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Na Kube sa uskutoční prehliadka
Dni slovenského filmu za účasti tvorcov
Počas šiestich novembrových dní budú mať diváci na Kube príležitosť zoznámiť sa so
slovenskou kinematografiou. Od 6. do 11. novembra 2018 sa v Havane, hlavnom meste
krajiny, predstaví päť súčasných hraných filmov, program doplní celovečerný animovaný film
Viktora Kubala Krvavá pani (1980). Prehliadky sa zúčastnia aj slovenskí tvorcovia.
Dni slovenského filmu otvorí film Čiara (2017) režiséra Petra Bebjaka, triler z prostredia organizovaného
zločinu, odohrávajúci sa na slovensko-ukrajinskom pohraničí. Tento univerzálny ľudský príbeh zasadený
do prostredia, v ktorom sa prelínajú kultúry, zvyky i životy, získal šesť národných filmových cien Slnko
v sieti a stal sa druhým najnavštevovanejším slovenským filmom v domácich kinách v minulom roku.
Jeho slávnostného uvedenia sa zúčastní ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková,
minister kultúry Kubánskej republiky Alpidio Alonso Grau, veľvyslanec Slovenskej republiky v Havane
Roman Hošták a ďalší hostia.
Prehliadka tiež predstaví film Špina (2017), hraný debut Terezy Nvotovej o tínedžerke, ktorej svet plný
snov a túžob radikálne poznačí znásilnenie, a road movie Stanko (2015), ktorého príbeh sa dotýka
obchodu s dievčatami, no zároveň rozpráva o priateľstve a univerzálnom pute medzi dvoma ľuďmi z
okraja spoločnosti. Osobne svoj film Out (2017) o päťdesiatnikovi, ktorý sa vydáva na cestu po východnej
Európe s nádejou získať prácu a splniť si svoj sen o chytení veľkej ryby, uvedie režisér György Kristóf,
rodinný film Piata loď (2017) režisérky Ivety Grófovej, inšpirovaný skutočnou udalosťou, divákom
predstaví jeho producentka Katarína Krnáčová. Obaja tvorcovia budú po projekcii diskutovať s divákmi.
Kolekciu nových filmov doplní celovečerný animovaný film Viktora Kubala Krvavá pani z archívnych
zbierok Slovenského filmového ústavu (SFÚ) o zločine a láske, inšpirovaný historickou legendou o krutej
Čachtickej panej.
Dni slovenského filmu organizujú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry
Kubánskej republiky, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Havane, Veľvyslanectvo Kubánskej republiky
v Slovenskej republike, Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) a Slovenský
filmový ústav (SFÚ) z poverenia MK SR. Prehliadka sa koná v čase oficiálnej návštevy slovenskej
delegácie na Kube, ktorej súčasťou je aj podpísanie medzinárodnej dohody medzi Kubánskou republikou
a Slovenskou republikou v oblasti kultúry. Kubánsky partner ICAIC plánuje ako súčasť sprievodného
programu pre slovenskú delegáciu stretnutie s predsedníctvom ICAIC, návštevu filmovej školy EICTV
(Escuela Internacional de Cine y TV) a univerzity FAMCA (La Facultad de las Artes de los Medios de
Comunicación Audiovisual), kde si študenti môžu dohodnúť stretnutia s našimi filmovými profesionálmi
a dozvedieť sa viac o slovenskom audiovizuálnom prostredí.
Program a viac informácií nájdete na:
http://www.aic.sk/aic/sk/v-zahranici/dni-slovenskeho-filmu-na-kube.html

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
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