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Nové ruské filmy aj filmári zvučných mien  
sa predstavia v dvoch slovenských mestách  

 

Koniec septembra bude patriť v bratislavskom Kine Lumière súčasnej ruskej 
kinematografii. Od 27. septembra sa počas siedmich dní v jeho priestoroch uskutoční 
reprezentatívna prehliadka Dni ruského filmu, ktorá predstaví sedem snímok vrátane 
najnovších titulov Karena Šachnazarova, Alexeja Mizgiriova či Andreja Končalovského. 
Počas prvých troch októbrových dní sa vybrané filmy premietnu aj v piešťanskom Dome 
umenia, prehliadka na Slovensku potrvá do 3. októbra.  
 
Podujatie uvedie sedem snímok, ktoré reprezentujú žánrovú pestrosť súčasnej ruskej 
kinematografie. Otvorí ju film Anna Karenina – Vronského príbeh (2017) v režijnom prevedení 
režiséra Karena Šachnazarova, ide o novú adaptáciu románu Leva Nikolajeviča Tolstého Anna 
Kareninová a románu Vinkentija Veresajeva Zápisky z rusko-japonskej vojny. Film bude uvedený za 
osobnej účasti režiséra i ďalších členov štábu. Karen Šachnazarov v minulosti už viackrát navštívil 
Bratislavu, tentoraz sa s ním budú môcť záujemcovia stretnúť počas jeho masterclassu, ktorý sa 
uskutoční vo štvrtok 28. septembra o 15.00 hod. v priestoroch kinosály Filmovej a televíznej 
fakulty bratislavskej VŠMU.  
 
Program prehliadky bude tiež príležitosťou vidieť zatiaľ posledný film jedného z velikánov ruskej 
kinematografie Andreja Končalovského Raj (2016), ktorý bol v minulom roku ocenený 
Strieborným levom na 73. MFF Benátky, navrhnutý ako národný nominant na Oscara v kategórii 
Najlepší cudzojazyčný film a tento rok je jedným z filmov v širšej nominácii na Európsku filmovú 
cenu. Končalovskij v ňom rozpráva sugestívny príbeh troch ľudí, ruskej imigrantky a členky 
francúzskeho odboja Oľgy, francúzskeho kolaboranta Jula a vysokého dôstojníka SS Helmuta vo 
Francúzsku v roku 1942. Prehliadka tiež uvedie historickú drámu Duelant (2016) známeho režiséra 
Alexeja Mizgiriova, odohrávajúcu sa v 19. storočí, ktorej hlavným hrdinom je dôstojník vo 
výslužbe, bojujúci pre peniaze, no aj za svoju česť a z pomsty tým, ktorí ho o ňu pripravili.  
 
Z ruských klasík je do prehliadky zaradená jedna z posledných adaptácií poviedky Alexandra 
Puškina a rovnomennej Čajkovského opery Piková dáma (2016) v réžii Pavla Lungina, osudová 
dráma o láske, vášni a zaslepenosti slávou. Výber dopĺňajú komédia o romantických problémoch 
tínedžera Dobrý chlapec (2016) režisérky Oksany Karas, triler o profesionálnom vymáhačovi dlhov 
Vymáhač (2015) režiséra Alexeja Krasovského a dráma odohrávajúca sa na pozadí ničivého 
zemetrasenia v Arménsku v roku 1988 od Sarika Andreasjana Zemetrasenie (2016). 
 



Projekcie prehliadky Dni ruského filmu v bratislavskom Kine Lumière sú zdarma, voľné lístky sú k 
dispozícii v pokladni kina vždy 30 minút pred predstavením.  V Piešťanoch v Dome umenia budú 
uvedené tri filmy, a to Anna Karenina – Vronského príbeh, Raj a Piková dáma. Filmy sa budú 
premietať v originálnom jazyku so slovenskými elektronickými titulkami. 
 
Prehliadka sa koná na základe bilaterálnej kultúrnej dohody medzi Slovenskou republikou a 
Ruskou federáciou. Organizuje ju Slovenský filmový ústav z poverenia Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom 
kultúry Ruskej federácie a Spoločnosťou Noy. Partnermi podujatia sú Kino Lumière, Dom umenia 
Piešťany, Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení, Ruské centrum vedy 
a kultúry a BKIS, záštitu nad ním prevzali Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike 
a Slovenský inštitút v Moskve.  
 
Viac informácií o prehliadke Dni ruského filmu a program: 
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-11225/informacia-6877 
http://www.aic.sk/aic/sk/doma/archiv/nove-ruske-filmy-a-filmari-zvucnych-mien-v-bratislave-a-piestanoch.html 
 
Viac informácií a program Kina Lumière:  
http://www.kino-lumiere.sk/ 
https://www.facebook.com/kinolumiere/ 
 

 
 

 
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. Ponúka publikácie, 
časopisy, DVD nosiče z produkcie SFÚ a 
ďalších slovenských či zahraničných 
vydavateľstiev, ďalej plagáty a fotosky 
k slovenským i zahraničným filmom, 
soundtracky, pohľadnice. Súčasťou je 
aj možnosť nákupu cez internet.  
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 slovenských 
filmových novinárov a Cenu Europa 
Cinemas. Sprístupnené sú štyri 
kinosály, vstupné je od 2,00 do 4,50 €.  
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, http://www.kino-
lumiere.sk/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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