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Slovenské filmy na prehliadke
12. Těrlické filmové leto
V termíne od 2. do 5. septembra 2004 sa uskutoční už dvanásty ročník súťažnej
prehliadky poľských, českých a slovenských filmov 12. Těrlické filmové leto.
Štvordňová prehliadka každoročne ponúka reprezentatívny prierez súčasnou
poľskou, slovenskou a českou filmovou tvorbou, ktorá je rozdelená do
programových sekcií: Súťaž debutov, Retrospektíva a Hity uplynulej sezóny,
pričom dramaturgiu prehliadky dopĺňajú dokumenty, video a zvláštne
uvedenia. Těrlické filmové leto organizuje Klub kultury Třinec a za slovenskú
stranu sa na jeho organizácii tradične podieľa Slovenský filmový ústav (SFÚ) a
Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK), ktorá prostredníctvom MK SR
udeľuje na prehliadke Hlavnú cenu Zlatý debut pre film z kategórie debutov.
Okrem nej sa na prehliadke udeľuje aj Cena publika.
V aktuálnom ročníku těrlickej prehliadky sa v Súťaži debutov bude o priazeň poroty a divákov
uchádzať slovenský film Zity Furkovej Jesenná (zato) silná láska (2003). Svoje zastúpenie
bude mať Slovensko aj v sekcii Hity sezóny, kde sa predstavia slovenské a koprodukčné
filmy Zostane to medzi nami (2003) Mira Šindelku, Kráľ zlodejov (2003) Ivana Fílu
a dokument 66 sezón (2003) Petra Kerekesa. Tradičnú retrospektívnu sekciu programovo
každý rok napĺňajú filmy zástupcov jednotlivých krajín všetkých troch zúčastnených
kinematografií. Poľsko budú reprezentovať filmy Janusza Morgensterna, Českú republiku
filmy Zbyňka Brynycha a Slovensko filmy Petra Solana Boxer a smrť (1962), Kým sa skončí
táto noc (1965), Slávny pes (1970), Dialóg 20 – 40 – 60 (1968) s troma krátkymi poviedkami,
ktorých režisérmi sú Peter Solan, Zbynek Brynych a Jerzy Skolimowski. V retrospektíve
filmov Petra Solana sa budú premietať aj dva jeho dokumenty, a to Vianočný dar (1953)
a Nemecká (1976). Slovenské zastúpenie na prehliadke doplní aj tanečný stredometrážny
film Andrey Horečnej Tak dávno som ti nenapísala... (2003) a súčasťou jej programu bude aj
Maďarský bonus Štikútka György Pálfiho (2002).
Na tohtoročnom Těrlickom filmovom lete bude Slovenskú republiku v medzinárodnej porote
zastupovať scenárista Ondrej Šulaj, rektor VŠMU a Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ.
Slovenský filmový ústav na prehliadke predstaví aj dve zo svojich publikácií – 5 scenárov
autorov Martina Šulíka, Ondreja Šulaja, Mareka Leščáka a Dušana Dušeka a druhé vydanie
obľúbenej publikácie Sprievodca klubovým filmom autorov Mira a Petra Ulmana.
Tradičnou súčasťou Těrlického filmového leta aj tento rok bude stretnutie hostí „Na
Trojmezí“, teda v bode, kde sa spájajú česká, poľská a slovenská hranica. Toto stretnutie
potvrdzuje charakter prehliadky a predovšetkým jej fenomén hľadania spoločného v troch
rozdielnych kultúrach.
Viac informácií a kompletný program prehliadky nájdete na www.tfl.cz.
kontakt: Simona Nôtová-Tušerová, Slovenský filmový ústav,
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