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Filmový festival Finále Plzeň oslaví 31. ročník ve velkém.
Návštěvníky čeká 140 filmů
Druhá polovina dubna 2018 se v Plzni ponese ve znamení toho nejlepšího z české
a slovenské kinematografie uplynulého roku. Od 19. do 24. dubna bude
západočeská metropole hostit 31. ročník soutěžního filmového festivalu Finále
Plzeň. Jako jediný festival v ČR reflektuje Finále kromě kinematografické
a televizní tvorby i produkci internetovou.
Během 6 dnů čeká návštěvníky této přehlídky 142 snímků, z nichž bylo
51 nominováno do soutěže dramaturgickým předvýběrem. Celovečerní filmy hrané
i animované, dokumenty, internetové projekty, seriály a nově i studentské filmy
do 40 min, to je jen část programových sekcí, v rámci nichž bude uděleno
mezinárodní odbornou porotou celkem pět statutárních cen Zlatý ledňáček.
Řada snímků bude oceněna i Cenou studentské poroty.
Archivní sekce bude letos věnována dvěma 100letým výročím. Jedna část vzdá hold
Miroslavu Horníčkovi, dramatikovi, glosátorovi, spisovateli i plzeňskému rodákovi,
který by letošní rok oslavil sté narozeniny. Druhá část s dovětkem Ať žije republika
prostřednictvím filmů zachycujících historické události připomene vznik republiky.
V rámci Festival ZOOM budou promítnuty vítězné filmy ze zahraničních filmových
festivalů a národních přehlídek. Finále Plzeň nabídne divákům mimo jiné v rámci
sekce První úlovek i 5 premiér či předpremiér. Speciální uvedení si pro diváky
nachystalo dva seriálové maratony – Dabing Street a Kafe & Cigárko.
Prostřednictvím dohromady čtrnácti programových sekcí a bohatého
doprovodného programu tak festival pokrývá pestrou škálu kinematografických
žánrů a oslovuje diváky napříč generacemi, neopomínaje ty dětské.
„Už teď mohu prozradit, že jednou z předpremiér bude například dokumentární film
Saši Dlouhého Bohu žel, sledující šest uprchlických příběhů prožívaných po dobu
několika let v České republice. Dále představíme i dlouho očekávaný celovečerní
filmový debut Ondřeje Havelky Hastrman,“ uvedl programový ředitel festivalu Peter
Badač.
Hlavní tepnou festivalu se opět stane novorenesanční Měšťanská beseda s několika
promítacími sály a dvěma kavárnami. Filmoví fanoušci zde budou moci potkat velké
hvězdy českého filmu a nasát festivalovou atmosféru. Festival ale ožije i na dalších
místech. Papírna nabídne koncerty, autorská čtení nebo oblíbený filmový pubquiz,

DEPO2015 bude zasvěceno dokumentu a dalšímu doprovodnému programu, Anděl
Music Bar chystá koncerty a afterparty, Café Regner bude hostit studentské filmy.
Prostor Plzeňského Prazdroje se pak stane jedinečnou kulisou unikátního filmového
projektu Kinoautomat z roku 1967. Nebudou chybět ani oblíbené diskuse s tvůrci po
projekcích.

Více informací o festivalu získáte na webu www.festivalfinale.cz.
Kontakt pro média:
Michaela Dostálová, michaela.dostalova@piaristi.cz, 774 555 570
Nikola Lörinczová, nikola.lorinczova@piaristi.cz, 605 560 277
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