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Ozvěny Marienbad Film Festivalu míří do dejvické Klubovny
Během 4 dnů nabídl šestý ročník Marienbad Film Festivalu divákům distribuční předpremiéry filmů,
retrospektivy ikon světové kinematografie, přehlídku experimentálních snímků z celého světa
i závod stromů v aleji vedoucí do centra festivalového dění. Část programu festivalu se přesune
do pražského Kulturního Centra Klubovna, kde se v termínu 17. a 18. července uskuteční Ozvěny
Marienbad Film Festivalu.
„Pro ty, kteří neměli možnost přijet do lázeňského města a užít si festivalovou atmosféru, jsme
připravili alespoň malou ochutnávku z programu v podobě festivalových ozvěn. V dejvické Klubovně
uvedeme nejnovější komedii Moucha v kufru francouzského vtipálka Quentina Dupieuxe, která
výrazně pobavila nejen diváky v Benátkách, kde byla prvně uvedena, ale i ty, co dorazili do Mariánek.
Jako druhý promítneme snímek, který se dostane do kinodistribuce až koncem července. Bude
to mokument Lux Æterna francouzského provokatéra Gaspara Noého, jenž vznikl na objednávku
značky Saint Laurent,“ říká Lubomír Konečný, dramaturg festivalu.
V rámci ozvěn se představí i tři tituly z páteřní sekce Forum Marienbad, která cílí na aktuální filmovou
tvorbu v oblasti experimentu narace a formy z celého světa vybranou na základě mezinárodní výzvy.
Z filmového pásma Film není lovesong osobně uvede svůj kurz zážitkové turistiky V meste lásky, kde
ste, neviem byť sám režisér Jan Kvíz a melodramatické autorské video balancující na hraně osobního
obnažování a trapnosti Poslední lovesong z muzikálu náhod autorka Elena Pecenová. Blok Film není
enviroment zastoupí režisérka Simona Donovalovou krátkým snímkem MOveMENT.
„Těší mě, že po skončení 6. ročníku, který se odehrál v netradičním termínu a v nevyzpytatelné
epidemiologické situaci, mohu říci, že vše proběhlo úspěšně a bez komplikací. Mám radost, že jsme
mohli zpestřit divákům letní prázdniny nejen filmovými i hudebními zážitky, ale třeba i společně uctít
ředitele Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu Jana Steklíka rekonstrukcí jeho performance
závodu stromů, kdy každý strom-závodník reprezentoval jeden festivalový film,“ říká Zuzana
Stejskalová, ředitelka festivalu.
7. Marienbad Film Festival se plánuje opět na konec prázdnin v termínu od 25. do 28. srpna 2022.

Festival se uskutečnil díky podpoře Státního fondu kinematografie, Ministerstva kultury České
republiky, Karlovarského kraje, města Mariánské Lázně, Kateřiny Havrlant a firem jako např. OREA,
a.s., Ensana Mariánské Lázně, a.s., Smart-Con, s.r.o., Argia s.r.o., Olympia Hotel, Chodovar a dalších.
PROGRAM OZVĚN:
17. 7. | 21:00 Lux Æterna – Gaspar Noé
18. 7. | 21:00 Moucha v kufru – Quentin Dupieux
MEDIAKIT: https://bit.ly/Marienbad2021
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Online platforma: www.kinosoumraku.cz
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