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Prremié
éra s
seriállu o dejiná
d
ách
slov
vensk
kého
o dok
kumen
ntu v Kine
e Lum
mière
e
V sobottu 27. októ
óbra 2012
2 sa v bra
atislavskom Kine Lumière usskutoční výnimočn
v
ný
večer. P
Pri príležitosti Sveto
ového dňa
a audioviz
zuálneho dedičstva
d
budú ma
ať premiérru
tri časti nového slovenské
s
ého dokum
mentárneh
ho seriálu Celuloid Country, na ktorýc
ch
sa režis
sérsky pod
dieľali Marrtin Šulík a Ivan Ostrochovsk
ký. Projekkcia sa zač
čne o 19.0
00
hod. za účasti oboch tvorcov.
Seriál do
okumentárn
nych filmov
v Celuloid Country – dejiny slo
ovenského dokumentu
u sa pokúsi
prerozprá
ávať históriu
u dokumenttárneho film
mu súvisiacu
u s dnešným
m územím a kontextom
m Slovenska
a.
Nepôjde však len o izolované dejiny
d
doku
umentárneho filmu, zloženého zo zoznamu tv
vorcov a diel
zasadenýých do konttextu. Jeho ambíciou je
e predostrie
eť určitý koncept audioovizuálnej pamäti
p
nášh
ho
priestoru. Podľa slovv producenta filmu a zzároveň rež
žiséra piatich častí Ivanna Ostrocho
ovského „id
de
a pokúša načrtnúť obraz Slo
ovenska prredovšetkým
m cez do
okumentárn
ne
o seriál,, ktorý sa
a spravod
dajské filmyy. Pokúša sa odpoved
dať na otáz
zku, prečo sa v určitej
ej dobe preferoval dan
ný
obraz. Čii slovenské filmy ukazu
ujú to, akí ssme alebo skôr
s
to, akí by sme chcceli byť.“ Zá
ároveň doda
al,
že zámerrom tvorcovv bolo vytvorenie akejs i dvojexpoz
zície dejín filmu a dejín Slovenska.
Celý projekt má devväť dielov. Prvé
P
tri sa zaoberajú obdobím
o
prrvopočiatkoov zobrazov
vania územia
Slovenskka vo vtedajšej rakúsko
o-uhorskej m
monarchii až po vyhlás
senie vojnovvej Slovens
skej republikky
a spracovval ich Ma
artin Šulík. Ďalšie tri časti, ktorré režíroval Ivan Ostrrochovský, zachytávajjú
obdobie 2. svetovejj vojny až po koniecc 60. rokov minulého storočia. JJeden diel v réžii Filip
pa
Fabiána zobrazuje obdobie normalizácie
n
e a 80. rok
ky a napokon perióduu rokov 1989 až 200
05
v dvoch zzáverečnýcch dieloch zachytáva
z
I van Ostroc
chovský. Drramaturgickky sa na se
eriáli podieľal
Marek Le
eščák, ktorýý stojí aj za
z súčasným
mi úspešný
ými dokume
entmi, naprríklad Až do
d mesta Aš,
Slepé lássky alebo za
a filmami Ja
ara Vojteka
a My zdes, Hranica či novinkou C
Cigáni idú do
o volieb. „N
Na
sobotňajššej premiére
e sa budú premietať
p
prrvé dva dielly, ktoré rea
alizoval Marrtin Šulík a zaoberajú
z
s
sa
prvopočia
atkami kine
ematografie
e na Slovvensku. Tre
etí film na
a premiéree spracová
áva obdobiie
vojnovéh
ho Slovenskkého štátu,“ upresňuje Ivan Ostroc
chovský. Ide
e o tituly Naadšení amatéri, Osame
elí
Martin Šulíkk) a Nástup (r. Ivan Osstrochovský).
bežci (r. M
Seriál do
okumentárn
nych filmov
v Celuloid Country – dejiny sllovenskéhoo dokumentu sa začal
realizovať v roku 20
011. Získal podporu A
Audiovizuálneho fondu
u a do kopprodukcie vs
stúpili RTV
VS
a SFÚ. „R
Realizácia posledného
o dielu by m
mala byť uk
končená v decembri 22012. STV bude prvýcch
päť dielovv vysielať už
u v novemb
bri 2012,“ uzzavrel Ostro
ochovský.
Podujatie
e organizuje Slovensk
ký filmový ústav (SF
FÚ), Rozhla
as a televízzia Sloven
nska (RTVS
S)
a Punkch
hart Films. Premiéra je aj pre verejnosť, na projek
kciu je zníížené vstup
pné ako pri
p
predstave
eniach Film
motéky Kina Lumière 3 Eurá, pre držiteľov
d
pre
eukazov FK
K 2 Eurá. Viac informáccií
nájdete n
na www.aic.sk/kinolumiiere, www.n
navstevnik.s
sk.

kontakkt: Simona Nôto
ová, tlačová tajo
omníčka SFÚ, te
el.: +421 2 57 10 15 42, fax: +4
421 2 52 73 32 114, simona.noto
ova@sfu.sk

