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Slovenské fórum na 47. MFF Zlín
Na tohtoročnom Medzinárodnom festivale filmov pre deti a mládež, ktorého 47.
ročník sa začne v piatok 27. mája 2007 v Zlíne, bude mať svojich zástupcov aj
Slovensko. Okrem slovenských snímok vo Film Fóre: Slovenské fórum to budú
dve retrospektívne prehliadky, výstava slovenského kameramana a fotografa
Juraja Šajmoviča, či účasť slovenských zástupcov z hereckej a filmárskej
oblasti. Slovenský filmový ústav je tradičným spoluorganizátorom festivalu
a tento rok aj garantom projektu Slovenské fórum.
Film Fórum je špeciálna sekcia MFF Zlín, ktorá je každý rok venovaná kinematografii
iného štátu. V roku 2006 to bolo Rakúsko, blížiaci sa ročník MFF Zlín sa zameria na
slovenskú kinematografiu. Cieľom tohto fóra je bližšie spoznávanie kinematografie
konkrétnej krajiny, stretnutie sa s filmovými profesionálmi, naviazanie pracovných
kontaktov a výmena informácií z oblasti filmovej tvorby.
Snímky, ktoré združuje spoločný projekt Slovenské fórum, sú rozdelené vo viacerých
festivalových sekciách. V súťažnej Prehliadke hraných filmov zemí Visegradu bude
o cenu Ministra kultúry ČR bojovať slovenský film Dušana Trančíka Zima kúzelníkov
(2006). Najbohatšie sú zastúpené slovenské dokumentárne filmy. Na MFF Zlín sa
zúčastnia štyri: Iné svety (M. Škop, 2006), Cesta za snom (J.Vojtek, 2005), Obyčajné
radosti (K. Kočalková, 2006) a Prežije kamzík? (O. Janíková, 2006). Žáner rozprávok
bude zastupovať televízny film Bonifác a zázračný anjel (I. Pargáč, 2006). V súťaži
krátkych animovaných filmov pre deti a mládež bude uvedená krátka snímka Mobil,
priateľ človeka (J. Střelec, 2006).
Významným slovenským hereckým osobnostiam – Jurajovi Kukurovi (pri príležitosti
životného jubilea 60 rokov) a Júliusovi Satinskému (v tomto roku uplynie 5 rokov od
jeho úmrtia sú na MFF Zlín venované dve retrospektívne sekcie. Diváci v nich budú
mať možnosť pozrieť si filmy Traja veteráni (O. Lipský, 1983), Rozprávka noci
svätojánskej (Z. Zydroň, 1981) a Srdečný pozdrav zo Zemegule (O. Lipský, 1982),
v ktorých si jednu z hlavných úloh zahral Július Satinský. Juraja Kukuru zas uvidia
v snímkach Sokoliar Tomáš (V. Vorlíček, 2002), Soľ nad zlato (M. Hollý, 1982) a Javor
a Juliana (Š. Uher 1972). Juraj Kukura sa festivalu osobne zúčastní, rovnako ako
herci Martin Huba, Marián Labuda, Maroš Kramár, Ivan Martinka a ďalší zástupcovia
slovenskej kinematografie.
Dvaja Slováci sa na MFF Zlín predstavia aj v úlohách porotcov. Snímky v hlavnej
súťaži hraných filmov bude za porotu FICC (zástupcovia filmových klubov a asociácií)

hodnotiť predseda FK Poprad Rastislav Mačura. Funkcie porotcu pre filmy v súťaži
Európsky debut sa tento rok ujal aj spisovateľ a scenárista Peter Pišťanek.
Súčasťou bohatého sprievodného programu 47. ročníka MFF Zlín je aj výstava
fotografií Juraja Šajmoviča. Slovenský kameraman a fotograf, ktorý už roky žije
v Českej republike, sa podieľal okrem iného na množstve televíznych seriálov
a filmov, napríklad Povídky malostranské (P. Háša, 1994), Golet v údolí (Z. Dostál,
1994), či Návrat ztraceného ráje (V. Jasný, 1999). Výstava v priestoroch Univerzity
Tomáša Baťu bude prístupná od 28. mája 2007.
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