27. IGRIC 2016
VÝROČNÉ NÁRODNÉ CENY SLOVENSKÉHO FILMOVÉHO ZVÄZU,
ÚNIE SLOVENSKÝCH TELEVÍZNYCH TVORCOV A LITERÁRNEHO FONDU
ZA AUDIOVIZUÁLNU TVORBU ROKU 2015

IGRIC A TVORIVÉ PRÉMIE
IGRIC ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFII
Roman Rjachovský – architekt
Za dlhoročné, umelecky objavné kultivovanie najmä televíznej scénografie, ktorej špecifiká dokázal pozdvihnúť na
najvyššiu úroveň. Vo svojich návrhoch systematicky vytváral vierohodné, zároveň však fotogenické prostredie. Jeho
práce postupne ovplyvnili aj slovenskú filmovú scénografiu a zaznamenaniahodné sú aj jeho počiny divadelné.
Scénografické návrhy Romana Rjachovského sú výnimočným svedectvom niekoľkých desaťročí slovenskej scénografie.

IGRIC ZA HRANÚ TVORBU PRE KINÁ
Marko Škop za réžiu filmu Eva Nová
Za precíznu a premyslenú koncepciu filmu, dôsledne a čisto vedený civilný príbeh s hlbokým nábojom pravdy o živote
hlavnej postavy a jej partnerov, ale i za nenásilné odkrývanie a citlivú reflexiu doby, v ktorej sa príbeh odohráva. Za
vizuálne i obsahovo presvedčivé svedectvo času a vzťahov,
v ktorých sme žili.

TVORIVÉ PRÉMIE ZA HRANÚ TVORBU PRE KINÁ
Peter Bebjak za réžiu filmu Čistič
Za výnimočne koncentrované prepojenie filmového minimalizmu s prvkami populárnych žánrov v temnom obraze
súčasnosti.

Martin Kollár za kameru filmu Koza
Za vizuálne výtvarnú kameru a opticky premyslenú koncepciu, ktorá maximálne podporuje
celkový dojem z filmu v jeho obrazovej autentickosti.

IGRIC ZA TELEVÍZNU DRAMATICKÚ TVORBU
Porota sa rozhodla cenu neudeliť.
TVORIVÁ PRÉMIA ZA TELEVÍZNU DRAMATICKÚ TVORBU:
Porota sa rozhodla prémie neudeliť.

IGRIC ZA FILMOVÚ A TELEVÍZNU DOKUMENTÁRNU TVORBU
Róbert Kirchhoff za réžiu filmu Para nad riekou
Za originálne prepojenie inscenovanosti a observácie, vtipu a trpkosti i témy starnutia,
filmom o nesmrteľnosti hudby.

TVORIVÁ PRÉMIA ZA FILMOVÚ A TELEVÍZNU DOKUMENTÁRNU TVORBU
Marek Šulík za réžiu filmu Martin Burlas z cyklu Hudobníci
Za presnosť irónie a schopnosť obrazom, strihom i autoironickým komentárom vystihnúť charakter a dobový kontext
hudobníkovho diela.

Lenka Moravčíková-Chovanec za réžiu filmu Ľudmila Pajdušáková z cyklu Prvá
Za výnimočne komplexný obraz osobnosti na križovatkách dejín, úspechu a lásky k moci.

IGRIC ZA ANIMOVANÚ TVORBU
Porota sa rozhodla cenu neudeliť
TVORIVÁ PRÉMIA ZA ANIMOVANÚ TVORBU
Zuzana Žiaková za animáciu filmu Braček Jelenček
Za inovatívne a pôsobivo zadaptovanú rozprávku, ktorou sa animátorka Zuzana Žiaková
vracia ku koreňom česko-slovenského bábkového filmu.

Dávid Štumpf za animáciu filmu Kovbojsko
Za dokonalú animáciu a použitie klasickej grotesky, pomocou ktorej autor paroduje westernový žáner, pričom svoje
rozprávanie, v niekoľkých doplňujúcich sa priestorových plánoch,
ozvláštňuje originálnym minimalistickým výtvarným štýlom.

