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FIlmoTÉKa – Študijná sála Slovenského  
filmového ústavu
Priatelia archívneho filmu,

leto – to je nielen čas oddychu, dovoleniek, prázdnin, dlhých dní za 
liatych slnkom strávených kdesi na pláži a tropických nocí. Leto pri
náša so sebou aj búrky, ťažký vzduch, dusno... A presne medzi týmito 
dvoma pólmi oscilujú aj filmy, ktoré sme pre vás vybrali na dva letné 
mesiace. Vo Filmotéke vás teda čakajú jednak svieže, zá bavné filmy 
plné príjemnej letnej atmosféry, ale aj ťažšie diela, kto ré môžu, od
vážime sa povedať, aj vyvolať búrku vo vašom vedomí. Je len na vás, 
ktoré si zvolíte, či dáte prednosť jednému alebo druhému typu, ale
bo či sa vydáte do kina hľadať oba druhy zážitkov. Približne v polča
se mesiaca júl sme pre vás pripravili na víkend dvojicu filmov Gepard 
Luchina Viscontiho – monumentálne, slnkom zaliate (takmer trojho
dinové) plátno o úpadku talianskej aristokracie v druhej polovici de
vätnásteho storočia a Snílci Bernarda Bertolucciho, oveľa skromnejší, 
dusnejší film z taktiež revolučného obdobia – mája 1968 v Paríži. 
Oba filmy sú svojim spôsobom „letné“ a zároveň sa vzťahujú (tak  
či onak) k histórii vo všeobecnosti a, konkrétnejšie, k dejinám kine
matografie. Aj v lete vám teda ponúkame možnosť osviežiť si myseľ 
pri kvalitnom filme.

Príjemné sledovanie, priatelia. 

DOUBLE BILL (DB)
Júl 2014: Člen klanu, Horiace Mississippi
Juh USA, šesťdesiatete roky minulého storočia. Uzavreté komunity 
poznačené ťaživým dedičstvom z otrokárskych dôb. Lynčovanie je 
nepísaným, všadeprítomným zákonom. Ku Klux Klan. To sú nosné 
témy spoločné pre oba filmy v júlovom Double Bille. Téma je rovnaká, 
avšak filmy samotné nemohli byť viac odlišné. Člen klanu – senzácie 
chtivé, až priam exploitačné spracovanie témy rasovej neznášan
livosti, ktoré vďaka zásahom filmového štúdia zmenilo ambiciózny 
projekt na totálny chaos, kde miestami netušíte na ktorej strane 
film stojí a čo chce vôbec povedať. Na druhej strane sa Horiace Mis-
sissippi úspešne snaží na základe historických faktov poodhaliť mas
ku dedičnej rasovej nenávisti a postaviť sa jednoznačne na stranu 
ľudských práv. 

HEREC V HLAVNEJ ÚLOHE (HHU)
Júl 2014: Dvojník / Dvojaký život Veroniky, Fantóm Londýna, 
Femme Fatale, Pasca na Popolušku
Od čias Dostojevského (novela Dvojník, 1846) sa téma dvojníctva 
rozvíjala v umení v rôznych formách. Kinematografia si túto tému 
rovnako osvojila, a tak od čias nemeckého filmového expresionizmu 
vzniklo viacero zaujímavých diel, ktoré spracúvajú tému rozštiepenej 
osobnosti. Na júl sme vybrali filmy so ženskými hrdinkami/dvojníč
kami, plus pridávame klasiku v podobe adaptácie novely Podivný prí-
pad doktora Jekylla a pána Hyda. V auguste budeme pokračovať muž
skými hrdinami/dvojníkmi. 

HISTÓRIE FILMU (HF)
Júl 2014: Cromwell, Šesť žien Henricha VIII.
Dve významné osobnosti britských dejín kráľ Henrich VIII. a lord 
protektor Oliver Cromwell. Vo filmovej klasike v réžii Alexandra Kordu 
Šesť žien Henricha VIII. je možné sledovať predovšetkým to, čím sa 
uchoval Henrich VIII. v pamäti ľudí, excentrickým spôsobom života 
a veľkým počtom manželiek (a nie jednu popravil). Cromwell je dráma, 
v ktorej má kráľ úplne iné problémy, pretože v Anglicku sa vzmáha 
revolúcia a bude to tentokrát on, kto bude nakoniec popravený. 

