Večer DSR: Filmski večer od blizu na daljavo
Predvajanje filma z režiserkinim sprotnim komentiranjem v živo

Barbara Zemljič: PANIKA
Sogovornika:
režiserka Barbara Zemljič in moderator Marko Naberšnik

Torek, 23. februar, ob 20.00 na rtvslo.si/tv
V sodelovanju z RTV Slovenija in
s finančno podporo Slovenskega filmskega centra
Spoštovane ljubiteljice, spoštovani ljubitelji filmske umetnosti,

Društvo slovenskih režiserjev je konec pretekle sezone uvedlo nov programski cikel, ki
ga je upoštevaje okoliščine mogoče izvajati tudi brez osebnega stika in poteka na portalu Televizije
Slovenija rtvslo.si/tv pod skupnim naslovom

Filmski večer Društva slovenskih režiserjev od blizu na daljavo.
Izbrani celovečerni film iz bogate zakladnice slovenske filmske produkcije predvajamo v živo s
sprotnim komentiranjem vsakokratnega režiserja/ke in moderatorja/ke, vi pa boste imeli možnost
režiserju/ki zastavljati vprašanja (pod izpostavljenim člankom, kjer bo vdelano ogledno okno s
filmom in pogovorom. Članek je na voljo na tej povezavi).
Torej vse, kar ste že od nekdaj želeli vedeti o tem filmu, pa doslej niste imeli priložnosti vprašati.

Cikel nadaljujemo s celovečernim igranim filmom, komedijo režiserke Barbare

Zemljič

PANIKA (2013, trajanje 103') v produkciji RTV Slovenija in koprodukciji z A Atalanta.
Avtorica scenarija, ki je nastal po uspešnem istoimenskem romanu Dese Muck, je Barbara Zemljič.
O nastajanju filma, ustvarjalcih ter o vsem v zvezi s tem se bosta torej v živo pogovarjala režiserka
in scenaristka filma Barbara

Zemljič ter režiser in scenarist Marko Naberšnik.

Vljudno vabljeni na filmski večer od blizu na daljavo
v torek, 23. februarja, ob 20.00 tukaj.
Večer bo potekal v sodelovanju z RTV Slovenija.
Kot za vse naše prireditve, je ogled tudi za to brezplačen.

Društvo slovenskih režiserjev

Projekt Večeri Društva slovenskih režiserjev
finančno podpira Slovenski filmski center,
javna agencija RS

Projekt Filmski večeri od blizu na daljavo
poteka v sodelovanju z

PANIKA (2013)
PRODUKCIJA: Igrani program Televizije Slovenija
KOPRODUCENT: A Atalanta
PRIDRUŽENA PRODUCENTA: NuFrame, Filmservis
Vero, zatrto, v rutino vsakdana ukalupljeno štiridesetletnico, preganja misel, da nikoli več ne bo
zaljubljena. V iskanju smisla ji prerokovanje iz kavne usedline, da bo srečala pravega moškega,
spremeni življenje; zares kmalu podleže čarom družinskega prijatelja Mitje. Za Vero je ljubezen
usodna. Spusti se v burno razmerje in si zaplete življenje. Ko je ljubezenske avanture konec, pa se
ji sesuje svet. V Paniki spremljamo preobrazbo ženske, ki je nihče ne opazi, v žensko, ki je opazila
sebe.
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