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Slovenské filmobranie v Bojniciach
Slovenské filmobranie je názov podujatia, ktoré sa uskutoční od 23. do
24.októbra 2007 v Bojniciach. Prehliadku slovenských hraných filmov
organizuje Filmový klub FK´93 pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku
Prievidza v spolupráci s ČSOB FS, Slovenským filmovým ústavom,
Asociáciou slovenských filmových klubov a Mestským kultúrnym
strediskom Bojnice. Pilotný ročník seminára bude venovaný nedávno
zosnulému hercovi Mariánovi Filadelfimu.
Počas dvoch dní prehliadky budú v kine Tatra v Bojniciach premietnuté
slovenské filmy Orlie pierko (M. Hollý, 1971), Záhrada (M. Šulík, 1995), Ľalie
poľné (E.Havetta, 1972), Slávnosť osamelej palmy (M.Škop, J.Johanides, 2005),
Boxer a smrť (P. Solan, 1962), Obrazy starého sveta (D.Hanák, 1972) a Sedím
na konári a je mi dobre (J. Jakubisko, 1989). Súčasťou programu seminára budú
aj lektorské úvody k jednotlivým filmom a sprievodné akcie. K podujatiu vydáva
FK ´93 aj samostatný katalóg, ktorý bude obsahovať podrobné informácie
o programe, filmoch, autoroch, hosťoch seminára a o hercovi Mariánovi
Filadelfim, ktorému usporiadatelia celý seminár venovali.
Osobnú účasť na podujatí potvrdili generálny riaditeľ Slovenského filmového
ústavu Peter Dubecký, režisér Martin Šulík a filmový teoretik Peter Michalovič.
Cieľom seminára, určeného nielen pre členov filmového klubu FK ´93, ale
i záujemcov zo širokého okolia, či študentov stredných škôl, je oboznámiť čo
najširší okruh divákov s dôležitými filmami slovenskej kinematografie a prispieť
tak k zvýšeniu ich kultúrnosti, estetického vnímania a rozhľadenosti. Projekt má
podľa organizátorov naštartovať tradíciu, orientovanú na menej známe, takmer
zastrčené, ale svojím spôsobom významné postavy slovenskej kinematografie.
Organizátor podujatia, FK ´93 v Prievidzi je zaregistrovaná v ASFK od roku 1993.
Za dobu svojho pôsobenia sa vyprofiloval a zaradil medzi desať najúspešnejších
filmových klubov na Slovensku. V minulosti usporiadal niekoľko tematických
filmových prehliadok, miniprofilov slovenských režisérov a Výchovných cyklov
pre stredoškolskú mládež.
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