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Slovenská kinematografia sa predstaví na
Európskom filmom trhu na 59. Berlinale 2009
Slovenská republika má už štvrtý rok svoje zastúpenie na Medzinárodnom
filmovom festivale v Berlíne. Od roku 2006 sa prostredníctvom prezentačného
a informačného stánku zúčastňuje významného svetového Európskeho
filmového trhu (European Film Market, EFM), nedeliteľnej súčasti prestížneho
Berlinale, ktorého 59. ročník sa tento rok uskutoční v termíne od 5. do 15.
februára 2009.
■ Prezentačný a informačný stánok Central European Cinema
Prezentačný a informačný stánok Central European Cinema na Európskom filmovom
trhu je spoločný pre päť európskych krajín. Okrem Slovenska v ňom budú mať svoje
zastúpenie aj Česka republika, Maďarsko, Poľsko a Slovinsko. Stánok bude slúžiť ako
informačné centrum pre záujemcov o dianie v kinematografiách všetkých zúčastnených
krajín stánku, vrátane Slovenska, zároveň bude miestom stretnutí slovenských
filmových profesionálov z radov filmových producentov, zástupcov medzinárodných
filmových festivalov a rôznych inštitúcií so zahraničnými partnermi. Pre viacerých
zástupcov slovenských filmových profesionálov (Forza Production House, SPI
International, Trigon Production, Arina, MFF ArtFilm a ďalších), ktorí budú prítomní
v Berlíne, stánok poslúži aj na prezentáciu ich vlastných projektov. Na festivale a trhu
bude základným kontaktným bodom slovenskej kinematografie, jeho príprava je
zabezpečená na medzinárodnej úrovni.
„Tento rok sa pri prezentácii slovenskej kinematografie budeme koncentrovať na
aktuálne filmy, ktoré mali premiéru v roku 2008, a na premiéry v roku 2009. Verím, že
sa nám podarí zabezpečiť ich účasť na čo najväčšom počte medzinárodných filmových
festivalov, a zaujať aj medzinárodných agentov. Som veľmi rada, že na filmovom trhu
bude uvedených až päť slovenských filmov v rámci trhovej projekcie. Zároveň sa
budeme intenzívnejšie venovať prezentácii pripravovaných filmov pre roky 2009 – 2010,
ktoré sú obsiahnuté v samostatnom katalógu, ako aj na sprievodnom DVD. Okrem
iného využijeme bohatú účasť zahraničných filmových profesionálov i na to, aby sme
ponúkli a dohodli väčšie prehliadky slovenských filmov v zahraničí. Samozrejme,
informovať budeme aj o vznikajúcom Audiovizuálnom fonde,“ zhrnula zámery
tohtoročnej prezentácie koordinátorka slovenskej účasti na Európskom filmovom trhu
v Berlíne Alexandra Strelková, riaditeľka Národného kinematografického centra (NKC –
SFÚ). V stánku budú k dispozícii aktuálne slovenské a koprodukčné filmy na DVD
v zahraničných verziách, pre záujemcov budú pripravené aj zostrihy z pripravovaných
filmov, ďalej tlačové a elektronické textové aj obrazové materiály k filmom, presskity,
informácie o projektoch vo vývoji a výrobe i katalóg k filmovým projektom Nové
slovenské filmy 2009 – 2010 a ďalšie materiály v anglickom jazyku.

Počas Berlinale bude odprezentované aj aktuálne vydanie International Film Guide
2009 s priestorom venovaným aj slovenskej kinematografii, konať sa bude tiež MEDIA
Information Day, ktorý predstaví program MEDIA a relevantné zmeny v jeho
smerniciach. Slovenskú republiku bude na MFF a EFM v Berlíne za Slovenský filmový
ústav zastupovať Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ a Alexandra Strelková,
riaditeľka NKC – SFÚ. Alexandra Strelková sa za Slovenskú republiku zúčastní aj
stretnutia Valného zhromaždenia European Film Promotion (EFP), medzinárodnej
organizácie pre podporu a propagáciu európskej kinematografie. SFÚ je jej členom od
roku 2006 a svojou účasťou v tejto významnej európskej organizácii len deklaruje svoj
dôraz na rozširovanie prezentácie slovenskej kinematografie na medzinárodných
filmových festivaloch a trhoch. „Počas Berlinale sa koná aj zásadný projekt EFP
Shooting Stars, v ktorom malo Slovensko vďaka členstvu SFÚ v European Film
Promotion možnosť predstaviť už dve mladé slovenské herecké osobnosti. Vlani sme
úspešne odprezentovali Marka Igondu a v predchádzajúcom roku Táňu Pauhofovú,“
hovorí Alexandra Strelková. Účasť na tejto prestížnej udalosti prostredníctvom
talentovaných hercov zviditeľnila Slovensko v medzinárodnom kontexte. European Film
Promotion bude tento rok realizovať aj ďalšie svoje zásadné projekty, ako Producers on
the Move, ktorý je pravidelnou súčasťou MFF Cannes a na ktorom Slovensko
v minulosti zastupovali producenti Marek Veselický (2007) a Marko Škop (2008) či
Distributors on the Rise na MFF San Sebastian, kde v roku 2008 Slovensko
reprezentoval Michal Drobný a spoločnosť Continental Film. Zároveň budú mať
producenti slovenských filmov aj v tomto roku možnosť uchádzať sa o finančnú
podporu pre propagáciu svojich filmov na filmových podujatiach mimo Európy v rámci
programu EFP pod názvom Film Sales Support, ktorú po prvýkrát využil film Slepé lásky
pri prezentácii na MFF Toronto 2008.
