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Øst for Paradis præsenterer

Matchmaking Mayor

- BORGMESTER I BYEN UDEN BRYLLUPPER
Vinder af Tagesspiegel’ Læserpris ved den 41. Berlinale i 2011
Juryens udtalelse: “The prize goes this year to Erika Hníková for her film “Nesvatbov”
which made us laugh and think and provoked lively discussion.”
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SYNOPSIS:
Langsomt, men sikkert er den slovakiske landsby Zemplínske Hámre ved at uddø. Landsbyens borgmester – en
pensioneret general – nægter at give op og beslutter sig for at prøve at føre de lokale singler sammen.
Borgmesteren Josef Gajdos er en bizar karakter, som vil indbyggerne og selve byen det godt. Han lægger
på ingen måde skjul på sine ambitioner om at øge populationen i byen. I krigen mod tredveårs-ensomheden
bruger han alle tilgængelige våben: han indfører finansielle fordele for nyfødte og gennem det offentlige
speaker-anlæg placeret på pæle i byens gader, opfordrer han folk til at finde sammen og få børn. I starten
af filmen følger vi borgmesteren, mens han kører langsomt hen ad en vej og udpeger de huse, hvor singlerne
bor - denne sag er virkelig blevet borgmesterens hjertebarn.
Hidtil har ingen af borgmesterens initiativer virket. Men nu har borgmesteren en ny plan. Han vil arrangere en
sammenkomst for singler fra de omgivende landsbyer. Men vil det lykkes byens singler at finde en partner
alligevel?
En varm og morsom dokumentar af Erika Hníková.

INSTRUKTØREN:
Tjekkiske Erika Hniková (1976) blev uddannet fra Dokumentar afdelingen ved FAMU i Prag i 2004, hvor hun
producerede dokumentaren The Beauty Exchange. Dokumentaren havde stor succes i Tjekkiet og Slovakiet og
vandt publikumsprisen ved Jihlava IDFF i 2004. Flere af hendes film er vist ved større internationale
filmfestivaler, senest ved Berlinalen i Berlin. Imellem hendes filmproduktioner har Erika Hniková også arbejdet
som redaktør for New Space Magazine.
Hniková ønsker at fremprovokere nye tanker gennem hendes film og derfor beskæftiger hendes film sig med
sociale og nærværende dilemmaer.
Filmografi – udvalgte titler:

2006 – I Guess We'll Meet at the Eurocamp
2004 – The Beauty Exchange
2001 – Our Class

BYEN: ZEMPLÍNSKE HÁMRE
Landsby Zemplínske Hámbre ligger i den nord-østlige
del af Slovakiet i området Snina Distriktet.
Landsbyen blev bygget i 1954 og har omkring 1300
indbyggere.
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CAST
Jozef Gajdoš
Dana Paseková
Monika Maxová
Jančo Ogurčák
Ďoďo Barna

CREDITS
Instruktør
Manuskript
Producere
Fotograf
Klip

Erika Hniková
Erika Hniková
Jiří Konečný
Jiří Strnad
Janka Vlčková

Lyd
Original titel
Land/år
Længde

Petr Šoltys
Nesvatbov
Tjekkiet, Slovakiet/2010
72 min

Tilgængelig på DCP
IMPORTERET AF ØST FOR PARADIS

Yderligere information og billedmateriale findes på
http://distribution.paradisbio.dk/
eller kontakt:
Ditte Daugbjerg Christensen
Chefbooker og PR-ansvarlig
Øst for Paradis
8611 6444
ddc@paradisbio.dk
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