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Ruská kultúrna sezóna pokračuje 
prehliadkou šiestich ruských filmov 

 
Od 22. do 25. novembra sa v Bratislave uskutoční filmová prehliadka 
s názvom Ruská filmová sezóna. Prehliadka je súčasťou série podujatí, ktoré 
pripravilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci 
s Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Slovenskej republike, a ktoré 
odborníkom z oblasti kultúry i širokej verejnosti priblížia súčasné ruské 
umenie. Ruská filmová sezóna sa uskutoční v kine Tatra a bude okrem 
projekcií šiestich ruských filmov zahŕňať aj scenáristické prednášky a 
stretnutie ruských a slovenských filmových producentov.  
 
Zoznamovanie sa s aktuálnym dianím na ruskej umeleckej scéne v októbri 
odštartovala návšteva ruských spisovateľov v Bratislave a v Budmericiach.  
Druhým zo série podujatí je prehliadka ruských filmov, ktorú pripravilo Ruské 
centrum vedy a kultúry v spolupráci s filmovým teoretikom Martinom Cielom. Vo 
štvrtok 22. novembra ju pre pozvaných hostí otvorí víťaz tohtoročného 
Medzinárodného filmového festivalu v Moskve - film Cestovanie s domácimi 
zvieratami (r.: V. Storoževová, 2007). Od piatku 23. novembra do nedele 25. 
novembra ponúkne prehliadka širokej verejnosti príbeh stereotypného života 
učiteľky Viery, ktorá jedného dňa zdedí lodnú spoločnosť Urážať ženy sa 
neodporúča (r.: V. Achadov, 2000), animovaný film z čias vlády ruského kniežaťa 
Vladimíra Svätého Knieža Vladimír (r.: J. Kulakov, J. Batanin, 2006), príbeh 
bývalého vojaka Anatolija a jeho vyrovnávania sa s chybami minulosti v snímke 
Ostrov (r.: P. Lungin, 2006), cestu tridsaťpäťročnej Natálie v ústrety novému životu 
po smrti nemilovaného manžela vo filme Cestovanie s domácimi zvieratami (r.: V. 
Storoževová, 2007), mladú talentovanú Aňu, ktorá sa navzdory neúspechom snaží 
presadiť v romantickom filme Herečka (r.: S. Govoručin, 2007) a kriminálny triller 
zo súčasného Ruska s názvom USB kľúč  (r.: G. Šengelija, 2006).  
 
Pri príležitosti prehliadky do Bratislavy pricestuje aj delegácia zástupcov ruskej 
kinematografie a produkčných spoločností. Z hereckých zástupcov to bude hlavná 
predstaviteľka filmu Urážať ženy sa neodporúča Vera Vitaljevna Glagoleva.  
Ruských scenáristov bude zastupovať Valentin Konstantinovič Černych, autor 
scenára k filmu Moskva slzám neverí (V. Menšov, 1980), ktorý získal v roku 1981 
Oscara v kategórii najlepší zahraničný film. Valentin K. Černych je okrem iného 
spolu s Eugenom Gindlom autorom scenára k filmu Martina Hollého Právo na 
minulosť (1989). Vera V. Glagoleva a  Valentin K. Černych v piatok 23.11. o 18:30 
v kine Tatra osobne uvedú projekciu svojho filmu Urážať ženy sa neodporúča.  
Ďalšími členmi delegácie budú námestník generálneho riaditeľa Federálnej 
agentúry pre kultúru a kinematografiu, generálny riaditeľ filmového štúdia 
„LENFILM“ Viačeslav N. Telnov, producent, Vladimir V. Buka, producent a režisér 
Alexander Michailov a Lidia S. Bragina, zástupkyňa spoločnosti Amacinema / 
Fortuna-film.  



  

Súčasťou podujatia je aj prednáška profesorov moskovskej Štátnej filmovej 
akadémie VGIK Valentina K. Černycha a Sergeja V. Lazaruka na pôde VŠMU, 
určená študentom a pedagógom a taktiež stretnutie slovenských a ruských 
filmových producentov v Ruskom centre kultúry v Bratislave. 
 
Prehliadku, ktorá sa koná v rámci Programu spolupráce medzi Ministerstvom 
kultúry Slovenskej republika Ministerstvom kultúry a masmédií Ruskej federácie, 
organizuje Slovenský filmový ústav s finančnou podporou Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky, Federálna agentúra pre kultúru a kinematografiu Ruskej 
Federácie, Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave a Filmová spoločnosť 
Fortuna-film. 

 
Vstup na všetky predstavenia je voľný. Filmy budú uvádzané v originálnom znení 
so simultánnym tlmočením z ruského do slovenského jazyka.  
 
Program prehliadky Ruská filmová sezóna: 
 
23.11.  
18:30 Urážať ženy sa neodporúča 
20:30 Ostrov 
 
24.11. 
18:30 Knieža Vladimír 
20:30 Cestovanie s domácimi zvieratami 
 
25.11. 
18:30 USB kľúč 
20:30 Herečka 
 
Viac informácií o podujatí nájdete na www.sfu.sk, www.aic.sk a podrobný program 
na www.kinotatra.sk a v priloženom bulletine.  
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