako	Fero	Mikloško,	
Marcel	 Holubec,	 Boris	 Hanečka,	 či	 Michaela	 Ľuptáková.	 Nielen	 zaujímavým	 outfitom	 očarili	 modelky	 Linda	
Nývltová,	Barbora	Brušková,	speváčky	Mária	Čírová	a	Anita	Soul.	Štýlom	už	tradične	nesklamali	Soňa	Müllerová,	
Karolína	 Chomisteková,	 Barbora	 Franeková,	 Lucia	 Sládečková,	 Tamara	 Šimončíková	 Heribanová,	 Barbara	
Jagušák	a	mnohé	ďalšie	prítomné	dámy.		

	

FASHION	FILM	FESTIVAL	ASVOFF	BRATISLAVA	vyvrcholil	slávnostným	vyhlásením	víťazného	filmu	spomedzi	
prihlásených	domácich	autorov	

Súčasťou	 FASHION	 FILM	 FESTIVALU	 ASVOFF	 BRATISLAVA	 bola	 aj	 atraktívna	 súťaž	 pre	 domácich	 filmových	
tvorcov.	 Odborná	 porota	 vybrala	 selekciu	 jedenástich	 finalistov,	 ktorých	 diela	 boli	 premietané	 v	rámci	
oficiálneho	 programu	 ASVOFF	 BRATISLAVA.	 Finálový	 večer	 sa	 tak	 niesol	 v	príjemnej	 no	 napätej	 atmosfére	
očakávania,	ktorá	z	nižšie	uvedených	snímok	vyhrá	účasť	na	festivale	ASVOFF	v	Paríži	na	jeseň	2019:	

Pure	Spirit	—	Roland	Wranik,	SK	
Ad	Libidum	for	Pigmentarium	Pragensis	—	Anežka	Horová,	CZ	
Dolls	—	Jakub	Gulyás,	SK	
Artra	—	Anna	Smoroňová,	SK	
Nehera	AW	2017	—	Kristina	Holla,	SK	
How	to	get	to	mars	—	Jarek	Plouhar,	CZ	
Kids	for	CHATTY	—	Marek	Partyš,	CZ	
Dedina	—	Vladimíra	Hradecká,	SK	
II	for	SWARM	MAG	—	Markéta	Kosinová,	CZ	
Pieta	for	ODIVI	—	Jakub	Jahn,	CZ	
The	Gift	for	Mikloško	Fashion	Design	—	Roman	Valent,	SK	
	
Slávnostným	večerom	prítomných	hostí	sprevádzala	moderátorka	Vera	Wisterová,	ktorá	vyzvala	Diane	Pernet	a	
predsedkyňu	poroty	Annu	Macalákovú,	aby	vyhlásili	meno	víťaza.	Stal	 sa	ním	mladý	 talentovaný	Bratislavčan	
Jakub	 Gulyás	 a	jeho	 snímka	 „Dolls“.	 Jakub	 	je	 obľúbený	 módny	 a	 reklamný	 fotograf,	 no	 vyniká	 tiež	 ako	
kameraman	 so	 zameraním	 na	 fashion	 video.	 Vo	 svojom	 portfóliu	 má	 viacero	 známych	 osobností.	 Úzko	
spolupracuje	 s	 množstvom	 slovenských	 módnych	 dizajnérov,	 pre	 ktorých	 sa	 stal	 dvorným	 fotografom	 a	
kameramanom.	 Vďaka	 svojmu	 kreatívnemu	 prístupu	 k	 tvorbe	 je	 jednou	 z	 najvýraznejších	 tvárí	 slovenskej	



	

		

módnej	 scény.	 K	svojej	 víťaznej	 snímke	 uviedol:	 „Snímok	 vznikol	 ako	 sprievodné	 video	 k	 foteniu	 módneho	
editoriálu	 pre	 český	 magazín	 Dolce	 Vita	 a	 zachytáva	 rozpohybované	 obrazy	 nostalgického	 sveta	 módy	
podfarbené	 tajuplnou	 hudbou	 praskajúcej	 platne.	 Je	 výsledkom	 spolupráce	 šikovných	 a	 talentovaných	 ľudí	 z	
prostredia	českej	a	slovenskej	módnej	sféry,	a	preto	moja	veľká	vďaka	patrí	celému	realizačnému	teamu.	Paríž	
je	 z	mnohých	 dôvodov	 moja	 srdcovka.	 Prezentovať	 sa	 v	 ňom	 ako	 profesionál	 je	 splnený	 sen	 azda	 každého	
umelca,	veľmi	sa	už	na	túto	cestu	teším.“	
	
Prvý	 ročník	 festivalu	 v	jeho	 záverečný	 večer	 zhodnotil	 kreatívny	 riaditeľ	 festivalu	 ASVOFF	 Bratislava,	 Milosh	
Harajda	slovami:	„Tieto	dva	dni	boli	pre	mňa	skutočne	intenzívnym	zážitkom,	koncentráciou	pozitívnej	energie,	
silných	 emócií,	 inšpirácie,	 ale	 aj	 hrdosti	 na	 našu	 domácu	 scénu	 kreatívnych	 tvorcov.	 Víťazná	 snímka	 Jakuba	
Gulyása	bude	v	Paríži	dôstojne	prezentovať	Slovensko.“	

	

___________________________________	
	
FASHION	FILM	FESTIVAL	ASVOFF	BRATISLAVA	I	Kontaktné	osoby	pre	médiá:				
Mária	Danišová,	PR	AGENT	pre	FASHION	FILM	FESTIVAL	ASVOFF	BRATISLAVA,	+421	948	474	685,	danisova@dynamic.sk		
Katarína	Laznibatová,	PR	AGENT	pre	FASHION	FILM	FESTIVAL	ASVOFF	BRATISLAVA,	+421	948	35	11	99,	laznibatova@dynamic.sk		

	