ZABÁVAJTE SA, PROSÍM! (ZSP!)
Júl 2014: Prorok, zlato a Transilvánci
Rumunská kinematografia zažíva za posledné desaťročie veľký roz
mach. Ťaživé sociálne drámy žnú úspechy na filmových festivaloch 
po celom svete. Ak však poputujete v čase ďalej, zistíte, že rumun
ský film to nie sú iba „umelecké filmy“. Žánrové filmy ako sú epické 
historické filmy, komédie, či nebodaj westerny neboli výnimkou.  
Práve jedným z nich je aj príbeh dvoch transylvánskych roľníkov na 
Divokom západe, ktorý budete mať možnosť v júli vidieť. Odhoďte 
predsudky a prídite si pozrieť prvý diel rumunskej „spaghetti wes
ternovej“ trilógie.  
PS: Ak sa Vám bude prvý diel pozdávať, v archíve na vás čakajú ešte 
ďalšie dva. 



18:45 Fantóm londýna r. Rouben Mamoulian V 1931 V angl. + ST (české tit.) V 89’ 
f HHU

18:45 Šesť žien Henricha VIII. r. Alexander Korda V 1933 V angl. + ST (české 
tit.) V 87’ f HF

18:45 prorok, zlato a Transilvánci r. Dan Pita V 1978 V rum. / angl. + ST (slov. 
tit.) V 94’ f ZSp!

18:45 muž z prvního století r. Oldřich Lipský V 1961 V čes. V 90’ f Vo 
15:30 jak se budí princezny r. Václav Vorlíček V 1977 V čes. V 83’ f DF
18:45 Druhý dych r. JeanPierre Melville V 1966 V franc. + ST (slov. tit.) V 142’ f Vo
15:30 pásmo detských filmov r. rôzni V 1974 – 1984 V slov. ver. V 72’ f DF
18:45 V piatok trinásteho... r. Paľo Bielik V 1953 V slov. V 93’ f Vo 
18:45 pohľadnice z prázdnin r. rôzni V 19461967 V slov. V 104’ f KZa
18:45 pasca na popolušku r. André Cayatte V 1965 V čes. ver. V 110’ f HHU
18:45 Cromwell r. Ken Hughes V 1970 V angl. + ST (slov. tit.) V 139’ f HF
18:45 milosrdný čas r. Otakar Krivánek V 1975 V slov. V 87’ f Vo
18:45 Člen klanu r. Terence Young V 1974 V angl. + ST (české tit.) V 106’ f DB
20:45 Horiace mississippi r. Alan Parker V 1988 V čes. ver. V 121’ f DB
18:45 gepard r. Luchino Visconti V 1963 V tal. + ST (slov. tit.) V 157’ f Vo
18:45 Snílci r. Bernardo Bertolucci V 2003 V angl. / franc. + ST (české tit.) V 111’ f Vo
18:45 Indiánske leto r. Rudolf Krejčík V 1968 V čes. V 74’
18:45 Dvojaký život Veroniky r. Krzysztof Kieślowski V 1991 V franc. / pol. + 

ST (slov. tit.) V 98’ f HHU
18:45 priatelia margaréty r. JeanPierre Mocky V 1967 V čes. ver. V 88’ f Vo
18:45 Uhol pohľadu r. Vladimír Balco V 1984 V slov. V 75’ f Vo
18:45 Svadba r. Robert Altman V 1978 V čes. ver. V 121’ f Vo
15:30 pásmo detských filmov r. rôzni V 1974 – 1984 V slov. ver. V 72’ f DF
18:45 Sicílsky klan r. Henri Verneuil V 1969 V tal. / franc. / angl. + ST (slov. tit.) V 

