Festival Serial Killer už potřetí na Berlinale Series
Na prestižní berlínské filmové přehlídce odprezentuje Serial Killer
aktuální kvalitní seriály ze střední a východní Evropy, mezi nimi také
očekávané novinky Podezření a TBH od České televize.
Mezinárodní filmový festival uvede v úterý 15. 2. v programové nabídce
Berlinale Series pro více než 10.000 televizních a filmových profesionálů z
celého světa prezentaci s názvem Zabíjení stereotypů o střední a východní
Evropě, 3. díl. Dohromady bude ředitelka festivalu Kamila Zlatušková a hosté
mluvit o 14 seriálových titulech z celé střední a východní Evropy – regionu,
který byl z hlediska televizní kvality na podobných akcích dlouhodobě
opomíjený.
V prezentaci festivalu představí nový maďarský seriál The Informant
produkovaný HBO Europe scenárista a režisér Balint Szentgyörgyi spolu s
producentem Johnathanem Youngem z WarnerMedia International. Young
v online prezentaci upozorňuje také na novinky z České republiky, Polska či
Rumunska, které uvede už streamovací platforma HBO Max.
Na Berlinale se letos zahraniční slavnostní premiéry dočká česká minisérie
Podezření, a to jako první seriál ze středo a východoevropského regionu, což
je pro českou seriálovou tvorbu velký úspěch. První díl série mohli diváci a
divačky vidět v září na čtvrtém ročníku Serial Killera, který podpořil cestu
tvůrců na červený koberec tohoto prestižního německého festivalu.
Berlinale v rámci online promítání uvede také webseriál TBH, loňského vítěze
festivalové sekce Webseriály. Díky festivalu se divákům a divačkám Berlinale
Series představí i vítěz loňské Hlavní soutěže – srbský seriál Rodina (The
Family) o posledních třech dnech prezidenta Slobodana Miloševiće na
svobodě.

„Mám obrovskou radost z toho, že vítěze našeho festivalu uvádí tak prestižní
akce, jako je právě festival Berlinale. Ukazuje se tak, že Serial Killer je opravdu
odrazovým můstkem pro uvedení na evropský trh,“ říká zakladatelka festivalu
Kamila Zlatušková.
Serial Killer je první mezinárodní televizní festival ve střední a východní
Evropě, jehož pátý ročník se uskuteční v Brně ve dnech 20. až 25. září 2022.
Festival se soustředí na vyhledávaní a propagaci nejlepších seriálů z žánru
tzv. quality TV z regionu střední a východní Evropy, a zároveň do regionu
přiváží to nejlepší ze západoevropské televizní produkce.
Trailer na Berlinale showcase Killing Stereotypes about Central and
Eastern Europe, Vol. 3: https://vimeo.com/676569023/59ca6fa616
Foto: https://mab.to/D6r8hx54JBonl
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