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F
Filmo
ová úroda
ú da bu
udova
ateľs
ských
h
päťd
desia
atych
h v Kine
K
Lum
mière
Kino Lum
mière pripra
avilo na se
eptember d
dva výnimo
očné večery
y, určené ppre milovnííkov filmu
a histórie
e zároveň. Pod náz
zvom Filmo
ová úroda budovateľských päťťdesiatych ponúkne
sprievodn
ný filmový program k výstave Sllovenskej národnej
n
ga
alérie (SNG
G) Prerušen
ná pieseň:
Umenie socialistického realizm
mu 1948 – 1956, ktorý
k
vzniko
ol v spolup ráci so Slo
ovenským
SFÚ).
filmovým ústavom (S
mový večer sa uskuto
oční v utoro
ok 18. sep
ptembra 20
012 a nesiee názov Ku
ult práce,
Prvý film
hrdinovia
a všedných dní. Blok otvorí Týžde
eň vo filme č.
č 16/1950 a diváci uviidia dobové
é zábery z
oslobode
enej Bratislavy, kladenia venccov na Slavíne, odhaľovania nového pamätníka
p
osloboditteľom či pra
acovné reko
ordy v tabakkovej továrni. Nasledo
ovať bude kkrátky reporrtážny film
Jána Bee
era o odovzzdávaní Orravskej prie
ehrady do prevádzky
p
Slávnosť
S
naa Orave z roku
r
1953
a celý večer uzavrie film Priehra
ada (1950) Paľa Bielik
ka, v ktorom traja brigáddnici rozohrrávajú rad
komickýcch situácií a odľahčujú ťaživú atm
mosféru oko
olo budovan
nia priehraddy, elektrifikácie kraja
a boja prroti záškod
dníkom. Filmovú preh
hliadku otvo
orí generálna riaditeľkka SNG a kurátorka
výstavy P
Prerušená pieseň
p
Alexa
andra Kusá
á a generáln
ny riaditeľ SFÚ
S
Peter D
Dubecký.
Výber film
mov pripravvila filmová teoretička Eva Filová
á, ktorá več
čer uvedie lektorským
m úvodom.
Projekcia
a začína o 18.00 hod. a vstupné je
e vo výške 2,00
2
Eur, prre držiteľovv preukazov
v ZŤP, FK,
KPSNG 1,00 Eur. Po
P predlože
ení vstupen
nky z výstav
vy SNG Prerušená pieeseň je vsttup voľný.
Nasledujú
úce filmové
é večery Filmová úrod a budovate
eľských päťdesiatych ssa uskutočn
nia 25. 9.,
2. 10., 9. 10. a 16. 10. 2012.
e organizuje
e Slovenská
á národná g
galéria v spolupráci so Slovenskýým filmovým
m ústavom
Podujatie
a Kinom Lumière. Viac info
ormácií ná
ájdete na www.prerrusenapieseen.sk, ww
ww.sng.sk,
navstevnik.ssk.
www.aic.sk/kinolumiiere, www.n

kontakt: Sim
mona Nôtová, tla
ačová tajomníčk
ka SFÚ, tel.: +42
21 2 57 10 15 42
2, fax: +421 2 52
5 73 32 14, sim
mona.notova@sfu.sk

