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Jubiilejný
ý festiv
val v Tallin
nne uv
vedie
e
ovšie slove
enské
é filmy
y
najno
V estónskom Ta
allinne sa
a v dňoch
h od 16. do 30. novembra
n
a 2011 us
skutoční
jubilejn
ný 15. ročník tamo
ojšieho významnéh
ho medzinárodného festivallu Black
Nights
s. Ide o fes
stival, ktorrého záme
erom je po
onúkať es
stónskemu
u publiku najlepší
výber zo svetov
vej kinem
matografie s dôrazo
om na európske fillmy. Po vlaňajšej
v
úspešn
nej prezen
ntácii slov
venskej kinematogrrafie budú
ú tento rok
k v jeho programe
uveden
né najnov
všie slove
enské diella, ktoré zzaznamen
nali úspec
chy na sv
vetových
festiva
aloch.
Štyri slo
ovenské ce
elovečerné filmy
f
sa budú na tallin
nnskom festtivale premietať v jeho
o hlavnom
program
me, v sekciii Panoram
ma. Tá divvákom pon
núka filmy ocenené na medzin
národných
festivalo
och, ktoré predstavujú
ú aktuálne trendy v súčasnej
s
kinematograffii, a zárove
eň svojím
širokým
m záberom reflektuje
r
rô
ôzne filmové
é kultúry z celého sveta. Do prog
gramu je za
aradených
päť slovvenských snímok, a to
o Cigán Martina Šulíka
a, držiteľ šty
yroch cien z MFF Karllovy Vary,
a na rovvnakom fesstivale odpre
emiérovaný
ý film Vidite
eľný svet Pe
etra Krištúfkka. Popri nicch budú v
tejto sekcii uveden
né koprodukkčný film Allois Nebel Tomáša
T
Luň
ňáka, česká
á národná nominácia
n
na Osccara v kate
egórii Najlepší zahran
ničný film, a tiež najn
novší film úspešného českého
režiséra
a Ondřeja Trojana Ob
bčiansky preukaz.
p
Ďa
alší zo slovvenských filmov,
f
Dom
m Zuzany
Liovej, je do festiva
alového pro
ogramu zara
adený v sekkcii Forum.
Filmovýý festival Black Nightss Tallinn je špecifické podujatie, ktoré unikátne kombinuje svoj
hlavný program s ďalšími menšími
m
fesstivalmi: an
nimovaných filmov, štu
udentských filmov a
filmov p
pre deti a mládež
m
. V medzinárodn
m
nej súťaži fe
estivalu animovaných filmov, ktorýý sa koná
od 16. do 20. no
ovembra 20
011, sa tiež
ž predstaví slovenskýý zástupca, našu krajjinu bude
repreze
entovať úspe
ešný krátkyy film režisérky Katarínyy Kerekeso
ovej Kamene
e. Súčasťou
u festivalu
sú aj po
odujatia pre
e filmových
h profesioná
álov, konkré
étne filmovýý trh Blackk Market, in
nternetová
platform
ma Black Ma
arket Online
e a koprodu
ukčný trh Ba
altic Event.
V progra
ame minulého ročníkka boli na festivale
f
Black Nights Tallinn uve
edené okre
em našich
noviniekk aj archívn
ne filmy československkej novej vln
ny. Viac info
ormácií o ak
ktuálnom 15
5. ročníku
festivalu
u nájdete na
a www.poff..ee a na ww
ww.aic.sk.
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