119’ f Vo
15:30 jak se budí princezny r. Václav Vorlíček V 1977 V čes. V 83’ f DF
18:45 Zemianska česť r. Vladimír Bahna V 1957 V slov. V 70’ f Vo
18:45 pohľadnice z prázdnin r. rôzni V 19461967 V slov. V 104’ f KZa
18:45 Femme Fatale r. Brian De Palma V 2002 V franc. + ST (české tit.) V 110’ f HHU
18:45 Dobrodruhovia r. Roberto Enrico V 1967 V franc. + ST (slov. tit.) V 105’ f Vo
18:45 Indické prázdniny r. Satyajit Ray V 1970 V bengálsky / angl. + ST (české tit.) V 

114’ 
18:45 grófka z Hongkongu r. Charles Chaplin V 1967 V angl. + ST (slov. tit.) V 101’ 

f Vo
18:45 Valachiho svedectvo r. Terence Young V 1972 V angl. / tal. + ST (slov. tit.) V 

119’ f Vo
18:45 posledná bosorka r. Vladimír Bahna V 1957 V slov. V 92’ f Vo
18:45 Zlodeji bicyklov r. Vittorio De Sica V 1948 V tal. + ST (české tit.) V 85’ f Vo
18:45 Elisa, môj život r. Carlos Saura V 1976 V špan. / angl. + ST (slov. tit.) V 123’ 

f Vo 
18:45 V žiari kráľovskej lásky r. Jan Němec V 1990 V čes. V 87’ f Vo
18:45 Tetovaný r. Denys de La Patellière V 1968 V čes. ver. V 86’ f Vo

vysvetlivky: 

k	legenda	k	cyklom
	 DF – Detská filmotéka, DB – Double Bill, HHU – Herec v hlavnej úlohe, 
 HF – Histórie filmu, KZa – Kraťasy z archívu, Vo – Výročia osobností,  
 ZSp! – Zabávajte sa, prosím!

 ST – slovenské alebo české titulky

k	vstupné:
	 bežné projekcie: 3,00 €/2,00 €*
 double bill: zvýhodnené vstupné na oba filmy: 4,00 €/3,00 €* (pri návšteve len 
 jedného filmu platí vstupné ako pri bežnej projekcii)
 detská filmotéka: dieťa vo veku do 12 rokov: 1,00 €, dospelý ako pri bežnej projekcii

 * Zvýhodnené vstupné pre držiteľov preukazov FK 2014, seniorov, ZŤP, ZŤPs.
 FK preukazy je možné zakúpiť si v pokladni kina za 3,00 €. 

 Pokladňa je otvorená denne 30 minút pred začiatkom prvého premietania. 

k	www.facebook.com/SFUfilmoteka 

 zmena programu vyhradená! 

01.07. utorok

02.07. streda

03.07. štvrtok

04.07. piatok
05.07. sobota

06.07. nedeľa

07.07. pondelok
08.07. utorok
09.07. streda
10.07. štvrtok
11.07. piatok	

12.07. sobota
13.07. nedeľa
14.07. pondelok
15.07. utorok

16.07. streda
17.07. štvrtok
18.07. piatok
19.07. sobota

20.07. nedeľa

21.07. pondelok
22.07. utorok
23.07. streda
24.07. štvrtok

25.07. piatok

26.07. sobota

27.07. nedeľa
28.07. pondelok
29.07. utorok

30.07. streda
31.07. štvrtok



Člen klanu
 
The Klansman / USA V 1974 V 106’ V angl. 
s čes. tit f double bill

Dobrodruhovia
 
les aventuriers / Francúzsko V Taliansko V 1967 V 
105’ V fran. so slov. tit. f výročia osobností

Druhý dych
 
le deuxieme souffle / Francúzsko V 1966 V 142’ V 
franc. so slov. tit. f výročia osobností

r: TERENCE YOUNg S: MILLARD KAUFMAN, SAMUEL 
FULLER K: LLOYD AHERN H: LEE MARVIN, RICHARD 
BURTON, CAMERON MITCHELL, O. J. SIMPSON, LOLA 
FALANA, DAVID HUDDLESTON, LUCIANA PALUzzI

