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FOTO: Snímek No Country for Young Men zvítězil v soutěži 48 Hour
Film Project
PRAHA / 11:32, 02. 11. 2011
Vítězem pražského 48 Hour Film Project se
stal snímek No Country for Young Men od
režiséra Robina Kvapila. U diváků uspěly
snímky Hero by Mistake od Backlight Films a
Mechanický Mstitel, sdělila ve středu
agentuře Mediafax producentka Petra
Ratner.
No Country For Young Men získal ocenění
za nejlepší film, nejlepší střih, nejlepší
scénář a nejlépe použité zadání. Režisér
Robin Kvapil se narodil v Brně. Je studentem
katedry režie dokumentu na FAMU v Praze a
absolventem JAMU obor divadelní režie v
Brně. Producentem vítězného snímku je
Tomáš Měšťan.
Diváckou cenu ze skupiny A vyhrál titul Hero
by Mistake od Backlight Films a Mechanický
Mstitel je výhercem Ceny diváků ze skupiny
B.
Za nejlepší režii ocenila porota snímek Hero
By Mistake od Backlight Films. "Letošní první
48 Hour Film Project v Praze dopadl podle
našich představ. Již nyní začínáme
připravovat další ročník a doufáme, že v
roce 2012 se do tohoto ojedinělého projektu
přihlásí více týmů. Velké díky patří také
našemu generálnímu sponzorovi
Dreamcatcher," uvedla Ratner.
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» Odvolací soud zrušil trest vedoucímu skautů,
který bránil tábor před skupinou opilců 
12:45, 02. 08. 2012
427 zobrazení
» Meteorologové prodloužili varování před
bouřkami a vysokými teplotami 
16:43, 02. 08. 2012
183 zobrazení
» Zelená mapa Prahy usnadní život vozíčkářům i
nekuřákům  16:30, 02. 08. 2012
163 zobrazení

Vítězem pražského 48 Hour Film Project se stal v sobotu
večer snímek No Country For Young Man od BulvarArt.
(Foto: © Mediafaxfoto.cz)

» Horská služba vytvořila desatero pro cyklisty 
16:29, 02. 08. 2012
128 zobrazení
» Čínská badmintonistka vyloučená z olympiády
ukončila kariéru  10:52, 02. 08. 2012
100 zobrazení

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Letní filmová škola představí maďarskou klasiku
včetně oscarového Istvána Szabóa
Výherci soutěže o vstupenky na filmový festival
Cinema Mundi

» Top 10 zpráv
 reklama 

´

Výherci soutěže o dva výtisky knihy Lovci hlav od
Joa Nesbøa. Jste mezi nimi?
VIDEO: Soutěž 48 Hour Film Project dokončilo 19
z 25 týmů mladých filmařů
Výherci soutěže o DVD s filmem Lidice. Jste mezi
nimi?
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Kompletní seznam výherců naleznou zájemci
na oficiálních webových stránkách festivalu
http://praha48film.com.
Z letošních přihlášených 25 týmů soutěž podle
pravidel dokončilo 19 týmů. Filmy, které
odevzdali soutěžící později než v dané lhůtě,
se také promítaly na velkém plátně.
"V každém titulu se musely objevit tři elementy,
kterými byly postava Tomáš nebo Eva
Kublíkovi (spisovatel/ka pohádek), rekvizita
rohlík a věta z dialogu: Sny se vážně můžou
splnit,“ uzavřela producentka.



POČASÍ
(Foto: Mediafaxfoto.cz)

Úkolem soutěžících je za 48 hodin natočit film
o stopáži čtyř až sedmi minut. Každému týmu
byl přidělen žánr, charakter, rekvizita, a věta z
dialogu. To vše museli filmaři zapracovat do
svých snímků. 48 Hour Film Project je největší
světová časovaná filmová soutěž a tento rok
slaví 10. výročí svého založení.
Vítěz pražské soutěže obdržel Grand cenu v
podobě letenky do Taosu v Novém Mexiku v
USA, kde se budou letos v rámci
Klára Vytisková. (Foto: Mediafaxfoto.cz)
mezinárodního filmového festivalu promítat
nejlepší filmy z celého světa. Vítěz bude mít také možnost soutěžit o mezinárodní peněžní
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02. 08. 2012, 21:59
PRAHA
Teplota: max. 30°C, min. 18°C
Aktuální teplota: 26°C
Jasná obloha
Vlhkost vzduchu: 47%
Rychlost větru: 9.66 km/h
Slunce vychází v: 05:31
Slunce zapadá v: 20:40
Čtvrtek  Bouřka s blesky, max. 30°C, min. 18°C
Pátek  Bouřka s blesky, max. 27°C, min. 15°C
» zobrazit všechny regiony
HLAVNÍ ZPRÁVY
15:14 Česká ekonomika letos klesne o 0,9
procenta, odhaduje ČNB
18:39 O náhradu škody požádalo kvůli registrům
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odměnu a promítání v rámci filmového festivalu v Cannes 2012.

68 řidičů, pouze 23 žádostí je kompletních

Autor: Kateřina Vlasáková

18:27 Analytici: Zatímco hodnota papírových
peněz stále klesá, zlato a cenné kovy získávají na
váze

Aktuální zprávy z domova i ze zahraničí přímo do vašich mobilních telefonů. Zdarma ke stažení zde.

18:25 V Praze odstartoval festival Lávka River
Stage
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NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY
Politika 19:34 Na detektoru lži jsem ještě nebyl,
prozradil policejní prezident
Domácí 19:15 Centrální registr vozidel funguje,
hlásí ministerstvo
Domácí 18:39 O náhradu škody požádalo kvůli
registrům 68 řidičů, pouze 23 žádostí je
kompletních
Ekonomika 18:27 Analytici: Zatímco hodnota
papírových peněz stále klesá, zlato a cenné kovy
získávají na váze
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Kultura 18:25 V Praze odstartoval festival Lávka
River Stage
Sport 18:19 Šebrleho trápí úpon a hrozí, že v
Londýně nebude startovat
» vypsat vše
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