■ Trhová projekcia piatich slovenských filmov
Okrem účasti Slovenskej republiky v stánku Central European Cinema bude mať
slovenská kinematografia svoje zastúpenie na Európskom filmovom trhu aj
prostredníctvom prezentácie slovenských filmov na trhových projekciách (tzv. market
screenings). Ich cieľom je prezentovať film potenciálnym filmových nákupcom
a zástupcom filmových festivalov. Formou trhovej projekcie, ktorú si zabezpečujú
samotní producenti a agenti, sa tento rok bude prezentovať päť filmov. Sú to slovenský
Pokoj v duši Vlada Balka od spoločnosti Forza Production House, Tobruk Václava
Marhoula, ktorý zastupuje agent pre world sales Intramovies, a koprodukčné snímky
Ženy môjho muža Ivana Vojnára (pôvodný názov Kvety Sakury), Nedodržaný sľub
Jiřího Chlumského a Sněženky a machři po 25 rokoch Viktora Tauša, ktoré bude
zastupovať spoločnosť Film Europe / SPI International.
■ Nominácia pre Slepé lásky Juraja Lehotského
V súvislosti s tohtoročným Berlinale sa spomína aj meno úspešného slovenského
dokumentu Slepé lásky Juraja Lehotského, ktorý v Berlíne pokračuje vo svojej úspešnej
púti po celom svete. Tento film je medzi nominovanými na cenu Cinema for Peace
Award for Most Valuable Documentary of the Year (Cena Kino za mier pre
najhodnotnejší dokument roku), ktorej slávnostné odovzdávanie sa uskutoční 9.
februára 2009.

Prezentáciu slovenskej kinematografie a filmového priemyslu na MFF a EFM Berlín
zabezpečuje aj v roku 2009 Slovenský filmový ústav (SFÚ) s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR. „Prezentačný stánok v Berlíne, ako aj na filmovom trhu
v Cannes už v minulosti pomohli výrazne zviditeľniť Slovensko a našu kinematografiu a
filmový priemysel v medzinárodnom kontexte. Zahraniční partneri tu nájdu
koncentrované všetky informácie, materiály a kontakty, ktoré ich zaujímajú, a priestor
pre nadviazanie a udržiavanie kontaktov so slovenskými producentmi, festivalmi
a ďalšími subjektmi. Dovolím si povedať, že mnohí už prichádzajú na isto, stretnutia
v stánku si dohadujú vopred, čo našu prácu veľmi uľahčuje. S takouto motiváciou aj my
navštevujeme prezentačné stánky iných krajín alebo spoločností. Pre slovenských
kolegov, ktorí prídu do Berlína, vytvára stánok určité zázemie pre ich prácu a pre tých,
ktorí do Berlína prídu po prvýkrát, je dôležitým odrazovým mostíkom. Pri
profesionálnych podujatiach, akým je aj Európsky filmový trh v Berlíne, je podstatné, že
na jednom mieste sa zhromaždia filmoví profesionáli z celého sveta, a keďže nie je
ľahké sa v tomto priestore orientovať, je veľmi dôležité, že aj náš stánok sa už štvrtý rok
objavuje na orientačných plánoch berlínskeho trhu,“ hodnotí prezentáciu slovenskej
kinematografie v Berlíne za uplynulé roky Alexandra Strelková. Už štvrtý rok sa teda
potvrdzuje, že účasť Slovenskej republiky na takejto prestížnej udalosti je zmysluplnou
a perspektívnou cestou prezentácie našej národnej kinematografie.
Viac informácií o slovenskej účasti na MFF a EFM Berlín 2009 nájdete na www.aic.sk
a www.sfu.sk, viac o MFF Berlín 2009 na oficiálnej adrese festivalu www.berlinale.de a viac o
EFM Berlín 2009 na oficiálnej adrese filmového trhu www.efm-berlin.de.
Viac informácií o cene Cinema for Peace Award for Most Valuable Documentary of the Year
nájdete na www.cinemaforpeace.com.
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