JÚL
SLOVENSKÉ FILMY NA 38. MFF KARLOVE VARY (1. júl 2003)
Už 38. ročník Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary sa uskutoční
v termíne od 4. do 12. júla 2003. Tohtoročný MFF Karlove Vary je pre Slovenskú
republiku významný, pretože slovenské filmy obsadili obidve hlavné súťaže –
hraných, aj dokumentárnych filmov.
V súťaži hraných filmov karlovarského festivalu, kde sa o priazeň poroty tento rok
uchádza 16 titulov, bude Slovensko reprezentovať film Kruté radosti Juraja Nvotu,
v súťaži dokumentárnych filmov s 22 snímkami, bude o cenu bojovať celovečerný
slovenský dokument Petra Kerekesa 66 sezón. Okrem súťažného uvedenia
slovenských filmov sa v programe tohtoročného karlovarského festivalu odpremieta
v sekcii Zvláštne uvedenia film Zbehovia a pútnici v novej zrekonštruovanej verzii zo
znovuobjaveného rozmnožovacieho materiálu, v sekcii Poklady z archívov sa bude
premietať tento rok jubilujúci film Karola Plicku Zem spieva a napokon v sekcii
videofilmov bude uvedený dokumentárny film Róberta Kirchhoffa Hej, Slováci!. V
sekcii študentských filmov bude Slovenskú republiku zastupovať študentská tvorba
z VŠMU, a to animované filmy Lásko má (r. I. Šebestová), Dnes mám prvé randevú
(r. B. Šima), Pôvod sveta (r. K. Kerekesová) a hrané filmy Goghova cesta do Arles
a Gauguinova cesta do Arles (r. R. Šveda) a Démoni (r. T. Jančo).
MFF Karlove Vary začal písať svoju históriu v auguste roku 1946 v Mariánskych
Lázňach, kde sa uskutočnili prvé štyri ročníky. Až v júli 1950 sa festival presunul do
Karlových Varov. Každoročne sa festival koná iba od roku 1994, dovtedy sa
konal každý druhý rok. Tohtoročný 38. MFF Karlove Vary ponúkne návštevníkom
vyše 250 celovečerných filmov. Viac informácií o aktuálnom ročníku MFF Karlove
Vary a program nájdete na www.iffkv.cz.
V súvislosti s karlovarským festivalom uvedie Slovenský filmový ústav (SFÚ) v júli v
bratislavskom FK ic.sk filmovú prehliadku pod názvom Súťažili o Krištáľový glóbus,
v programe ktorej sa budú premietať slovenské filmy, uvedené za posledných desať
rokov v súťažných sekciách MFF Karlove Vary 1993 – 2003. V programe prehliadky
sú zaradené filmy Kruté radosti Juraja Nvotu (1. – 7. júl), Rivers of Babylon Vlada
Balca (8. – 13. júl), Modré z neba Evy Borušovičovej (14. – 19. 7.), Papierové hlavy
Dušana Hanáka (20. – 25. 7.) a Záhrada Martina Šulíka (26. – 31. 7.). Filmy sa budú
premietať o 17.45 hod. v študijnom kine SFÚ – Filmotéka.
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