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Prehliadka Dni bavorského filmu divákom
ponúkne osem súčasných filmov
V termíne od 16. do 19. októbra 2008 sa Banská Bystrica stane miestom
bavorského filmu. Počas štyroch dní sa tam v priestoroch Europa Culture
Center bude konať prehliadka Dni bavorského filmu, ktorá divákom predstaví
aktuálne filmy z nemeckého prostredia. Pozitívom prehliadky je jej miesto
konania, pretože len zriedka sa národné alebo tematické prehliadky väčšieho
rozsahu konajú na Slovensku mimo nášho hlavného mesta a nájdu si cestu aj
k divákom v regiónoch.
Prehliadka Dni Bavorského filmu ponúkne v bývalom bansko-bystrickom Dome kultúry
osem celovečerných filmov z obdoba posledných troch rokov, ktoré divákom
sprostredkujú komplexný obraz o súčasnej nemeckej spoločnosti. Premietať sa budú
snímky Zimná cesta Hansa Steinbichlera, Nakupovanie Ralfa Westhoffa, Divokí chalani
5 Joachima Masanneka, Živé veže Gereona Wetzela, Baching Matthiasa Kiefersauera,
Silkino sladké leto Johannesa Schmida, Zlodej Kneißl Marcusa H. Rosenmüllera
a dokumentárna snímka Obrátený uhol – Vzbura filmových tvorcov Dominika
Wesselyho. Prehliadku slávnostne otvorí dňa 16. októbra 2008 film Zimná cesta
o bohatom o váženom podnikateľovi, ktorý hľadá prostredníctvom vzťahov s okolím
cestu aj sám k sebe.
Podujatie Dni bavorského filmu nie je len filmovou prehliadkou, je obohatené aj
o vzdelávací rozmer. Jeho súčasťou je prednáška pre študentov Akadémie umení (AU)
v Banskej Bystrici, spojená s diskusiou a premietaním dokumentárneho filmu z roku
2007 Obrátený uhol – Vzbura filmových tvorcov na tému fascinujúcej časti dejín
nemeckej kinematografie, ktorú v období 60. a 70. rokov minulého storočia tvorili režiséri
nového nemeckého filmu ako Werner Herzog, Rainer Werner Fassbinder či Wim
Wenders. Celého podujatia sa zúčastní osemčlenná delegácia z Bavorska, z ktorej až
päť členov sú tvorcovia uvádzaných filmov a svoje filmy tak osobne predstavia divákom.
Do Banskej Bystrice zavíta producent filmu Silkino sladké leto Philip Budweg,
kameraman filmu Živé veže Josef Mayerhofer, režisér filmu Divokí chalani 5 Joachim
Masannek, režisér filmu Baching Matthias Kiefersauer a herec z filmu Nakupovanie
Christian Pfeil. S delegáciou tvorcov na Slovensko pricestujú aj zástupcovia
organizátorov, konkrétne Klaus Schaefer, riaditeľ FilmFernsehFonds (FFF) Bayern,
Lothar Just, tlačový hovorca FFF Bayern a ich projektová manažérka Susanne
Zoechling. Delegácia z Bavorska počas návštevy našej krajiny absolvuje aj tzv. „location
tour“ a zúčastní sa filmových obhliadok typických slovenských národných lokácií pre
prípadné budúce nakrúcanie nemeckých filmov na Slovensku.
Prehliadka Dni bavorského filmu sa koná na základe kultúrnych dohôd, ktoré vzišli zo
zasadania slovensko-bavorskej komisie. V minulosti sa takéto prehliadky bavorského
filmu konali už dvakrát v Bratislave, recipročné prehliadky slovenských filmov sa zasa
uskutočnili v Mníchove a Regensburgu. Najbližšie je naplánovaná prehliadka
slovenských filmov v Bavorsku na rok 2009.

Prehliadku, ktorá sa koná v rámci Európskeho roka medzikultúrneho dialógu (ERMD),
organizujú Bavorská štátna kancelária a FilmFernsehFonds (FFF) Bayern, za slovenskú
stranu je jej spoluorganizátorom Slovenský filmový ústav (SFÚ) z poverenia Ministerstva
kultúry SR. Všetky filmy na prehliadke sa budú premietať z 35mm kópií a uvádzať sa
budú v originálnom znení so simultánnym tlmočením do slovenčiny. Vstup na všetky
projekcie je voľný.
Viac informácií nájdete na www.europacc.eu.
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