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Taiwanská sezóna v Kine Lumière predstaví  
čierne komédie, romance aj legendárne bojové filmy 

 
Už vo štvrtok 6. septembra 2018 sa v bratislavskom Kine Lumière začne cyklus Taiwanská sezóna, 
ktorý predstaví významné taiwanské filmy od 60. rokov minulého storočia až po súčasnosť. Podujatie 
počas septembra a októbra uvedie spolu jedenásť filmov, spojené budú s lektorským úvodom. 
Premieta sa v utorok a štvrtok o 18.15 hod., prehliadka potrvá do 18. októbra. 
 
„Z Taiwanu pochádza viacero významných filmárov a dôležitých filmov,“ hovorí hosťujúca kurátorka 
Filmotéky Kina Lumière Kristína Aschenbrennerová zo Slovenského filmového ústavu, dramaturgička 
cyklu Taiwanská sezóna. „Výber sa tiahne naprieč dekádami, ako aj žánrami. Zámerom je ukázať 
taiwanské filmy ako súčasť taiwanskej kultúrnej identity, ale aj ako súčasť populárnej zábavy, preto 
diváci v programe nájdu art house i béčka, wu-xia, romantiku a spoločenskú kritiku od 60. rokov 20. 
storočia po nedávnu dobu.“ Jill Chen, riaditeľka oddelenia medzinárodných vzťahov Taiwanského 
filmového inštitútu dopĺňa, že „v cykle je sedem taiwanských klasických filmov, ako aj ďalšie zásadné 
tituly z rôznych období, vrátane filmov nakrútených v taiwančine. Sú medzi nimi sociálno-realistické 
diela, adaptácia novely populárnej autorky Chiung Yao či filmy o majstroch bojových umení. Aj tieto filmy 
sú dôležitou súčasťou taiwanskej kinematografie, sú nositeľmi historickej pamäte a dokumentujú, aký 
druh zábavy vyhľadávali diváci v rôznych obdobiach.“  
 
Cyklus otvorí hraný debut dokumentaristu Huang Hsin-Yaoa Veľký Budha+ (2017). „Film je čiernou 
komédiou a tak trochu aj poctou Hitchcockovmu Oknu do dvora,“ približuje ho Aschenbrennerová. 
Hlavnú úlohu v ňom zohrávajú bronzová socha Budhu, nočný strážca v továrni, kde sa socha vyrába, 
Kvasák a jeho kamarát Pupčok, zberač odpadu a občasný brigádnik. Ich žalostne rutinný život naruší 
porucha televízora a objav záznamov z bezpečnostnej kamery majiteľa továrne. „Film ocenený piatimi 
cenami Golden Horse Award či cenou Hong Kong Film Award za najlepší čínsky alebo taiwanský film 
vznikol adaptáciou režisérovho krátkeho filmu Veľký Budha v čase, kedy vychádzal nový model iPhone 6, 
iPhone 6+, a preto sa v jeho názve objavuje +.“ 
 
V septembri sa premietne aj film Fantázia o jeleňom bojovníkovi (1961), inšpirovaný Ezopovými bájkami, 
ktorý motívy z nich prenáša do súdobej taiwanskej situácie upevňujúceho sa totalitného vojenského 
režimu a zároveň využíva základnú vlastnosť bájok komentovať medziľudské vzťahy. Diváci tiež uvidia 
film Najlepší medzi šermiarmi (1968), považovaný za jeden z najpríznačnejších zo žánru wu-xia, najmä 
vďaka pútavým choreografiám súbojov, v ktorých sa snúbia viaceré štýly z Číny aj Japonska. „Film v čase 
svojho uvedenia zožal veľký úspech a etabloval Josepha Kua medzi špičkových režisérov a producentov 
svojej doby,“ dodáva Aschenbrennerová. Ďalej sa premietne film Osemnásť (1993), nadväzujúci na 
gamblerské diela zo začiatku 80. rokov minulého storočia, i adaptácia rovnomenného románu 
spisovateľky Chiung Yao Oblačná romanca (1977), plná emócií i napätia. Ako posledný septembrový titul 
je pripravený film Millennium Mambo (2001), ktorý režíroval významný režisér taiwanskej novej vlny 
Hou Hsiao-Hsien. Popri ďalších štyroch filmoch v októbri prehliadka uvedie aj jeho u nás známejší film 



Assassin z roku 2015. Cyklus uzavrie digitálne reštaurovaný film jedného z najvplyvnejších taiwanských 
režisérov Kinga Hu Dotyk zenu (1971), ktorý v roku 1975 získal Grand Prix Festivalu v Cannes a v roku 
2015 bol v reštaurovanej podobe znovu predstavený na festivale v sekcii Cannes Classics. 
 
