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Kin
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ère v októ
óbri preds
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stavíí aj
here
recké
é oso
obnos
sti 60
0. rok
kov
Bratislavské Kin
no Lumièrre v októb
bri predsta
aví hereck
ké osobno
osti francú
úzskej
atografie 60.
6 rokov minulého
o storočia. Vo vybra
aných diellach svoj talent
kinema
predve
edú Alain Delon, Lino
L
Ventu
ura, Yves
s Montand
d, Anouk Aimée a ďalší.
Okrem
m toho návštevník
n
kov kina tento mesiac
m
čaká
č
aj filmová úroda
budova
ateľských
h päťdesia
atych, sním
mky Proje
ektu 100, festivalovvé predsta
avenia
aj prem
miérové no
ovinky.
Okrem francúzskyych filmov zo
z 60. roko
ov v cykle Archívne kino,
k
ktorýchh výber po
odliehal
téme výýznamných hereckých
h osobnostíí, si Kino Lumière
L
v októbri
o
pripoomenie aj výročia
v
ďalších osobností. Premietne filmy franccúzskeho re
ežiséra, sce
enáristu a pproducenta Louisa
Malla, ktorého nedožité os
semdesiatin
ny si pripo
omenie film
mami Mileenci, Viva maria!
a Súkro
omný život. Kino takisto uvedie dva filmy pri príležiitosti 60. vvýročia narrodenia
talianskkeho herca a režiséra Roberta B
Benigniho, konkrétne jeho režiséérsky počin
n Tiger
a sneh a hereckýý part vo filme Jim
ma Jarmus
scha Noc na Zemii. Pri príležitosti
päťdesiatin slovensského režis
séra, scená ristu i herca
a Martina Šulíka,
Š
nášhho najplodne
ejšieho
režiséra
a 90. rokov minulého storočia a jjednej z na
ajvýznamnejších osobnností sloven
nského
filmu nie
elen doma, ale aj v za
ahraničí, uvvedie Kino Lumière
L
jeh
ho dlhometrrážny hraný
ý debut
Neha. K
Kino Lumièrre v októbri predstaví vvo svetovej premiére aj
a Šulíkov naajnovší režisérsky
projekt. Počas Sve
etového dňa
a audiovizu álneho ded
dičstva 27. októbra
o
preemietne tri diely
d
zo
seriálu d
dokumentárnych filmov
v s pracovn
ným názvom
m Celluloid Country, ktoorého záme
erom je
prerozp
právať histó
óriu dokume
entárneho filmu súvis
siacu s dne
ešným úze mím a kontextom
Slovensska. Premie
etať sa budú dva dielyy v réžii Marrtina Šulíka Nadšení aamatéri a Osamelí
O
bežci, trretí diel Násstup nakrútil Ivan Ostro
ochovský.
Októbro
ový program
m Kina Lumière otvorilii projekcie, ktoré tvoria
a sprievodnýý filmový prrogram
k výstave SNG Prerušená
P
pieseň:
p
Um
menie sociallistického realizmu
r
19948 – 1956
6 a pod
názvom
m Filmová úroda budovateľsských päťd
desiatych pokračujú po úsp
pešnom
septembrovom uve
edení. Štyri októbrové večery na túto tému patria
p
filmovvým týždenníkom,
krátkom
metrážnej a dlhometráž
žnej česko
oslovenskej tvorbe 50
0. rokov a sú rozdele
ené do
program
mových blokkov. Témou
u prvého ve čera 2. októ
óbra je „Zbo
ojník červenný“ (obraz vodcu),
v
na 9. okktóbra je priipravená tém
ma Žena, lá
áska a tried
dny boj, 16. októbra divváci uvidia fiilmy na
tému Pa
artizáni a zm
manipulova
aný obraz S
SNP a napokon záverečný večer pprehliadky dňa
d 21.
októbra predstavví krátkom
metrážnu ttvorbu „bu
udovateľský
ých päťdeesiatych“. Všetky
premiettania lektorssky uvedie filmová teo
oretička a kritička
k
Eva
a Filová, drramaturgičk
ka celej
prehliad
dky.

Z absolútnych distribučných noviniek v slovenských kinách, ktoré budú mať svoju premiéru
práve v októbri, Kino Lumière uvedie drámu Lynne Ramsay v hlavnej úlohe s Tildou
Swinton Musíme si pohovoriť o Kevinovi, ktorá sa stala hitom uplynulej sezóny. Kino takisto
predstaví český film v réžii Marka Najbrta Polski film nielen o absurdite hereckého života,
ktorý sa pohráva s realitou a mystifikuje ju. Premietať sa budú aj diela nekomerčnej
putovnej prehliadky Projekt 100, a tiež festivalové predstavenia z 10. ročníka
Medzinárodného festivalu poézie Ars Poetica (18. – 21. 10. 2012) a 6. ročníka Filmového
festivalu inakosti (25. – 28. 10. 2012).
Program Kina Lumière v októbri nájdete na: http://www.aic.sk/files/2012lumiere/program201210.pdf.

Slovenský filmový ústav (SFÚ)
Slovenský filmový ústav (SFÚ) je
jediná štátna organizácia pôsobiaca
v oblasti audiovízie na Slovensku.
Jej súčasťou je filmový archív, ktorý
je v zmysle rozhodnutia MV SR
špecializovaným verejným
archívom. Tvoria ho jedinečné
filmové a s filmom súvisiace
archívne fondy a zbierky, ktoré sú
základom audiovizuálneho
dedičstva SR.
Kontakt: Slovenský filmový ústav,
Grösslingová 32, Bratislava,
www.sfu.sk.

Predajňa Slovenského filmového
ústavu – Klapka.sk
Predajňa Klapka.sk sa orientuje na
ponuku audiovizuálnych diel,
odbornej literatúry a sprievodných
grafických materiálov. V predaji má
publikácie, časopisy, DVD nosiče z
produkcie SFÚ a ďalších
slovenských či zahraničných
vydavateľstiev, ale aj soundtracky,
plagáty a fotosky k slovenským i
zahraničným filmom. Ponúka aj
možnosť internetového predaja.
Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová
43, Bratislava, www.klapka.sk.

Kino Slovenského filmového
ústavu – Kino Lumière
Kino Lumière premieta domáce a
zahraničné filmové diela, ktoré inde
priestor na uvedenie nemajú. Jeho
prioritami sú slovenský film,
európska kinematografia a archívne
kino. Uvádza pravidelné cykly a
v jeho priestoroch sa konajú aj
prehliadky a festivaly. Sprístupnené
sú dve kinosály na prízemí, vstupné
sa pohybuje od 2,00 € do 4,00 €.
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4,
Bratislava, www.aic.sk/kinolumiere,
www.navstevnik.sk.

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, fax: +421 2 52 73 32 14, simona.notova@sfu.sk

