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Kin
no Lu
umièrre v n
novem
mbri bude
e hos
stiť
g
gruzíínske
e film
my aj Marti
M ina Š
Šulíka
a
Martin Šulík, Zb
bigniew Cy
ybulski, B
Břetislav Pojar,
P
Jac
cques Tatii. To všettko sú
mená, ktoré bud
de v bratis
slavskom Kine Lum
mière poču
uť v novem
mbri viac ako
a je
bežné. Okrem fiilmov prem
mietaných
h pri prílež
žitosti výrročí týchto
o tvorcov
v bude
progra
am Kina Lu
umière ten
nto mesia
ac mimoria
adne boha
atý, v jeho
o priestoro
och sa
budú konať Fe
estival slo
obody, M FF Bratis
slava, Pro
ojekt 100 a na záv
ver aj
adka Dni gruzínsk
keho filmu
u. Priprav
vené sú tiež prem
miéry, derniéry
prehlia
a archíívne diela.
V nove
embri sa v Kine Lumiè
ère uskuto čnia dve významné
v
podujatia.
p
D
Dramaturgia kina
sa zam
predstave nie tvorby slovenského režiséraa Martina Šulíka,
merala na komplexné
k
Š
jednej z našich najvýrazne
ejších filmá
árskych os
sobností. Vo
V filmovoom profile bude
uveden
ných trinássť jeho titulov, vráta
ane debuttovej snímky Neha, krátkych filmov
z ranné
ého obdobia
a jeho tvorb
by i posled
dného filmu
u Cigán, kto
orý zabodooval minulý rok na
46. MFF Karlovy Vary,
V
kde získal
z
štyri ceny. Všettky predstavenia v tejtto retrospektívnej
prehliad
dke sa uskutočnia za osobnej úččasti a úvod
dného slov
va režisérovvých pracovníkov
a priate
eľov. Druh
hým význa
amným no
ovembrovým podujattím bude prehliadk
ka Dni
gruzínsskeho filmu, vďaka kto
orej budú m
mať diváci možnosť vidieť päť grruzínskych titulov
a jeden
n českoslovvensko-sov
vietsky (slovvensko-gru
uzínsky) ko
oprodukčnýý film z roku
u 1977
Rača, lláska moja
a od režisé
érov Jozeff Medveď a Timur Palavandišvvili. K oficiá
álnemu
program
mu prehliad
dky, ktorá sa uskutočční počas štyroch dn
ní od 23. ddo 26. nove
embra,
uvedie Kino Lumiière ako bo
onus k pre
ehliadke eš
šte ďalšie štyri
š
gruzínnske diela zo 60.
a 80. rrokov minu
ulého storročia, vráta
ane legendárnej sníímky Tenggiza Abula
adzeho
Pokánie
e (1984).
Cyklus Archívne kino
k
sa tentto mesiac zzameria na
a tému Film
m a inkvizičnné procesy
y, ktoré
boli v sttredoveku jedným
j
z mocenskýc
m
h nástrojov
v ako zabez
zpečiť posllušnosť. V histórii
kinema
atografie sa
a táto téma
a dostávala
a do filmov zväčša prrostredníctvvom významných
osobno
ostí histórie
e ľudstva. Kino
K
Lumiè
ère uvedie štyri takéto
o tituly z arrchívu, kon
nkrétne
Utrpeniie panny Orleánskej
O
(r. C. Th. D
Dreyer, 1928), Proces Jany z Arccu (r. R. Bresson,
1962), Giordano Bruno
B
(r. G.
G Montald o, 1973) a Kladivo na
n čarodějnnice (r. O. Vávra,
1969). Pri príležittosti výročia 17. nove
rokov od Nežnej
embra s po
odtitulom Dvadsaťtri
D
N
revolúccie uvedie Kino Lum
miére dva tituly. Je
edným z nich je fra ncúzska snímka
s
Socializzmus (2010
0) Jeana-L
Luca Godarrda a druhý
ým film Zu
uzany Piusssi Muži rev
volúcie
(2012).

Z distribučných noviniek v slovenských kinách, ktoré budú mať svoju premiéru v
novembri, Kino Lumière uvedie nemeckú snímku Konečná uprostred cesty Andreasa
Dresena, nórsky film Lovci hláv Mortena Tylduma a taliansko-francúzsky titul Nanniho
Morettiho Máme pápeža, všetky s rokom výroby 2011. Posledné distribučné uvedenie
v Kine Lumière bude mať nekonvenčná komédia Dagura Káriho o láske Outsider
(2005). Začiatok mesiaca patrí v Kine Lumière projekciám medzinárodnej prehliadky
Festival slobody (6. – 8. november), MFF Bratislava (9. – 15. november) a v kine je
stále možné vidieť aj snímky nekomerčnej putovnej prehliadky Projekt 100.
Program Kina Lumière v novembri nájdete na: http://www.aic.sk/files/2012lumiere/program201211.pdf

Slovenský filmový ústav (SFÚ)
Slovenský filmový ústav (SFÚ) je
jediná štátna organizácia v oblasti
audiovízie na Slovensku. Jej hlavné
úlohy, činnosti a pôsobnosť definuje
audiovizuálny zákon č. 343/2007 Z.
z. Súčasťou SFÚ je špecializovaný
filmový archív. 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

