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TLAČOVÁ SPRÁVA 

(29. máj 2008) 
 

 

Prehliadka Súčasný ruský film 
 
Najnovšie diela z produkcie súčasnej ruskej kinematografie prinesie slovenským 
divákom prehliadka s názvom Súčasný ruský film. Prehliadka sa uskutoční 
v termíne 3. – 6. júna 2008 v kine Mladosť na Hviezdoslavovom námestí v 
Bratislave. Jej organizátormi sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 
Federálna agentúra pre kultúru a film, Veľvyslanectvo ruskej federácie v Bratislave, 
Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave a SOVEXPORTFILM v spolupráci so 
Slovenským filmovým ústavom. Podujatie, ktoré nadväzuje na úspešnú prehliadku 
Ruská filmová sezóna z novembra 2007, sa koná v rámci Európskeho roka 
medzikultúrneho dialógu 2008. 
 
 
Počas prehliadky bude uvedených sedem filmov. Podujatie otvorí snímka Nemôžete ma 
opustiť (2006, r.: A. Surikovová), ktorá je záznamom vzájomnej korešpondencie žiarlivého 
manžela a známosti z kúpeľov jeho ženy. Ďalej slovenskí diváci uvidia debut režisérky 
Oxany Byčkovovej s názvom Piter FM (2006) – lyrickú komédiu zo súčasnosti o dvoch 
mladých ľuďoch, ktorí sa ocitli na životnej križovatke, ako aj príbeh lovca Jegora 
a obávanej vlčice Vesjegonská vlčica (2004, r.: N.Solovcov). Snímka Morská panna 
(2007, r.: A. Melikjanová), ktorá tento rok získala cenu FIPRESCI na MFF v Berlíne  a 
Cenu za réžiu na Sundance film festivale, je príbehom o sedemnásťročnej Alise, ktorá 
sníva o tom, že sa stane baletkou. V Počúvaní ticha (2007, r.: A. Kasatkin) chce zasa 
vidiecke dievča Nasťa v Moskve realizovať svoj sen o komponovaní hudby. Podnikateľ 
Viktor je vystavený návalu spomienok po nečakanom stretnutí so svojou prvou láskou vo 
filme Nostalgia po budúcnosti (2008, r.: S. Tarasov) a životy postáv vo filme Hojdačka 
(2008, r.: A. Sivers) nápadne pripomínajú túto obľúbenú detskú hračku – raz sú hore, 
inokedy dole. 
 
Pri príležitosti prehliadky do Bratislavy pricestuje aj delegácia zástupcov ruskej 
kinematografie. Jekaterina Fedulovová sa ako predstaviteľka jednej z hlavných postáv 
zúčastní uvedenia filmu Piter FM 3. júna o 17:00, Alexander Balujev sa zúčastní 
slávnostného otvorenia prehliadky 3. júna o 19.00 a projekcie filmu Nemôžete ma opustiť 
a s Oľgou Kabovou sa diváci budú môcť stretnúť 4. júna o 18:00 na projekcii filmu 
Nostalgia po budúcnosti. Delegáciu doplní scenárista Viktor Dobrosockij (film Nostalgia 
po budúcnosti), generálny riaditeľ Sovexportfilmu Grigorij Gevorkyan a námestnik 
generálneho riaditeľa Federálnej agentúry pre kultúru a kinematografiu Sergej Lazaruk. 
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Členovia delegácie budú zároveň hosťami tlačovej konferencie k prehliadke. Konferencia 
sa uskutoční v pondelok 2. júna o 17:00 v Účelovom zariadení Ministerstva kultúry na 
Bielej ulici č. 2 v Bratislave.  
  
 
 
Program prehliadky: 
 
Utorok 3. jún 
17:00 Piter FM, (2006, r.: O. Byčkovová, 87 min.) delegácia 
 
Streda 4. jún 
18:00 Nostalgia po budúcnosti (2008, r.: S. Tarasov, 90 min.), delegácia 
20:00 Nemôžete ma opustiť (2007, r.: A. Surikovová, 113 min.) 
 
Štvrtok 5. jún 
18:00 Vesjegonská vlčica (2003, r.: N.Solovcov, 102 min,) 
20:00 Morská panna (2007, r.: A. Melikjanová, 114 min.) 
 
Piatok 6. jún  
18:00 Hojdačka (2008, r.: A. Sivers, 84 min.) 
20:00 Počúvanie ticha (2007, r.: A. Kasatkin, 100 min.) 
 
 
Vstup na všetky predstavenia je voľný. Filmy budú uvádzané v originálnom znení so 
simultánnym tlmočením z ruského do slovenského jazyka.  
 
 
 
(Správu pripravila Katarína Lednická) 
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