KONFERENCIA SCREEN INDUSTRIES IN EAST-CENTRAL EUROPE
Transformačné procesy a nové technológie v audiovízii
19. - 21. november 2015, FTF VŠMU v Bratislave
Bratislava bude v novembri hostiť medzinárodne etablovanú konferenciu, ktorá už 5 rokov
prepája filmových teoretikov s profesionálmi z praxe. V predchádzajúcich rokoch
konferenciu hostila najskôr Masarykova univerzita v Brne (2011 a 2012), ďalšie dva roky
Palackého univerzita v Olomouci.
Konferencia sa bude konať na pôde Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave a jej
hlavnými organizátormi sú Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Filmová a televízna
fakulta VŠMU a Česká spoločnosť pre filmové štúdiá CEFS.
Pozvanie za keynote speakrov prijali Chuck Tryon (USA) a Mikolaj Kunicki (PL)
z University of Oxford a panelov sa zúčastnia významní bádatelia z Veľkej Británie,
Francúzska ako aj z viacerých univerzít a výskumných pracovísk z Poľska, Maďarska,
Rumunska, Srbska, Česka a Slovenska.
Témou 5. ročníka medzinárodnej konferencie Screen Industries in East-Central Europe
(SIECE) sú systémové zmeny vo filmovom a televíznom priemysle, ktoré prostredníctvom
inštitucionálnych, legislatívnych či technologických zásahov viedli aj k zmenám hodnôt,
estetických trendov, či modov produkcie, distribúcie a recepcie.
Konferencia tak reflektuje aj zmenu miesta konania a berie ohľady na Slovensko, krajinu,
ktorej kinematografia bola v deväťdesiatych rokoch minulého storočia blízko úplnému
zániku, pričom obnova jej stabilného mediálneho prostredia sa začala až v roku 2004 – v
čase, keď domáci priemysel už musel čeliť viacerým globálnym technologickým
premenám.
Zámerom konferencie je vytvárať platformu pre interdisciplinárny výskum médií a naďalej
sprostredkúvať výmenu skúseností medzi profesionálmi vo filmovom priemysle a
výskumnými pracovníkmi nielen v rámci regiónu, ale aj v širšom svetovom meradle.
Konferencii bude 19. novembra predchádzať predkonferenčné stretnutie v českom a
slovenskom jazyku, ktoré bude pozostávať z prezentácií výskumných projektov, a panelu
reflektujúceho alternatívnu distribúciu a jej prepojenia s digitalizačnými trendami.

Kompletný program konferencie nájdete už čoskoro na: www.udfv.sav.sk,
www.kas.vsmu.sk, www.cefs.cz
Tlačovú správu pripravila Eva Križková.
eva.krizkova@gmail.com

5. ročník konferencie SIECE bol podporený Audiovizuálnym fondom, Agentúrou na podporu výskumu a
vývoja na základe zmluvy č. APVV-0797-12 a Filozofickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne.

