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Dokumentarec Maje
Prettner na festivalu v
Los Angelesu, nato še v
Washington
Na festivalu SEE in praznovanju Dni odprtih vrat
EU-ja
28. april 2017 ob 11:17
Los AngelesMMC RTV SLO/STA

Otroci so se pred kamero povsem sprostili, kar
režiserka pripisuje temu, da jih je kot
prostovoljka obiskovala že približno pol leta
pred začetkom snemanja. Foto: Kino Šiška

Z dokumentarnim celovečercem Dom ljubi
dom se je režiserka Maja Prettner uvrstila na
festival filmov iz jugovzhodne Evrope (South
East European Film Festival oziroma SEEfest),
ki pravkar poteka v Los Angelesu in ga je
odprl film hrvaškega režiserja Rajka Grlića,
naslovljen Ustava Republike Hrvaške.
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Maja Prettner (1987) biva v stanovanju za
umetnike v newyorškem Brooklynu, kjer se
posveča novemu dokumentarnemu filmu.
Režiserka je film Dom ljubi dom, ki pripoveduje
zgodbo o odraščanju mladih iz socialno neprimernih okolij, ustvarjala tri leta z majhno ekipo in brez
podpore proračunskih sredstev.
Dokumentarni in igrani, celovečerni in kratki filmi
Njena filmografija pred tem zajema kratki igrani film Limonada, celovečerni film Nikoli za vedno,
kratki dokumentarni film Prekmurje: preko meglic in kratki igrani film Behind Closed Minds.
Prettnerjeva je svojo ustvarjalno pot začela kot novinarka in voditeljica na radiu, kasneje pa se je
vedno pogosteje izražala skozi avdiovizualne medije.
Ljubezen do filma se ji je porodila pri 16 letih, ko je začela snovati scenarij, po katerem je nato
posnela svoj prvi kratki film. Končala je študij filmske režije na Akademiji za gledališče, radio, film
in televizijo v Ljubljani.
South East European Film Festival v Los Angelesu poteka že 12. leto, na njem pa bodo tokrat
prikazali 56 filmov. Poleg projekcije na SEEfestu bodo film Dom ljubi dom prikazali tudi v
Washingtonu v okviru praznovanja Dni odprtih vrat EU-ja, ki bo v začetku maja.

