TLAČOVÁ SPRÁVA
(7. november 2006)

Prehliadka Dni bulharského filmu sa uskutoční
za účasti tvorcov
V termíne od 14. do 16. novembra 2006 sa v bratislavskom kine Charlie
centrum uskutoční filmová prehliadka Dni bulharského filmu. Prehliadka je
súčasťou Dní bulharskej kultúry na Slovensku, ktoré sa konajú pri príležitosti
35. výročia otvorenia Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave
a nadchádzajúceho vstupu Bulharska do Európskej únie pod záštitou ministra
kultúry SR Mareka Maďariča a ministra kultúry BR Stefana Danailova.
Program prehliadky Dni bulharského filmu tvorí päť filmov z obdobia posledných
dvoch rokov. Sú medzi nimi tituly Vyprahnutí (2004) Stanimira Trifonova, Ukradnuté
oči (2004) Radoslava Spasova, ktorý okrem iného získal aj ocenenia na MFF
Moskva 2005, na Festivale mladého východoeurópskeho filmu v Cottbuse a na MFF
Bergamo 2006, Lady Zee (2005) Georgi Ďulgerova, ktorý bol v roku 2005 ocenený
na viacerých významných filmových festivaloch, okrem iného na MFF v Sarajeve,
MFF vo Varne a na MFF v Montreali, ale aj absolventský film Zornice Sofie Mila
z Marsu (2004) a dlhometrážny dokumentárny debut Andreja Paunova Georgi
a motýle (2004).
Prehliadky Dni bulharského filmu sa zúčastní desaťčlenná delegácia pracovníkov
Národného filmového centra v Sofii, ale predovšetkým režisér filmu Vyprahnutí
Stanimir Trifonov a hlavná predstaviteľka filmu Paraskeva Džukelova. Za ich
osobnej účasti sa film Vyprahnutí bude dňa 14. novembra premietať na slávnostnom
otvorení filmovej prehliadky. Všetky filmy budú uvedené s anglickými titulkami
a budú sa simultánne tlmočiť. Vstup na predstavenia je voľný.
Prehliadku Dni bulharského filmu, ktorá sa koná ako súčasť Dní bulharskej kultúry,
organizujú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Bulharskej
republiky, Veľvyslanectvo Bulharskej republiky v SR, Bulharský kultúrny inštitút
v Bratislave, Národné filmové centrum v Sofii a Slovenský filmový ústav.
Program prehliadky Dni bulharského filmu:
14. november / 19.00 hod. – Vyprahnutí, r. S. Trifonov – vstup len na pozvánky!
15. november / 17.00 hod. – Ukradnuté oči, r. R. Spasov
15. november / 19.00 hod. – Mila z Marsu, r. Z. Sofia
16. november / 17.00 hod. – Georgi a motýle, r. A. Paunov
16. november / 19.00 hod. – Lady Zee, r. G. Ďulgerov
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