Nominace pro 27. ročník Cen Františka Filipovského za dabing
Začátkem června porota tajným hlasováním rozhodla, kdo si letos odnese
hlavní Ceny Františka Filipovského za dabing celkem v 8 kategoriích. Z 37
snímků porotci hodnotili celkem 94 návrhů. Nejvíce návrhů se sešlo v ženských
a mužských hereckých výkonech. Nominace tedy již víme, na držitelé sošek si počkáme do 18. září
2021.
„Porota komunikovala prostřednictví online
přenosu. Tím chci vyjádřit obdiv všem porotcům,
jak se tohoto úkonu se zápalem a umem zhostili.
Nakonec s velkou radostí a úlevou se celá porota
osobně setkala na závěrečném hodnocení, za
přítomnosti notářky, aby vyhodnotila nominace
a určila tajným hlasováním vítěze jednotlivých
kategorií. K jejich odtajnění dojde při slavnostním
vyhlášení cen 18. září 2021 v Přelouči“, uvedl
předseda poroty Jaroslav Černý.
Složení letošní poroty: Zleva Eva Vichnarová (Herecká asociace), Marcela Gryčová (Město Přelouč), Jaroslav Černý
(FITES), Jiřina Dlasková (Město Přelouč), Ivana Breznenová (Obec překladatelů, Hana Talpová (Herecká asociace),
Jaroslav Kodeš (vzadu – Herecká asociace), Karel Jaroš (Asociace pracovníků se zvukem), Vladimír Fuksa (vzadu – FITES),
Ladislav Greiner (OAZA), Alena Novotná (Jednota tlumočníků a překladatelů), Nela Boudová (Herecká asociace), Libor
Hruška (Herecká asociace).

Také letošní slavnostní předávání Cen Františka Filipovského za dabing bude moderovat prezident Herecké
asociace Ondřej Kepka. O hudební doprovod se postará stejně jako v loňském roce Jaroslav Svěcený tentokrát
v doprovodu Lucie Toth.
Celkem 6 umělců vstoupí letos do dabingové síně slávy. Cenu Františka Filipovského za dlouhodobé herecké
mistrovství v dabingu, kterou uděluje Herecká asociace, si letos odnesou Oldřich Vlach, František Němec,
Ladislav Frej a Jorga Kotrbová. Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. navrhl pak PhDr. Annu Kareninovou,
Ph.D. za celoživotní mistrovství v oboru překlady a úpravy dialogů a bohužel již in memoriam Janu
Semschovou za celoživotní mistrovství v oboru dabingová režie a úpravy dialogů.
Hlavním mediálním partnerem je i letos Česká televize. V produkci České televize se připravuje stejně tak,
jako v minulosti, televizní dokument, který na podzim odvysílá Česká televizi ze záznamu. Scénář dokumentu
připravují Ondřej Kepka a Daniel Hnát, který je zároveň i režisérem tohoto projektu. Slavnostní předávání cen
ze sálu Občanské záložny bude možné sledovat v online přímém přenosu na internetu od 17 hodin, stejně tak
i na velkoplošné obrazovce na Masarykově náměstí v Přelouči, kde bude po celý den probíhat bohatý
doprovodný program. Všichni jste do Přelouče 18.9. 2021 srdečně zváni.
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