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V súťažži deb
butov
v v Třřinci sa
s o priaze
p
eň
poro
oty a divák
kov budú
b
uchád
u
dzať
vensk
ké film
my
trii slov
V súťa
ažnej sekc
cii 19. ro
očníka pre
ehliadky českých, poľských
h a slovenských
filmov Třinecké filmové babie
b
leto v susedn
nej Českejj republike
e budú po
odobne
vlani našu
u krajinu zastupo
ovať tri slovenské
s
é filmy. Mimo
M
súťťaž sa
ako v
v tradič
čných sekciách prrehliadky odpremie
etajú aj ďalšie
ď
slov
venské no
ovinky,
mnohé
é za účas
sti tvorco
ov. Prehlia
adka sa začne už
ž v stredu
u 21. sep
ptembra
a potrv
vá do 25. septembra
s
a.
V súťažžnej sekcii debutov na
a tomto dlh
horočnom podujatí,
p
kttoré je obľú
úbeným strretnutím
zástupccov i priazn
nivcov trocch blízkych
h kinemato
ografií, bud
dú Slovens
sko reprezzentovať
filmy Marhuľový
M
ostrov
o
Petra
a Bebjaka, Mŕtvola musí
m
zomrie
eť Jozefa Paštéku
P
a Viditeľný
V
svet Pe
etra Krištúfk
ka. O cenu Zlatý debu
ut sa budú uchádzať spolu
s
s ďalšími ôsmim
mi titulmi
z Poľskka a Česke
ej republikyy. Festivalo
ová sekcia
a Hity sezó
óny je preh
hľadom na
ajlepších
titulov u
uplynulého roka, vráta
ane predpre
emiér, a pa
atrí k diváck
ky mimoriad
dne atraktívvnym. Z
z našich
onúkne sním
mky Cigán Martina Šu
ulíka, Dom Zuzany Lio
ovej a Lidicce Petra
h titulov po
Nikolae
eva. Sekciia celoveččerných dokumentovv uvedie snímku Nesvadbovo
N
o Eriky
Hníkove
ej. Tradício
ou organizá
átorov je pozývať k projekciám filmov
f
aj tvvorcov jedn
notlivých
titulov, účasť zo slovenských
h prisľúbili scenárista
s
a režisér Jozef
J
Pašté
éka s produ
ucentom
m (Mŕtvola musí zom
mrieť), režisér Peter Bebjak (M
Marhuľový ostrov)
Patrikom
m Paššom
a scená
áristka a režisérka Zuzana
Z
Liová (Dom
m). S predn
náškou Sú
účasná slo
ovenská
kinema
atografia na
a podujatí vystúpi
v
este
etik a filmovvý teoretik, prof. Peterr Michalovičč.
eľovi hlavne
ej ceny Zla
atý debut na
a prehliadkke rozhodne
e šesťčlenn
ná odborná
á porota,
O držite
pričom každá krajina
k
bu
ude mať v porote dvoch zá
ástupcov. Slovensko
o budú
entovať sce
enárista On
ndrej Šulaj a Peter Du
ubecký, ge
enerálny ria
aditeľ Slove
enského
repreze
filmového ústavu (SFÚ). V minulosti
m
ce
enu Zlatý de
ebut získalii v Třinci dv
va slovenskké filmy,
moni Róbe
erta Švedu (2008). Okkrem hlavn
nej ceny
a to Ticcho Zuzanyy Liovej (2006) a Dém
Zlatý de
ebut sa na prehliadke bude udeľľovať aj Cena divákovv.
nformácií o prehliadkke súčasnej českej, poľskej a slovensk
kej kinema
atografie
Viac in
nájdete
e na www.tffl.cz.
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