Malé mestečko v americkej Alabame, kde neob
medzene vládne Ku Klux Klan. Lynčovanie je na 
dennom poriadku. Je pár dní pred hlasovaním  
za volebné práva Afroameričanov. Prichádzajú 
sem rôzni občianski aktivisti, ktorý čeria pokoj
nú hladinu ospalého života miestnej komunity. 
znásilnenie miestnej obyvateľky situáciu ešte 
vyhrotí. zdvihne sa vlna nenávisti a krviprelie
vania. Životy miestnych sa menia na krvavý  
boj na život a na smrť. 

r: ROBERT ENRICO S: ROBERT ENRICO, JOSé gIOVANNI, 
PIERRE PELEgRI K: JEAN BOFFETY H: LINO VENTURA, 
ALAIN DELON, JOANNA SHIMKUS, SERgE REggIANI, 
IRèNE TUNC

Vynikajúci Alain Delon, skvelý Lino Ventura, oča
rujúca Joanna Shimkus – tak by sa dal charak
terizovať herecký koncert, ktorým sa vo filme 
prezentujú ako hlavný aktéri dobrodružnej drá
my. Dobrodruhovia sú predovšetkým o sile pria
teľstva, o ľuďoch, ktorý sa neboja snívať. Hudbu, 
ktorá dodáva filmu charakteristickú atmosféru, 
skomponoval významný skladateľ François de 
Roubaix. Film uvádzame pri príležitosti nedoži
tých 95. narodenín Lina Venturu (* 14. júl 1919).

r: JEANPIERRE MELVILLE S: JEANPIERRE MELVILLE, 
JOSé gIOVANNI K: MARCEL COMBES H: LINO VENTURA, 
PAUL MEURISSE, RAYMOND PELLEgRIN, CHRISTINE 
FABRégA, MARCEL BOzzUFFI, PAUL FRANKEUR

gustave „gu“ Minda je jediným z troch väzňov, 
ktorému sa podarilo z väzenia ujsť. Má namie
rené do Paríža, kde sa chce ukryť. Je na mizi
ne. Plánuje poslednú lúpež, ktorá mu zabez
pečiť pokojný zvyšok života. Na krk mu však 
dýcha nekompromisný komisár Blot. Slučka  
sa pomaly sťahuje... Film uvádzame pri príleži
tosti nedožitých 95. narodenín Lina Venturu 
(* 14. júl 1919). 

r: KEN HUgHES S: KEN HUgHES K: gEOFFREY 
UNSwORTH H: RICHARD HARRIS, ALEC gUINNESS, 
ROBERT MORLEY, FRANK FINLAY, TIMOTHY DALTON, 
PATRICK MAgEE

Historická dráma zachytávajúca jedno z naj
vy pätejších období britský dejín. Oliver Crom
well sa ako člen parlamentu postavil proti spô
sobu vládnutia vtedajšieho anglického kráľa 
Karola I. Protimonarchistická nálada v krajine 
viedla až k občianskej vojne, kedy došlo pod 
velením Crom wella k porážke kráľovského voj
ska. Cromwella v tomto filme stvárnil R. Harris 
a Karola I. A. guinness, vtedajšie hviezdy an
glickej kinematografie. 

Cromwell
Cromwell / Veľká Británia V 1970 V 139’ V angl. 
so slov. tit. f histórie filmu

K3 11.07. g 18:45

K3 23.07. g 18:45

K3 05.07. g 18:45
K3 09.07. g 18:45

FILMOTÉKA



Elisa, môj život
 
Elisa, vida mía / Španielsko V 1976 V 123’ V 
špan. /angl. so slov. tit. f výročia osobností

Fantóm londýna
 
Dr. jekyll and mr. Hyde / USA V 1931 V 89’ V 
angl. s čes. tit. f herec v hlavnej úlohe

Femme Fatale
 
Femme Fatale / Francúzsko V 2002 V 110’ V 
franc. s čes. tit. f herec v hlavnej úlohe

r: CARLOS SAURA S: CARLOS SAURA K: TEO ESCAMILLA 
H: FERNANDO REY, gERALDINE CHAPLIN, NORMAN 
BRISKI, ISABEL MESTRES, JOAqUíN HINOJOSA,  
ANA TORRENT