Prehliadku Taiwanská sezóna organizuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s Taiwanským 
filmovým inštitútom, Ministerstvom kultúry Taiwanu, programom Taiwan Cinema Toolkit a Taipeiskou  
reprezentačnou kanceláriou v Bratislave. Vstupné je 3,00 €/2,00 €, s kartou Lumierka 1,00 €. 
V najnovšom vydaní filmologického časopisu Kino-Ikon 1/2018 sú taiwanskej kinematografii venované 
dva texty, štúdia Taiwanské čierne filmy 1979 – 1983 z pera Kristíny Aschenbrennerovej a rozhovor 
s režisérom Josephom Kuom, ktorý viedol Frédéric Ambroisine, francúzsky filmový publicista a expert na 
východoázijskú kinematografiu. 
 
Program prehliadky Taiwanská sezóna:  
(filmy začínajú o 18.15 hod.) 
 
6. 9. 2018 (štvrtok) – Veľký Budha+, r. Huang Hsin-Yao, Taiwan, 2017, 104 min. 
11. 9. 2018 (utorok) – Fantázia o jeleňom bojovníkovi, r.Chang Ying, Taiwan, 1961, 87 min.  
13. 9. 2018 (štvrtok)  – Najlepší medzi šermiarmi, r. Joseph Kuo, Taiwan, 1968, 85 min. 
18. 9. 2018 (utorok) – Osemnásť, r. Ho Ping, Taiwan, 1993, 106 min. 
25. 9. 2018 (utorok) – Oblačná romanca, r. Chen Hung-Lieh, Taiwan, 1977, 97 min. 
27. 9. 2018 (štvrtok) – Millennium Mambo, r. Hou Hsiao-Hsien, Taiwan/Francúzsko, 2001, 105 min. 
4. 10. 2018 (štvrtok) – Najlepší tajný agent, r. Chang Ying, Taiwan, 1964, 102 min. 
9. 10. 2018 (utorok) – V spisoch šanghajskej spoločnosti, r. Wang Chu-Chin, Taiwan, 1981, 90 min. 
11. 10. 2018 (štvrtok) – Lady Ninja, r. Lee Tso-Nam, Taiwan, 1982, 90 min. 
16. 10. 2018 (utorok) – Assassin, r. Hou Hsiao-Hsien, Taiwan/Čína/Hongkong/Francúzsko, 2015, 105 min. 
18. 10. 2018 (štvrtok) – Dotyk zenu, r. King Hu, Hongkong/Taiwan, 1971, 180 min. 
 
FB event Taiwanská sezóna: 
https://www.facebook.com/events/505403869883818/ 
 
Viac informácií a program prehliadky Taiwanská sezóna: 
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-9072/informacia-8813 
 
Viac aj na:  
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 Zákon o audiovízii 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. 
Vybudované má aj moderné 
digitalizačné pracovisko. 
Kontakt: Slovenský filmový ústav, 
Grösslingová 32, Bratislava, 
www.sfu.sk.  

Predajňa Slovenského filmového 
ústavu – Klapka.sk 
Predajňa Klapka.sk sa orientuje na 
slovenskú filmovú klasiku a súčasné 
slovenské audiovizuálne diela na DVD 
a blu-ray nosičoch. V ponuke má tiež 
odbornú literatúru z oblasti 
kinematografie a audiovízie 
slovenských a českých vydavateľstiev a 
vybrané diela z produkcie filmových 
archívov. Ponúka tiež možnosť online 
predaja a stabilný predajný pult má v 
priestoroch Kina Lumière. 
Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová 43, 
Bratislava, www.klapka.sk. 
 

Kino Slovenského filmového ústavu – 
Kino Lumière 
Kino Lumière sa vo svojej dramaturgii 
prioritne zameriava na súčasnú 
slovenskú tvorbu, súčasnú európsku 
kinematografiu a zlatý fond slovenskej 
a svetovej kinematografie. Uvádza 
pravidelné vlastné cykly, tiež viaceré 
prehliadky a festivaly. Ide o prvé kino 
na Slovensku, ktoré získalo za 
dramaturgiu Cenu slovenských 
filmových novinárov a Cenu Europa 
Cinemas. Má štyri kinosály, vstupné je  
od 2,00 do 4,50 €.  
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, 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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