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TIGRE V
MESTE
Slovensko, 2012, 90 min
filmový debut Juraja Krasnohorského
kamera André Bonzel, Francúzsko, ocenený v Cannes
Žáner: komédia

O FILME
Film Tigre v meste sa s 10.000 platiacimi
divákmi v kinodistribúcii stal v roku 2012 jedným
z najnavštevovanejších slovenských filmov. Film
mal mimoriadny úspech aj na festivalových, či
neplatených premietaniach, ako napríklad na
Magio Pláži, kde bol v lete 2012 titulom s najväčším počtom divákov. Film sa udržal vyše dva mesiace v programe bratislavských multiplexov a dodnes
sa premieta vo filmových kluboch na Slovensku a
festivaloch v zahraničí. Film získal tvorivú prémiu
za réžiu a za DVD na odovzdávaní cien Igric 2013.
Dá sa povedať, že film zľudovel, a odvolávajú sa
naň dokonca aj postavy seriálu Panelák. Napriek
tomu, že je film známy, veľa ľudí nestihlo film vidieť v kinách a dá sa preto očakávať veľký záujem
pri uvedení v televízii. Až 8 známych hercov v tomto filme ponúka široký priestor pre prípadnú propagáciu napríklad v tlači.

„Tigre v meste sú rozhodne jedným z
najinteligentnejších filmov posledných rokov“

„Body za nápad, body za uletenosť a body
„Film je láskavý, pozitívny, nezakomplexovaný
za odvahu urobiť na našom konzervatívnom a vtipný. To je u nás vzácne
Petra Hanáková – Film.sk Slovensku niečo nové. Film, ktorý baví..”
Shina&Dano/Longital
Lucia Čížová - Hospodárske Noviny

SYNOPSA

O REŽISÉROVI
Juraj Krasnohorský (1980) sa narodil v Bratislave. Štrnásť
rokov študoval a neskôr pracoval vo Švajčiarsku, Španielsku a v Paríži. Dosiahol univerzitné tituly magister v odbore
teoretická fyzika, bakalár v odbore matematika a bakalár v
odbore teória filmu na univerzitách v Ženeve, v Bilbao a v
Paríži. Po štúdiu sa začal profesionálne venovať filmu a dnes
pracuje ako režisér, scenárista a producent. Je autorom
dokumentárnych a krátkych hraných filmov. V Paríži počas
štyroch rokov viedol kurzy filmového herectva na prestížnej škole Cours Florent. V roku 2009 mal v Cannes premiéru
jeho prvý krátky film pre kiná X=X+1. Juraj viedol medzinárodné vzťahy filmového festivalu Art Film Fest a v roku 2009
založil vlastnú produkčnú spoločnosť Artichoke s.r.o. Má
dvojité, slovensko-švajčiarske občianstvo. Jeho celovečerný
hraný debut Tigre v meste bol uvedený do kín v júni 2012.

Priatelia Jazvec, Holub a Hyena trávia voľný čas pri
pive a spoločných rozhovoroch v bare U nosorožca. Jazvec – slobodný prokurátor pred tridsiatkou,
tajne zamilovaný do redaktorky rozhlasovej relácie
zameranej na ruskú literatúru, sa jedného dňa rozhodne veci zmeniť a zabojovať o svoje šťastie. Zapletie sa tak do udalostí, ktoré zmenia nielen jeho
život, ale aj životy jeho priateľov.
Svieža letná komédia s hviezdnym obsadením
ukazuje Bratislavu v pestrých farbách a s pozitívnou iróniou. V netradičnej úlohe si mladá herečka
Kristína Tóthová zahrala dušu prokurátora Rudolfa Jazveca, ktorý si vo filme hľadá svoju spriaznenú dušu. Popri známych hereckých menách ako
sú Diana Mórová, Milan Ondrík, Robo Roth, či
charizmatický český herec Karel Dobrý, si divákov
získala aj Ivica Sláviková vo svojej prvej filmovej
roly.
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