V Trenčíne a Trenčianskych Tepliciach totižto tento rok uvidíte okolo
80 celovečerných a 70 krátkych filmov v piatich súťažných kategóriach.
K dispozícii máme filmy všetkých chutí a žánrov: Svetová súťaž celovečerných
filmov, svetová súťaž krátkych filmov, svetová súťaž dokumentov, Panoráma svetového filmu, Východná panoráma, Nový ruský film, La French Touch a
špeciálna Late Night Show! Budete mať možnosť uvidieť filmy od ruskej tajgy po
brazílske pláže a vo večerných hodinách sa budete môcť klepať ako osiky počas
kórejského hororu. Premietať sa bude v kinách ODA, Metro, Max, Prameň a samozrejme i pod holým nebom, vo večernom Kinematografe bratov Čadíkovcov.
Pozrite si len niektoré mená: Tabakov, Panahi, Karanovičová, Chržanovský,
či Varhan Orchestrovič Bauer. Každý jeden z nich je vo svojom kúte sveta veľkou
hviezdou a Artfilm bude mať tú česť ich tento rok privítať v našom tichom kúpeľnom mestečku ktoré zase až také tiché tento rok nezostane.
Prečo? Pretože tento rok príde hudobník Goran Bregovič, ktorý zahrá na
Trenčianskom námestí všetkým dobrým ľuďom dobrého srdca. Že čo? Že vám to
nestačí? Chcete tancovať až do rána? Potom by vám mohol potešiť švajčiarsky
DJ Minus8, ktorý zatočí svoje vychytené platne v trenčianskom klube Steps. Tam
tiež budete môcť navštíviť udeľovanie študentských cien a pri tejto príležitosti
zistíte čo je to vampling, spoločne s parížskym VJ Jamesom June Schneiderom.
V záplave senzačných filmov si môžete odskočiť aj k dobrej hudbe. Festivalová kaviareň v Trenčianských Tepliciach a Steps v Trenčíne ponúka celú plejádu
muzikantov, čo poviete napríklad na mená ako Lavagance, Peter Lipa, Komajota, Erich „Boboš“ Prochádzka, Vec, Dj Jazzy, Dj Holoda, hviezdy Wilsonicu,
Adriena Bartošová alebo herec, v tomto prípade pesničkár Jiří Schmitzer...
Kino Metro obsadia nielen filmoví fajnšmekri, ale v jeho doteraz
utajených priestoroch sa objavia inštalácie mladých umelcov a ich videoarty
(Michal Pěchovcěk, Jan Nálevka, Anežka Hošková, Guma Guar, a.i.)
Na Artfilme nechajú divákom nahliadnuť do kariet traja filmoví veteráni. Svoje workshopy si uvedú francúzsky filmový kritik a režisér Alain Bergala, francúzsky filmový strihač Jack Comets a nie menej známy britský producent, scenárista
a riaditeľ Národnej filmovej a TV školy v Londýne (NFTS) Nik Powell.
Pozývame vás týmto srdečne na náš festival. Ak ste filmovými fanúšikmi a zaujímajú vás trendy súčasného filmu, nemôžete si nechať ujsť filmový gurmánsky
zážitok. Mnohé snímky, ktoré sme vám tento rok doviezli píšu novodobú filmovú
históriu a sú medzinárodne uznávanými filmovými delikatesami.
S radosťou vám oznamujeme naše tohoročné celovečerné snímky:
Offside, Kythera, Relation, Elégia Života, Das Freuline, Daratt, Syndromes and
Century, Opera Jawa, Still Life, Co Slonko Widzialo, Melanoma My life, Cover
Boy...Last Revolution, Invisible Waves, Fish Dreams a mnohé iné....
www.artfilm.sk • www.ticketportal.sk
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