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Tretí semester úspešného vzdelávacieho cyklu 
Filmový kabinet ukončí slovenský film Koza  

 
Záverečná prednáška tretieho semestra vzdelávacieho cyklu o dejinách svetovej a slovenskej 
kinematografie Filmový kabinet bude venovaná súčasnému slovenskému hranému filmu. 
Počas stretnutia vo štvrtok 26. mája o 18.00 hod. v Kine Lumière sa premietne film Koza 
režiséra Ivana Ostrochovského za jeho osobnej účasti. Projekcia je otvorená aj pre verejnosť. 
 
Tretí semester Filmového kabinetu s názvom Cesty dospelosti sa začal vo februári 2016. Jeho desať 
prednášok frekventantom priblížilo obdobie od konca 50. do prvej polovice 90. rokov minulého storočia, 
ktoré sa venovali zlomovým obdobiam v histórii kinematografie. Vychádzal z predpokladu, že na začiatku 
60. rokov 20. storočia dozrievala v kinematografii generácia tvorcov, ktorá už mohla hovoriť o dejinách 
filmu, pracovať so svojou tradíciou, nadväzovať na ňu alebo ju radikálne odmietať.  
 
Prednášky sa venovali francúzskej novej vlne, československej novej vlne, samostatne sa lektori kabinetu 
sústredili na dielo režiséra Juraja Herza, ďalej predstavili taliansky neorealizmus, nový nemecký film, dielo 
Andreja Tarkovského, tzv. nový Hollywood, komediálnu skupinu Monthy Python a kládli si aj otázku, či 
Dogma 95 bola v dejinách kinematografie poslednou avantgardou. Po každej prednáške nasledovala 
projekcia filmu a diskusia. Zatiaľ sa premietlo deväť filmov Jules a Jim (1962) Françoisa Truffauta, 25 zo 
šesťdesiatych alebo Československá nová vlna (2010) Martina Šulíka, Spalovač mrtvol (1968) Juraja Herza, 
Konformista (1970) Bernarda Bertolucciho, Zrkadlo (1975) Andreja Tarkovského, Plechový bubienok 
(1979) Volkera Schlöndorffa, Zúriaci býk (1980) Martina Scorseseho, Život Briana (1979) Terryho Jonesa a 
Idioti (1998) Larsa von Triera. Osobne sa projekcie filmu Spalovač mrtvol zúčastnil režisér Juraj Herz a 
divákom zároveň predstavil autobiografickú publikáciu Autopsie (Pitva režiséra), ktorú podľa jeho pamätí 
napísal Ján Drbohlav. Hosťujúcimi prednášajúcimi počas semestra boli Jaromír Blažejovský z Masarykovej 
univerzity v Brne a Rastislav Steranka, kurátor Filmotéky SFÚ. 
 
Téma poslednej prednášky Súčasný slovenský hraný film je sústredená na domácu tvorbu, ktorá sa 
formovala po vzniku Audiovizuálneho fondu. „V roku 2009 vznikla kľúčová inštitúcia Audiovizuálny fond, 
ktorá vytvorila platformu pre opätovné oživenie pravidelnej kinematografickej prevádzky na Slovensku po 
rokoch tvorivej nemohúcnosti,“ hovoria lektori Filmového kabinetu, filmový teoretik Michal Michalovič 
a estetik Juraj Oniščenko. „Najsilnejším hlasom po roku 2009 sa stala skupina mladých dokumentaristov, 
ktorí tvoria umelecky najsilnejšiu a najinvenčnejšiu zložku v kinematografii. Postupom času sa mladí 
dokumentaristi osmeľujú preniknúť aj do hranej tvorby.“ Patrí k nim aj Ivan Ostrochovský, ktorého film 
Koza (2015) o ceste bývalého olympijského boxera za jeho poslednou prehrou, získal ocenenia na 
viacerých významných medzinárodných festivaloch. Tento úspešný film debutujúceho dokumentaristu sa 
premietne na záver semestra za režisérovej osobnej účasti. 
 



Druhé vydanie vzdelávacieho cyklu Filmový kabinet začalo v januári 2015 a do mája 2016 sa uskutočnili 
jeho tri semestre zamerané na dejiny kinematografie pod názvami Od zrodu po Kristove roky, Obdobie 
zrenia a Cesty dospelosti, ktoré sa stretli s veľkým záujmom verejnosti a boli vypredané. Na jeseň lektori 
pripravujú špeciálny tematický Filmový kabinet Plus o filmových profesiách, ktorý začne v septembri 2016, 
potrvá do januára 2017 a uzavrie druhé vydanie celého cyklu. 
 
Viac informácií o Filmovom kabinete: 
http://www.aic.sk/kinolumiere/filmovy-kabinet/ 
 
FB profil Filmový kabinet: 
https://www.facebook.com/FilmovyKabinet/?fref=ts 
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Vzdelávací a prehľadový cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet vznikol pri 
príležitosti 50. výročia vzniku Slovenského filmového ústavu v januári 2013. SFÚ ho organizuje v spolupráci 
s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK).  
 
 

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond  
 
 

 
 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
SFÚ je jediná štátna organizácia 
v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej 
hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť 
definuje audiovizuálny zákon č. 
40/2015 Z. z. Súčasťou SFÚ ako 
pamäťovej a fondovej inštitúcie 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 filmy, jeho prioritami sú 
súčasná slovenská a európska tvorba a  
archívne kino. Uvádza pravidelné cykly,  
a tiež prehliadky a festivaly. Ide o prvé 
kino na Slovensku, ktoré získalo za 
dramaturgiu Cenu filmových novinárov 
a Cenu Europa Cinemas ex aequo. 
Sprístupnené sú štyri kinosály, vstupné 
je v rozmedzí 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, simona.notova@sfu.sk 
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