TLAČOVÁ SPRÁVA
2. december 2020

V pondelok sa v Moskve začne prehliadka
Dni slovenského filmu
V termíne od 7. do 13. decembra 2020 sa v Moskve uskutoční prehliadka Dni slovenského
filmu. Premietanie slovenských filmov je recipročným podujatím vlaňajšej prehliadky ruskej
kinematografie, ktorá sa konala na jeseň v bratislavskom Kine Lumière. Šesť súčasných filmov
dopĺňa klasický film Prípad Barnabáš Kos (1965) Petra Solana.
Súčasnú kinematografiu na prehliadke Dni slovenského filmu reprezentuje dráma Marka Škopa Nech je
svetlo (2019) z prostredia slovenskej rodiny, ktorej najstarší syn sa stal členom polovojenskej
mládežníckej organizácie. Univerzálna téma filmu poukazuje na nenápadné či skryté problémy, ktoré
môžu v konečnom dôsledku vyústiť do celospoločenských rozmerov.
Prehliadka ponúkne aj filmy, ktoré sú inšpirované skutočnými udalosťami. K novembrovým udalostiam
spred tridsiatich rokov sa vracia druhý celovečerný film Jonáša Karáska Amnestie (2019), dramatický
príbeh troch rodín odohrávajúci sa na pozadí veľkých spoločenských zmien, rozpadu komunizmu a
vytvorenia demokratického Česko-Slovenska v roku 1989. Snímka Ostrým nožom (2019) Teodora Kuhna
na príbehu otca, ktorému zavraždili neonacisti syna, poukazuje na obmedzenia súdneho systému
a nespravodlivosť v spoločnosti. Premietne sa aj Trhlina (2019) Petra Bebjaka, ktorá sa vracia k mýtmi
opradeným príbehom z pohoria Tribeč. V trileri sa skupina mladých ľudí snaží odkryť pozadie tajomného
miznutia ľudí, siahajúceho hlboko do histórie.
Diváci v Moskve uvidia aj filmy Jan Palach (2018) Roberta Sedláčka a Toman (2018) Ondřeja Trojana o
osobnostiach československých dejín. Prvý z nich sleduje osud a pozadie vzbury mladého muža, ktorý sa
na protest štátnej moci a spoločenskej apatii upálil, druhý zobrazuje charakter rozporuplnej postavy
Zdeňka Tomana, šéfa zahraničnej rozviedky a človeka mnohých tvárí. Každý inak, no oba sú výpoveďou
o vplyve politickej reality na životy ľudí.
Súčasnú kinematografiu na prehliadke dopĺňa film Petra Solana Prípad Barnabáš Kos (1965). Satirická
tragikomédia o trianglistovi veľkého symfonického orchestra, nečakane vymenovaného za jeho riaditeľa,
pranieruje malomeštiacke prežitky, pokrytectvo a intrigánstvo. Svojou témou i stvárnením je nadčasová
a v súčasnosti sa s úspechom premieta na mnohých zahraničných podujatiach. Film bol digitálne
reštaurovaný v Slovenskom filmovom ústave a svetovú premiéru mal v roku 2018 na festivale klasických
filmov v Lyone.
Prehliadku Dni slovenského filmu v Moskve v kine 5 Zvezd organizujú Slovenský filmový ústav z poverenia
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom kultúry Ruskej federácie a NOY
Film Company, Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Ruskej federácii a Slovenským inštitútom v
Moskve.

Viac informácií nájdete na: www.noyfilm.ru.

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 zameriava na súčasnú
slovenskú tvorbu, súčasnú európsku
kinematografiu a na 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 5,00 €. V roku 2020 spustilo
online projekt Kino doma.
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

