Ostravané by se měli po setmění bát vycházet do ulic…
Ostrava, 3. července 2012

mladí filmaři otevírají brány ostravského podsvětí
Od 27. června do 18. července 2012 probíhá v Ostravě natáčení celovečerního snímku Isabel
z ostravského prostředí. Isabel je film, který vzniká bez finančního základu, ale s ambicí
vysokorozpočtového filmu. Projekt se skutečně nulovým rozpočtem se zrodil z nadšení
mladých tvůrců a svou unikátností už přesvědčil několik desítek partnerů. Právě ti umožnili,
aby byl realizován. Debutující režijní dvojice, Lukáš Melník a Marcel Škrkoň, chce tímto
snímkem dokázat, že město i jeho okolí nabízí jedinečné filmařské lokality a ostravská divadla
zase výborné herce.
„Ostrava inspiruje k mnoha námětům a vampýrské téma je právě jedním z nich. Scénář je
psaný na tělo nejen konkrétním hercům, ale i Ostravě a jejímu Geniu loci. Fakt, že se projekt
realizuje je plněním našich snů i nočních můr zároveň. Isabelin příběh odhaluje skrytá
tajemství ocelové metropole.“ Doplňuje Marcel Škrkoň/režisér
Na přípravách filmu se podílí také město Ostrava prostřednictvím dlouhodobého projektu
FILM OSTRAVA!!!. Regionální kancelář fungující podle zahraničních vzorů nabízí filmařům
kromě obhlídek lokací i logistickou podporu natáčení. Fakt, že Ostrava je atraktivním a
vstřícným regionem pro filmaře je i ten, že Ostrava figuruje v oficiálním seznamu
doporučených lokací CFC.

Lokalizační hra: Stopuj filmaře a objev bránu do ostravského podsvětí.
Od 4. července 2012 budou na oficiálním facebookovém profilu filmu zveřejňovány
zeměpisné souřadnice indicií k objevení filmařské brány do ostravského podsvětí. Prvních 5
osob, které vystopují filmaře získá pozvánku na dotočnou párty filmu a balíček cen od
partnerů filmu.

Isabel
„Nikdy jsem tomu nevěřila, ale žijí mezi námi. Jmenuji se Isabel a toto je můj příběh…“
Pronásledovaná nejtemnějšími stíny města se pokouší mladá novinářka Isabel vyhrát bitvu o
holý život. Podaří se jí to nakonec? A nebude cena až příliš vysoká?
Scénář a režie: Lukáš Melník & Marcel Škrkoň
Kamera: Petr Janda
Hudba: Michal Sedláček
Produkce: Eliška Nováková
Kostýmy: Monika Adamcová
Masky: Michaela Kadlecová

Hrají: Petra Lorencová, Lukáš Melník, Renáta Klemensová, Sylvie Krupanská, Robert Urban,
František Strnad, Zuzana Truplová, Alena Sasínová, Tereza Dočkalová, Norbert Lichý a další

Distribuce: PEGASFILM
V KINECH OD PROSINCE 2012
http://facebook.com/isabelthemovie

kontakt pro média:
Eliška Nováková
elza.novakova@gmail.com
Tel.: +420 739 777 895

