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Slovensko bude mať tento rok  
v Karlových Varoch zastúpenie v súťaži  

 
Už v piatok 30. júna sa začne 41. Medzinárodný filmový festival Karlovy Vary 2006, 
ktorý potrvá do 8. júla. Slovenská republika bude mať tento rok na festivale 
zastúpenie v Súťaži dokumentárnych filmov, v ktorej sa bude premietať film Marka 
Škopa Iné svety. Projekcia Škopovho filmu nie je jedinou prezentáciou slovenskej 
kinematografie v Karlových Varoch.  
 
Okrem uvedenia filmu Iné svety Marka Škopa v Súťaži dokumentárnych filmov je 
v programe karlovarského festivalu pripravená aj pocta slovenskému režisérovi Martinovi 
Hollému pri príležitosti jeho nedožitých 75-tych narodenín v auguste t.r. V tejto súvislosti sa 
bude v spolupráci s NFA Praha premietať Hollého film Signum laudis (1980). V katalógu 
festivalu je Martinovi Hollému venovaný obsažný text k jeho životu a dielu z pera 
slovenského filmového publicistu Richarda Blecha, ktorý tvorbe Martina Hollého zasvätil aj 
publikáciu Martin Hollý: Život za kamerou (SFÚ, 2001, edícia Camera Obscura). 
V nesúťažných sekciách sa na karlovarskom festivale bude premietať aj dokumentárny film 
Mesto lietajúcich slov režisérky Tiny Diosi v sekcii Dokumentárne filmy mimo súťaž 
a koprodukčný film Šílení Jana Švankmajera v sekcii České filmy 2005 – 2006.  
 
Pri príležitosti účasti slovenských a koprodukčných filmov vo festivalovom programe MFF 
Karlovy Vary organizuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) dňa 5. júla 2006 priateľské 
stretnutie na terase hotela Thermal, kde sa podobne ako minulý rok budú mať priatelia a 
priaznivci slovenskej kinematografie možnosť stretnúť so zástupcami rôznych 
medzinárodných organizácií, filmových festivalov, médií a inými hosťami festivalu. Na 
stretnutí sa osobne zúčastnia tvorcovia prezentovaných filmov a ďalší zástupcovia 
slovenskej kinematografie a audiovízie. Stretnutie je zároveň príležitosťou prezentovať 
slovenskú kinematografiu smerom do zahraničia.  
 
Súčasťou MFF Karlovy Vary je aj projekt Docu Talents From East, teda prezentácia 
východoeurópskych dokumentárnych filmov, ktoré by sa mali dostať do kinodistribúcie a do 
programu medzinárodných festivalov v rokoch 2006 – 2007. Na projekte Docu Talents from 
East, ktoré pripravuje MFF Karlovy Vary v spolupráci s Inštitútom dokumentárneho filmu 
v Prahe a MFDF Jihlava, sa dňa 5. júla 2006 predstaví aj mladý slovenský dokumentarista 
Juraj Lehotský so svojím projektom filmu Hľadanie z producentskej spoločnosti Artileria. 
Okrem slovenského zástupcu sa projektu Docu Talents From East zúčastnia aj režiséri 
Leszek Dawid (Poľsko), Atanas Georgiev (Macedónsko), Lucie Králová (Česká republika), 
Peteris Krilovs (Lotyšsko), Róbert Lakatos (Maďarsko), Sergei Loznica (Rusko), Andrey 
Paounov (Bulharsko) a Karel Vachek (Česká republika). 
 
Viac informácií o 41. MFF Karlovy Vary nájdete na www.kviff.com alebo na www.iffkv.cz.  
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