Aká bola prehliadka videotvorby mladých?
Štvrtok, 19 Apríl 2012 09:11

Kultúrne centrum KSK v spolupráci so Súkromnou strednou umeleckou školou filmovou
usporiadali aj tento rok prehliadku videotvorby mladých, do ktorej sa s 38 filmami zapojilo 28
autorov a 4 filmové kolektívy z Košíc a Košíc-okolia. V sobotu 31. marca sa v priestoroch
filmovej školy premietali prevažne autorské filmy detí a mládeže.

Najväčším počtom filmov bola zastúpená kategória autorov do 16 rokov. Odborná porota v
zložení RNDr. Peter Šimkanin, Mgr. Peter Hrabinský a PhDr. Marián Gladiš ocenila prvým
miestom animovaný film Ranená breza od Kolektívu autorov pri CVČ Domino v Košiciach, ktorí
pracujú pod vedením Ivana Čepka. Tá istá skupina mládežníkov si odniesla zo súťaže aj cenu
za druhé miesto za animáciu Tablo. Tretie miesto získala Katarína Amrichová za svoj krátky film
Double Burger. Špeciálnu cenu za najlepšiu sériu 1 minútových filmov získal Kolektív študentov
Súkromného gymnázia na Galaktickej 9, ktorej sa venuje pedagóg Gabriel Glovacký.
V kategórii autorov od 16 do 19 rokov bol najúspešnejší film študentov Filmovej školy My city.
Druhé a tretie miesto si odniesla Tvorivá skupina Zemiaky v Šuvke za animované filmy PF 2012
a Notesy 2011, ktorú vedie Tomáš Čepek.
Z deviatich filmov v kategórii autorov od 19 do 25 rokov bol odbornou porotou najvyššie
hodnotený film Weet od Enrika Bistiku z Medzeva. Druhé miesto si odniesol Balázs Tisza za
animáciu Hra (Game) a tretie miesto Karolína Čepková taktiež za animáciu Bodka. Čestné
uznanie odporučila porota udeliť autorskej dvojici Danielovi Bótovi a Tisza Balázsovi za
dokument Každý deň je to ľahšie a ľahšie. V kategórii autorov nad 25 rokov sa tento rok ocitol
iba jediný filmár, Vladimír Baran so svojim poetický filmom Báseň je dar, za ktorý získal cenu a
diplom za mimoriadne zaujímavé stvárnenie náročnej a aktuálnej témy.
Okrem ocenených filmov postupujú na krajskú súťaž amatérskeho filmu CINEAMA do Rožňavy
aj ďalšie filmy, ktoré spĺňajú estetické aj technické kritéria v celkovom počte 21.
Filmárom na krajskej súťaži želáme veľa úspechov.

Mgr. Helga Tomondyová, Kultúrne centrum KSK
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