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Už
U zajjtra sa
a začíína prrojek
kt
s
sloven
nskýc
ch film
mov v brattislav
vskom
m
vy
ysoko
oškols
skom klube Elam
Nielen slovens
skí vysokoškolácii, ale všetci
v
záujemcovia
a o slove
enskú
atografiu majú od septembrra možnos
sť zúčastniť sa pra
avidelne raz
r
za
kinema
mesiac
c projekcií slovensk
kých filmo
ov za účas
sti ich tvo
orcov. Tietto stretnu
utia so
sloven
nským film
mom sa ko
onajú vo vysokoško
olskom klu
ube Elam v Bratislav
ve, na
prvej p
projekcii už
u štvrtéh
ho semesttra tohto ojedineléh
o
ho projekttu sa budú dňa
22. sep
ptembra o 20.00 hod
d. premiettať úspešn
né slovenské dokum
menty.
Projekt premietaníí slovenskýých filmov pod názvom
m Slovenské filmy v Elame v zn
námom
okoškolskom
m klube vzn
nikol so zám
merom pred
dstaviť mlad
dým ľuďom, ale aj
bratislavvskom vyso
ostatným
m návštevn
níkom klubu
u slovenské filmy zo sú
účasnosti i našej
n
histórrie. Ide o oje
edinelý
projekt, ktorý sa tu
uto formou zameriava
z
na prezentá
áciu domác
cej filmovej kultúry. Pro
ojekcie
ú vždy v se
eptembri a vo
v februári a sú prispôsobené re
ežimu škols
skému roka
a, tento
začínajú
september je už štv
vrtým seme
estrom proje
ektu a ponú
úkne hrané aj dokumen
ntárne sním
mky.
embri je pripravená prrojekcia dok
kumentov Z kola von: Čo je za tým Jara Vojteka
V
V septe
a Cigare
ety a pesniičky Marekka Šulíka a Jany Kovvalčíkovej. Na októberr je naplán
novaná
projekciia filmu Du
ušana Tranččíka Iná lásska a v novvembri bude uvedený film 322 Dušana
D
Hanáka
a. Všetky prrojekcie sa konajú za účasti tvorccov, pred uvvedením filmov sa uskkutoční
lektorskký úvod, kto
orý zabezpe
ečujú odborn
ní pracovnícci Slovenskkého filmové
ého ústavu (SFÚ),
po skon
nčení filmu sa pravidelne koná dis
skusia s auttormi. Súča
asťou projekktu bude tento rok
aj Noc sso slovensk
kým filmom v Elame. Odpremietaj
O
ú sa počas nej štyri filmy, ktoré dostanú
najviac hlasov v ho
odnotení ná
ávštevníkov klubu na webstránke
w
Elamu
E
a tiež
ž priamo v klube.
oškolský klu
ub Elam a Slovenský
S
f
filmový
Projekt Slovenské filmy v Elame organizzujú Vysoko
SFÚ). V letn
nom semestri 2010 sa odpremieta
ali už filmy Slnko
S
v sietti Štefana Uhra
U
za
ústav (S
účasti kkameraman
na Stanislavva Szomolá
ányiho, Drak sa vracia
a za účasti režiséra Ed
duarda
Grečnera, Slepé lá
ásky za účasti režiséra Juraja Lehotského a Osadné
O
Ma
arka Škopa. Počas
d
videlii snímky Pásla
P
kone na betóne Štefana Uhra za
vlaňajšieho školskkého roka diváci
hlavnej pro
otagonistky Milky Zimkkovej, Pom
mocník za účasti
ú
režiséra Zora Záhona
Z
účasti h
a dokum
ment Hranicca za účassti režiséra
a Jaroslava Vojteka, tiež
t
tituly Jánošík
J
Jarroslava
Siakeľa za účasti filmového pu
ublicistu Šte
efana Vrašttiaka, Slávn
nosť v botan
nickej záhra
ade Ela
u za účasti scenáristu Lubora Do
ohnala v spo
ojení s projjekciou dok
kumentu Sllávnosť
Havettu
osamele
ej palmy Marka
M
Škopa a Juraja Johanidesa
a, a dokum
ment Mesiac v nás za účasti
režisérkky Diany Fa
abiánovej.
kontakt: Simona
S
Nôtová,, tlačová tajomn
níčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, simona.notova@
@sfu.sk

