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Slovenská republika na jubilejnom
40. MFF Karlovy Vary
Na jubilejnom 40. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Karlovy Vary,
jedného z najprestížnejších medzinárodných filmových festivalov v strednej a
východnej Európe, bude mať Slovenská republika najvýraznejšie zastúpenie
za posledné roky, umocnené účasťou troch filmov v súťažných sekciách.
Program predstaví divákom celkovo cez 220 celovečerných filmov z celého
sveta a niekoľko desiatok krátkych filmov. Takmer 160 celovečerných snímok
bude v Českej republike uvedených vôbec po prvýkrát, z toho 16 vo svetovej
premiére a 33 v medzinárodnej či európskej premiére. MFF Karlovy Vary sa
koná v termíne od 1. do 9. júla 2005.
V Súťažnej sekcii MFF Karlovy Vary bude Slovensko reprezentovať koprodukčný slovenskočeský film Slnečný štát Martina Šulíka a koprodukčný maďarsko-slovensko-poľský film
Nepochovaný mŕtvy Márty Mészáros. V súťaži dokumentárnych filmov bude slovenským
zástupcom celovečerný dokument Jara Vojteka My zdes s problematikou prisťahovalectva
a etnických čistiek, ktorý rozpráva príbeh rodiny slovenského pôvodu z Kazachstanu. V
sekcii České filmy 2004 – 2005 sa bude premietať ešte koprodukčný česko-slovenskonemecký film Príbehy obyčajného šialenstva Petra Zelenku, takisto v dvoch projekciách.
Pri príležitosti uvedenia slovensko-českého filmu Slnečný štát Martina Šulíka, ale aj
v súvislosti s uvedením ďalších slovenských a koprodukčných filmov so slovenskou účasťou
na 40. MFF Karlovy Vary organizuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) dňa 6. júla 2005 na
pôde festivalu stretnutie so zástupcami rôznych medzinárodných organizácií, filmových
festivalov, médií a iných hostí festivalu. Stretnutie je príležitosťou prezentovať slovenskú
kinematografiu smerom do zahraničia. Za SFÚ sa 40. MFF Karlovy Vary 2005 zúčastnia
generálny riaditeľ inštitúcie Peter Dubecký, Alexandra Strelková, Miro Ulman a Viera
Ďuricová.
Súčasťou 40. MFF Karlovy Vary je aj oddelenie Film Industry, ktoré je priestorom pre
prezentáciu filmových projektov, talentovaných tvorcov a nadväzovanie nových kontaktov
v kinematografickej a audiovizuálnej oblasti. Vo Film Industry sú okrem iných akreditovaní
distribútori, zástupcovia filmových festivalov a filmových inštitúcií, investori, producenti, sales
agenti, nákupcovia, zástupcovia servisných spoločností. Kancelária Film Industry zároveň
slúži ako kontaktné miesto pre krajiny akreditovaných hostí, svoje zastúpenie bude mať aj
Slovenská republika. V priestoroch Film Industry budú k dispozícii aj propagačné materiály
o slovenskej kinematografii a audiovízii v anglickom jazyku, konkrétne Slovak Films 1993 –
2005 a Slovak Film Guide 2005 so základnými informáciami o Slovensku, vybranými
štatistickými údajmi o súčasnom stave filmovej produkcie a distribúcie, výberom z adresára
spoločností pôsobiacich v našom audiovizuálnom sektore a analytická správa Report on the
Slovak Audiovisual Situation in 2004, ktorej vydanie vzišlo z iniciatívy kancelárie MEDIA
Desk Slovensko.
Viac informácií o 40. MFF Karlovy Vary nájdete na www.kviff.com.

V týchto dňoch sa slovenská kinematografia prezentuje aj na iných významných festivaloch
prostredníctvom koprodukčného česko-slovensko-nemeckého filmu Príbehy obyčajného
šialenstva Petra Zelenku. V termíne od 17. do 26. júna sa premietal na 27. MFF Moskva
(www.miff.ru), kde získal Cenu poroty ruských filmových kritikov pre najlepší film v súťaži
a v termíne od 25. júna do 2. júla je zaradený do programu 23. Filmfest Mníchov
(www.filmfest-muenchen.de).
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