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Slovenské zastúpenie na 42. MFF
Karlovy Vary 2007
Už v piatok 30. júna sa začne 42. Medzinárodný filmový festival Karlovy
Vary 2007, ktorý potrvá do 8. júla. Slovenská kinematografia bude mať
tento rok na festivale zastúpenie v súťažných i nesúťažných sekciách
a sprievodných projektoch v podobe projekcie dvoch slovenských a
jedného koprodukčného filmu a prezentácie dvoch pripravovaných
dokumentov. Do poroty v súťaži dokumentárnych filmov zasadne tento
rok mladý režisér Marko Škop.
V sekcii dokumentárnych filmov mimo súťaž uvedie MFF Karlovy Vary film
Martina Šulíka Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy (2007), ktorý vznikol
v spoločnosti TRIGON PRODUCTION v koprodukcii so Slovenským filmovým
ústavom
a Slovenskou
televíziou.
Dokument
je
poctou
jednej
z najvýznamnejších postáv slovenskej kinematografie a kultúry, etnografovi a
filmárovi Martinovi Slivkovi. V súťažnej sekcii Na východ od Západu sa bude
premietať film Rozhovor s nepriateľom (P. Lančarič, 2007) - vojnová dráma
o hľadaní princípu ľudskosti, nakrútená podľa literárnej predlohy Leopolda
Laholu. Z koprodukčných filmov bude na karlovarskom festivale v sekcii České
filmy 2006-2007 uvedená snímka Obsluhoval jsem anglického krále (J. Mezel,
2006).
Pri príležitosti uvedenia snímky Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy vo
festivalovom programe MFF Karlovy Vary 2007 organizujú spoločnosť TRIGON
PRODUCTION, Slovenský filmový ústav a Slovenská televízia dňa 4. júla 2007
o 18:30 priateľské stretnutie na terase hotela Thermal. Priatelia a priaznivci
slovenskej kinematografie tu budú mať možnosť stretnúť sa nielen s delegáciou
tvorcov, ktorá príde film predstaviť, ale aj so zástupcami rôznych
medzinárodných organizácií, filmových festivalov, médií a inými hosťami
festivalu.
Súčasťou MFF Karlovy Vary je aj projekt Docu Talents from East, teda
prezentácia východoeurópskych dokumentárnych filmov, ktoré by sa mali dostať
do kinodistribúcie a do programu medzinárodných festivalov v najbližších
mesiacoch. Na projekte Docu Talents from East, ktoré pripravuje MFF Karlovy
Vary v spolupráci s Inštitútom dokumentárneho filmu v Prahe a MFDF Jihlava,
sa dňa 5. júla 2007 predstavia dva pripravované slovenské filmové projekty.
S dokumentárnou snímkou Ako sa varili dejiny, príde do Karlových Varov

režisér Peter Kerekes. Dokument je portrétom niekoľkých vojenských kuchárov
z rôznych kútov Európy, ktorí slúžili v rôznych armádach. Prináša osobitý
pohľad do zákulisia európskych vojnových konfliktov 20. storočia.
Dokumentarista Róbert Kirchhoff predstaví svoj projekt s názvom Normalizácia
o dodnes neuzavretom prípade vraždy mladej medičky Ľudmily Cervanovej
spred tridsiatich rokov. Okrem slovenských zástupcov sa projektu Docu Talents
From East zúčastnia aj režiséri z Českej Republiky, Maďarska, Ruska, Poľska,
Lotyšska a Rumunska.
Od roku 1995 malo Slovensko pravidelne svojich zástupcov v rôznych porotách
MFF Karlovy Vary. Členkou hlavnej festivalovej poroty bola v roku 1995 herečka
Magda Vášáryová, Dušan Trančík spolurozhodoval o víťazovi v súťaži
dokumentárnych filmov a v porote FICC, zloženej zo zástupcov filmových
klubov Slovensko zastupoval Richard Kováčik. O dva roky neskôr volil víťaza
v kategórii hraných filmov herec Milan Lasica a predsedom poroty
dokumentárnych filmov bol režisér Dušan Hanák. Na 34. MFF Karlovy Vary
v roku 1999 v porote FICC reprezentoval Slovensko Vladimír Mlčoušek. Členmi
dokumentárnej poroty boli v roku 2000 filmový teoretik Martin Šmatlák a v roku
2003 Ľudmila Cviková, súčasná programová riaditeľka festivalu Artfilm. Ľudmila
Cviková bola tiež v roku 2001 členkou neštatutárnej poroty Philip Morris
Freedom Prize. Rímskokatolícky kňaz Juraj Drobný bol členom ekumenickej
poroty v roku 2004. O rok neskôr malo Slovensko na MFF Karlovy Vary dvoch
zástupcov – v sekcii Na východ od Západu to bola publicistka Viera Langerová
a o cene Českej televízie Nezávislá kamera v súťažnej sekcii Fórum
nezávislých spolurozhodoval Peter Nágel, súčasný programový riaditeľ MFF
Bratislava. Nedávno skončeného 42. ročníka MFF Karlovy Vary sa ako porotca
súťaže Dokumentárnych filmov zúčastnil režisér Marko Škop a do poroty FICC
zasadla Eva Szuťányová z filmového klubu Univerzita Nitra.
Viac informácií o 42. MFF Karlovy Vary nájdete na www.kviff.com www.iffkv.cz,
alebo na www.aic.sk.
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