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Slovenská kinematografia na jubilejnom
ročníku Finále Plzeň
V termíne od 23. do 28. apríla 2007 sa uskutoční 20. Festival českých filmov
Finále
Plzeň,
každoročná
súťažná
a bilančná
prehliadka
českých
dlhometrážnych hraných filmov, ku ktorej pred štyrmi rokmi pribudla aj súťaž
dokumentárnych filmov. Na tohtoročnom festivale sa budú nielen premietať
slovenské filmy, významnou je aj účasť generálneho riaditeľa Slovenského
filmového ústavu (SFÚ) Petra Dubeckého v Hlavnej medzinárodnej porote.
Účasť slovenského zástupcu v hlavnej porote jubilejného ročníku Finále Plzeň
je pre festival prestížnou záležitosťou, nakoľko nadväzuje na tradíciu prehliadky
českých a slovenských filmov.
Okrem generálneho riaditeľa SFÚ Petra Dubeckého budú členmi Hlavnej
medzinárodnej poroty aj Danijel Hočevar (Slovinsko, producent), Božidar Manov
(Bulharsko, novinár a filmový kritik) a Alan Fountain (Veľká Británia, riaditeľ
vzdelávacieho programu pre producentov EAVE). Predsedníčkou poroty bude česká
herečka Iva Janžurová. Slovenského zástupcu na tohtoročnom festivale Finále Plzeň
má aj dokumentárna porota, ktorú tvoria slovenský režisér Robert Kirchhoff, ďalej
Jana Cisar (Nemecko, producentka dokumentárnych filmov) a Kristiina Davidjants
(režisérka, pedagogička).
Slovenskú filmovú tvorbu bude na festivale reprezentovať snímka Kristove roky Juraja
Jakubiska, ktorá je zaradená do sekcie Najbúrlivejšie desaťročie českej
kinematografie, vracajúca sa o štyri desaťročia späť do roku 1967. V sekcii Báječní
muži s klikou, ktorá si každoročne pripomína výročia jubilantov, bude uvedený film
Neberte nám princeznú Martina Hoffmeistera. Jeho uvedením si festival pripomenie
výročie slovenského hudobníka Deža Ursinyho. Tohtoročný program plzenského
festivalu ponúka aj jeden z našich najúspešnejších dokumentov súčasnosti Iné svety
Marka Škopa, ktorý sa odpremieta v sekcii Stredoeurópsky film. V sekcii Škola –
základ života sa budú premietať zasa filmy študentov Vysokej školy múzických umení
(VŠMU), a to Ďalšie dejstvo – Következő felvonás (r. M. Prikler), V tesnej blízkosti (r.
M. Ferencová), Backspace (r. K. Herczegová) a Ábelov čierny pes (r. M. ČengelSolčanská). Do programu je zaradený aj cyklus hudobných videoklipov pod názvom
Umíte ještě slovensky?.
Viac informácií o jubilejnom 20. ročníku festivalu českých filmov Finále Plzeň, kde
budú mať diváci možnosť vidieť a kompletnú produkciu nových českých hraných
filmov vyrobených v období od apríla 2006 do apríla 2007, nájdete na
www.filmfestfinale.cz.
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