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Prehliadku Dni ruského filmu otvorí 
 režisér K. G. Šachnazarov  

 
V termíne od 27. do 30. apríla 2005 sa v bratislavskom kine Tatra koná pri 
príležitosti 60. výročia ukončenia 2. svetovej vojny prehliadka Dni ruského 
filmu, zameraná na filmy s vojnovou tematikou. Reprezentatívna prehliadka 
v rozmedzí štyroch dní ponúkne desať filmov z obdobia rokov 1957 až 2004. 
Prehliadky sa osobne zúčastní režisér a producent K. G. Šachnazarov, 
generálny riaditeľ Mosfilmu a jej slávnostné otvorenie sa uskutoční za účasti 
ministra kultúry SR Rudolfa Chmela a ministra kultúry Ruskej federácie 
Michaila Jefimoviča Švydkoja. 
 
Otváracím filmom prehliadky je jeden z posledných úspešných ruských filmov 
Kukuška (2002) režiséra Alexandra Rogožkina, vynikajúca vojnová tragikomédia, 
odhaľujúca absurdnosť vojny, ktorá získala Cenu za réžiu, Cenu za mužský herecký 
výkon (V. Haapasalo) a Cenu FIPRESCI na MFF Moskva 2002. Prehliadka ďalej 
ponúkne filmy Žeriavy tiahnu (r. M. Kalatozov, 1957), Balada o vojakovi (r. G. 
Čuchraj, 1959), Ivanovo detstvo (r. A. Tarkovskij, 1962), ...a rána sú tu tiché (r. S. 
Rostockij, 1972), Choď a pozeraj sa (r. E. Klimov, 1985), V auguste 44-ho... (r. M. 
Ptašuk, 2000), Môj nevlastný brat Frankenstein (r. V. Todorovskij, 2004) a Naši (r. D. 
Meschijev, 2004). V programe sa bude premietať aj film Hviezda (r. N. Lebedev, 
2002), ktorého producentom Karen Georgijevič Šachnazarov.  
 
Karen Georgijevič Šachnazarov, ktorý sa osobne zúčastní prehliadky Dni ruského 
filmu, sa narodil 8. júla 1952 v Krasnodare. V roku 1975 absolvoval réžiu na VGIK-u 
u Igora Talankina. Bol asistentom réžie na jeho filme Voľba cieľa (1974). Jeho stálym 
spolupracovníkom je scenárista a dramatik Alexandr Boroďanskij. Z jeho filmov sa na 
Slovensku premietali snímky Milujeme džez (1983), Zimný večer v Gagre (1985), 
Kuriér (1986) a Mesto Zero (1988). 
 
Jednotné vstupné na všetky filmy prehliadky Dni ruského filmu je 30 Sk. Slávnostné 
otvorenie prehliadky spojené s projekciou filmu Kukuška je na pozvánky.  
 
 
 
 

Prehliadku organizujú: 
Federálna agentúra pre kultúru a kinematografiu – Moskva 

Ruské centrum vedy a kultúry  
Asociácia slovenských filmových klubov 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  

Slovenský filmový ústav 
 
 
kontakt: Simona Nôtová-Tušerová, tel.: 02/ 57 10 15 25, 52 73 32 12, fax: 02/52 73 32 14, e-mail: filmsk@sfu.sk 


