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FILMFEST 2011 - 29. ročník filmového festivalu amatérskych filmárov
ABOV-ŠARIŠ-GEMER-SPIŠ

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Obecným kultúrnym centrom
Smižany zorganizovali dňa 22. 10. 2011 v krásnych priestoroch kaštieľa v Smižanoch
nadregionálnu súťažnú prehliadku amatérskych filmárov „FILMFEST 2011“.
Cieľom súťažnej prehliadky je prezentovať a podporiť už skoro profesionálnu tvorbu filmárov z
regiónov Abov, Šariš, Gemer, Spiš.
Súťažnej prehliadke v sobotu však predchádzal aj piatkový seminár s lektorom a predsedom
poroty Mgr. Ladislavom Munkom (skúsený televízny tvorca) na Čingove.
Celkový rozbor ocenených filmov, ale aj nedeľňajší workshop na tému „Všeobecné techniky
strihania filmov“ bol tiež súčasťou celovíkendovej akcie FILMFEST 2011.
Medzi významných hostí na tomto workshope sa zaradil aj známy herec a pedadóg Jozef
Adamovič.
Projekt Filmfest 2011 sa realizoval aj s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky.
Návštevníkov a samotných filmárov privítala na úvod riaditeľka Spišského osvetového strediska
Mgr. Vladimíra Barbuščáková, ktorá tiež pripomenula význam filmového umenia v živote
spoločnosti.
Pod pozorným zrakom poroty v zložení Mgr. Ladislav Munk (predseda poroty), Peter Rázus a
Bibiána Tauberová sa predstavilo po 5 filmov z každého regiónu.
Predseda poroty vyzdvihol hlavne mladých tvorcov, ktorí sa zapojili svojou tvorbou a priniesli na
plátno nové svieže témy nabalené z klipovej sféry: „Neboja sa prekročiť filmové klišé“ hodnotil
mladých amatérov. Pri skôr narodených ročníkoch hovoril o zlepšení profesionálnej zdatnosti a
to nielen v technickom smere diel, ale aj v ich obsahovej náplni. Pri výbere víťaza porota
hodnotila námet filmu i jeho realizáciu. Ako sme sa neskôr dozvedeli, trojčlenná porota nemala
rozhodovanie ťažké. „Vzácne sme sa zhodli“ tvrdila členka poroty Bibiána Tauberová. Okrúhly
30. ročník bude podľa organizátorov honosnejší a milovníci amatérskeho filmu sa už teraz
majú načo tešiť.
Cieľom organizátorov je, aby sa uskutočnil samozrejme opäť na Spiši.

Ocenené filmové snímky:
1. Cena: film „Pentimento“ (2011) – Tomáš Telepák – región Šariš
2. Cena: film „Nostalgia v oblakoch pary“ (2011) – Bc. Štefan Bartko – región Spiš
3. Cena: film „Spomalený deň“ (2010) – Detská filmová spoločnosť „Multiplesk“ – región Abov
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Cena Spišského osvetového strediska: film „Red box“ (2009) – Lea Máriássy – región Gemer
Zvláštna cena poroty: film „Radiomusic“ (2011) – Dávid Badin – región Gemer
Cena za ideovú a výtvarnú stránku: film „Qou Vadis“ (2011) – Peter Leško – región Spiš.
Cena diváka: film „Indiánska pravda 2“ (2011) – Jaro Ondo - región Šariš
Organizátori rozdali i niekoľko diplomov autorom súťažných filmov za prínos do filmovej tvorby.
Peter Leško, Jozef Jurčenko, Stanislav Varga, Vlado Marcinov, Štefan Bartko, Jaro Ondo, Ján
Sokol, Pavol Ondra, Vlado Olšavský, ale aj tí mladší ako napr. Tomáš Telepák, Peter Mihalik,
Ivor Bauer, Lukáš Pazera, Andrea Šafranová, Valér Romok, Lea Máriássy, Dávid Bádin, Andrea
Stašenková a samozrejme ich metodici Anežka Kleinová (Gemer), Marián Jacko, Peter Rázus a
Katka Grúsová (Šariš), Helga Tomondyová (Košice).
Im všetkým a aj tým nespomenutým patrí určite veľká vďaka za spoluprácu a veľký prínos do
filmovej tvorby.
Kontakt: Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves
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