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Mesačník Film.sk vychádza v lete
ako dvojčíslo
Časopis Film.sk s podtitulom mesačník o filmovom dianí na Slovensku
vychádza v posledných štyroch rokoch počas letných mesiacov pravidelne ako
rozšírené letné dvojčíslo s bohatším obsahom na šesťdesiatich stranách.
Film.sk 7-8/2006 aj tento rok vychádza za nezmenenú cenu 15 Sk.
Aktuálne rozšírené číslo Film.sk 7-8/2006 prináša nové a zaujímavé informácie
z kinematografického a audiovizuálneho prostredia na Slovensku. Jeho obsahom sú
pravidelné rubriky, medzi nimi napríklad Kalendárium filmových udalostí, tentoraz
rozšírené na mesiace júl a august, ale aj program, takisto podľa možností
a schopností dramaturgov jednotlivých kín a filmových klubov, rozšírený o
premietania na celé leto. V samostatnej rubrike Kalendárium predstavuje Film.sk
bližšie 8. Letný filmový seminár 4 živly v Banskej Štiavnici s tohtoročným podtitulom
Hore a dolu.
Dvojčíslo Film.sk na svojich stránkach informuje o filmových premiérach, ktoré
slovenskí distribútori plánujú uviesť v kinách v druhej polovici roka 2006. Rozsiahly
priestor ďalej venuje novinkám a pripravovaným filmom, vznikajúcim v domácej
produkcii alebo koprodukcii. V roku 2005 malo premiéru sedem slovenských
a koprodukčných filmov a rovnako bohatá ponuka domácich titulov sa pripravuje aj
na roky 2006 – 2007. Letné dvojčíslo Film.sk 7-8/2006 je však predovšetkým
oddychovým čítaním. Inšpiratívny je rozhovor so slovenským distribútorom Ivanom
Hroncom, ktorého spoločnosť sa nedávno zapojila do veľkého európskeho projektu
s komerčným potenciálom Asterix a olympijské hry. Druhým rozhovorom v čísle je
stretnutie so scenáristkou a debutujúcou režisérkou Zuzanou Liovou, ktorej
celovečerný film Ticho, nakrútený pre STV v minulom roku, bol v ostatnom čase
ocenený na festivale v Zlíne, ale aj na udeľovaní slovenských výročných cien Igric.
Dvojčíslo prináša aj profily herca Ladislava Chudíka pri príležitosti získania výročnej
ceny Igric a režiséra Martina Hollého pri príležitosti jeho nedožitého jubilea.
V rubrike Recenzia letné rozšírené dvojčíslo Film.sk reflektuje tri distribučné tituly.
Jedným z nich je najnovší film Woodyho Allena Match Point – Hra osudu, snímka
nórskeho režiséra Benta Hammera nakrútená podľa rovnomenného románu
Charlesa Bukowskeho Factotum a napokon koprodukčný titul so slovenskou účasťou
Piatok alebo iný deň belgického režiséra Yvana Le Moinea. Reflexia študentskej
tvorby z VŠMU z obdobia uplynulého školského roka je obsahom rubriky Niečo
z VŠMU. Dvojčíslo Film.sk je rozšírené aj o najaktuálnejšie správy v rubrike
Z filmového diania. Informuje tiež o aktuálnej ankete pod názvom TOP 100 SK filmov
a jeho súčasťou je aj rubrika Filmové publikácie, ktorá prináša tipy na to
najzaujímavejšie, čo v poslednom období vyšlo knižne. Pre fajnšmekrov filmovej
literatúry je v obsahu čísla úryvok z pripravovaného profilu Albert Marenčin – filmár
na križovatkách času z pera výtvarného a filmového teoretika Juraja Mojžiša. Svoju

zábavnú funkciu má rozšírená rubrika Dr. Divnoláska s výberom tých najlepších
otázok a odpovedí z oblasti slovenskej kinematografie za obdobie rokov 2001 –
2004.
Rozšírené dvojčíslo Film.sk 7-8/2006 vyšlo v prvý júlový týždeň za nezmenenú cenu
15 Sk a ďalšie najbližšie číslo – Film.sk 9/2006 sa už v štandardnom rozsahu 48
strán pripravuje na september. Vyjde spolu so zvláštnym vydaním Film.sk 9/2006 –
Projekt 100 – 2006, ktorý bude zároveň samostatným bulletinom k rovnomennej
prehliadke.
Film.sk sa predáva na vybraných miestach – v bratislavských kníhkupectvách
(Alembic, s.r.o – kníhkupectvo La Reduta, Artforum, Ex Libris, Perfekt, Modul), vo
vybraných bratislavských filmových kluboch a kinách (FK Charlie centrum, FK
Nostalgia, Hviezda, Mladosť) a v nasledovných slovenských filmových kluboch –
Artkino Metro Trenčín, FK Naoko Trnava, FK Univerzita Nitra, Kino Fontána
Piešťany, Kino Junior Levice, Kino Strojár Martin). Zakúpiť si ho možno aj v knižnici
SFÚ, v kníhkupectve Prospero Divadelného ústavu a na vrátnici VŠMU. Mesačník
Film.sk vychádza od roku 2000, od roku 2001 je dostupný aj na www.filmsk.sk.
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