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NAGRADA DARKO BRATINA. POKLON VIZIJI 2015
Medijsko sporočilo
Sporočamo vam, da smo objavili podroben program prihajajočega monografskega
festivala Darko Bratina. Poklon viziji 2015, ki si ga lahko ogledate na naši obnovljeni
spletni strani www.kinoatelje.it. Spomnimo naj, da bo potekal med 24. in 30.
novembrom s postanki na naslednjih filmskih postojankah: Gorica, Nova Gorica, Trst,
Izola, Špeter, Videm in Ljubljana.
V sklopu spremljevalnega programa, večerov s predhodnimi nagrajenci "NAGRADA
SKOZI ČAS" napovedujemo večer z Janom Cvitkovičem, prejemnikom nagrade 2001,
ki bo v petek, 13. novembra v Hiši filma v Gorici. Ob 18.30 bo na sporedu njegov
režijski prvenec Kruh in mleko (2001), tolminska zgodba iz vsakdanjega življenja, ki je
osvojila žirijo beneškega filmskega festivala. Ob 20.30 napovedujemo minutni film
Venice 70: Future reloaded (2013), kratki film Sto psov (2011) ter dokumentarni
prvenec Totalni Gambit (2010).
S filmom Totalni gambit, ki ga je Cvitkovič posnel po scenariju Mitje Čandra in Irene
Kovačević, spoznavamo avtorjev dokumentarni žanr. Gre za portret Albina Planinca,
pozabljenega genija, ki je od konca šestdesetih do konca sedemdesetih navduševal
svetovno šahovsko javnost in si ohranil njeno spoštovanje vse do danes. Ni le
premagoval največjih in igral na elitnih turnirjih, bil je – kot denimo ugotavlja ena od
slovitih sester Polgar – šahist z največjo domišljijo v zgodovini šaha.

“Totalni gambit ni samo film o šahovskem geniju Albinu Planincu. Totalni gambit je
film o “žrtvovancih”, ljudeh, ki jih človeštvo pošlje korakat daleč pred svoje prve
vrste. Njihova naloga je, da za ceno svojega življenja ostalim kažejo pravo pot.”
Jan Cvitkovič

Projekcije bodo opremljene s podnapisi v italijanskem jeziku.

Večere prejemnikov nagrade Darko Bratina iz preteklih let prirejamo v sodelovanju s
Slovenskim Filmskim centrom, ki letos praznuje 20 let delovanja. V goriški Hiši filma
smo tako že gostili režiserko Majo Weiss, Janu Cvitkoviču pa bo sledil še Karpo
Godina. Zavrteli bomo filme, s katerimi so bili nagrajeni ter njihova najnovejša dela.
Druženje z nagrajenci načrtujemo tudi v naslednjih edicijah festivala, ko bomo v naš
prostor ponovno pripeljali dosedanje nagrajence in predstavili njihova zadnja dela.

Vabljeni v našo družbo.
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