IGRIC ZA ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE
Emília Vášáryová za rolu Evy vo filme Eva Nová
Za mimoriadne presné, vyvážené a presvedčivé zobrazenie profesionálneho i osobného života ženy, v ktorom obdobie
úspechov a pádov poznamenal alkohol, rozpad rodiny i najbližších vzťahov. Za nepatetické stvárnenie boja o syna
a vlastnú dôstojnosť. Za odvahu odkryť v človeku jeho skutočné pocity a obnažiť aj hlboko ukrytú slabosť, bolesť,
sklamanie, pochybnosti
a túžbu po láske aspoň jedného blízkeho človeka.

TVORIVÉ PRÉMIE ZA HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE
Rebeka Poláková za rolu Kristíny vo filme Čistič
Za plastické a emotívne vystihnutie rôznorodých situácií svojej postavy .
Anikó Vargová za rolu Heleny vo filme Eva Nová
Za presnú a výstižnú charakterizáciu svojej postavy.

IGRIC ZA MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE
Noël Czuczor za rolu Tomáša vo filme Čistič
Za sústredený herecký výkon s prívlastkom magického tajomstva, ktorým ozvláštnil svoju postavu.

TVORIVÉ PRÉMIE ZA HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE:
Milan Ondrík za rolu Doda vo filme Eva Nová
Za mimoriadne presvedčivo, do hĺbky, presne a autenticky zahraný život svojej postavy.

Porota sa rozhodla druhú prémiu neudeliť.

TVORIVÉ PRÉMIE
TVORIVÁ PRÉMIA ZA OSTATNÚ FILMOVÚ A TELEVÍZNU TVORBU
Martin Hnát za réžiu filmu Balada o Tereze a Šimonovi
Za štýlovo čisté, vizuálne pôsobivé rozprávanie o tragicky nenaplnenej láske v presvedčivo zachytenej dobovej
atmosfére povojnového vidieka.

Michal Blaško za réžiu filmu Strach
Za psychologicky sugestívnu komornú štúdiu traumujúceho strachu dospievajúceho hrdinu – svedka i obete rôznych
prejavov agresie.

TVORIVÁ PRÉMIA ZA AUDIOVIZUÁLNU TEÓRIU A KRITIKU
Eduard Grečner za publikáciu Film ako voľný verš
Za premýšľavý, zasvätený a čitateľsky pútavý pohľad na poetiku veľkých režisérskych osobností svetovej a slovenskej
kinematografie.

Martin Palúch za publikáciu Autorský dokumentárny film na Slovensku po roku 1989
Za odborne fundovanú, prelomovú monografiu, vychádzajúcu z dlhodobého
teoretického aj historického výskumu, ktorá mapuje vývojové trendy slovenského
autorského dokumentárneho filmu za posledné štvrťstoročie.

CENA JÁNA FAJNORA
Cena je určená mladým tvorcom do 35 rokov
HRANÁ FILMOVÁ A TELEVÍZNA TVORBA
Michal Baláž za réžiu filmu True Štúr
Za originálny posun tradičných vyjadrovacích prostriedkov pri stvárnení historickej témy so zámerom osloviť aj
mladšiu generáciu inovatívnou interpretáciou kľúčovej osobnosti našich národných dejín.

DOKUMENTÁRNA FILMOVÁ A TELEVÍZNA TVORBA
Lucia Halmová za réžiu filmu Under my Spell
Za funkčné prepojenie filmového obrazu, hudby a netriviálnej výpovede
o deficite umenia a spirituality v súčasnom svete.

ANIMOVNÁ TVORBA
Marta Prokopová za animáciu filmu Mila Fog
Za veľmi detailné výtvarno, pripomínajúce šperk, pomocou ktorého vytvorila režisérka
vizuálnu poéziu nabitú emóciou.

Marek Jasaň za réžiu filmu Mňau
Za zvládnutie náročnej techniky totálnej priestorovej kresby, ktorou autor potvrdil suverénnosť výborného animátora.

ZVLÁŠTNE UZNANIE PRODUCENTOVI

HITCHHIKER Cinema

Porota:
predseda: Peter Hledík
členovia:
Dagmar Ditrichová, Jana Dudková, Eva Gubčová, František Kovár, Laco Kraus, Patrik Pašš ml.
Bratislava 6.7. 2016
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