Filozofická báseň prelínajúca svet snov, reality 
a predstáv. Eliza prežíva krízu vo svojom man
želstve a zároveň sa od sestry dozvedá o cho
robe svojho otca Luisa. Otca, ktorý v ústraní 
píše meditatívny román, nevidela už deväť ro
kov. Vo filme sa prelínajú rôzne časové roviny, 
premieňa sa realita do fikcie, vzniká tak mnoho 
spôsobov ako ho interpretovať. Film uvádzame 
pri príležitosti 70. narodenín geraldine Chaplin 
(* 31. júl 1944).

r: ROUBEN MAMOULIAN S: SAMUEL HOFFENSTEIN, 
PERCY HEATH K: KARL STRUSS H: FREDRIC MARCH, 
MIRIAM HOPKINS, ROSE HOBART, HOLMES HERBERT, 
HALLIwELL HOBBES, TOM LONDON

Hororový príbeh z pera škótskeho spisovateľa 
Roberta Louisa Stevensona rozpráva o preme
ne Dr. Jekylla na základe experimentovania na 
jeho druhé, temné ja, na Mr. Hyda. Mnohokrát 
spracovaný a už takmer zľudovený príbeh z vik
toriánskeho obdobia, odrážajúci vtedajšiu ambi
valentnú morálku. Film sa preslávil najmä vďaka 
na vtedajšiu dobu mimoriadne prepracovaným 
filmovým trikom (premena v rámci jedného zá
beru). Fredric March získal za stvárnenie hlav
nej úlohy (Jekyll/Hyde) v roku 1932 Oscara.

r: BRIAN DE PALMA S: BRIAN DE PALMA K: THIERRY 
ARBOgAST H: REBECCA ROMIJN, ANTONIO BANDERAS, 
PETER COYOTE, ERIq EBOUANEY, EDOUARD MONTOUTE, 
RIE RASMUSSEN, THIERRY FRéMONT

Počas Medzinárodného filmového festivalu 
v Cannes ukradne Laura drahý šperk a podve
die svojich komplicov. Cestou do USA sa zo
známi s podnikateľom wattsom a neskôr sa 
zaňho vydá. Laura sa vracia do Francúzska, 
kde sa jej manžel má stať veľvyslancom. V pä
tách jej je fotograf Nicholas a čoskoro aj bý
valí komplicovia... De Palma vo svojom nesko
rom filme ťaží z odkazu filmu noir a aktualizuje 
ho pre nové tisícročie.

r: KRzYSzTOF KIEśLOwSKI S: KRzYSzTOF 
KIEśLOwSKI, KRzYSzTOF PIESIEwICz K: SłAwOMIR 
IDzIAK H: IRèNE JACOB, PHILIPPE VOLTER, HALINA 
gRYgLASzEwSKA, SANDRINE DUMAS 

Príbeh dvoch identických dievčat, Krakovčanky 
a Parížanky (obe sú hudobne nadané, ľaváčky, 
obe majú chorobu srdca, obe chodia rady 
bosé, atď.). Hoci sa stretávajú len na krátky 
čas, a i to len na diaľku, ich osudy sú prepoje
né. záhadné veci sa tu dejú s neuveriteľnou 
prirodzenosťou a jednoduchosťou. Kieślowski 
pomocou dokonalo prepracovaných detailov 
vytvára strhujúci až mystický obraz, naplne
ný zvláštnou emočnou silou.

Dvojaký život Veroniky
la Double vie de Veronique / Francúzsko V 
Poľsko V Nórsko V 1991 V 98’ V franc. / poľ. 
so slov. tit. f herec v hlavnej úlohe

K3 29.07. g 18:45

K3 01.07. g 18:45

K3 22.07. g 18:45

K3 15.07. g 18:45

FILMOTÉKA



grófka z Hongkongu
 
a Countess from Hong Kong / Veľká Británia V 
1967 V 101’ V angl. so slov. tit. f výročia osobností

Horiace mississippi
 
mississippi Burning / USA V 1988 V 121’ V 
čes. ver. f double bill

Indiánske leto
 
Indiánské léto / Československo V 1968 V 74’ V čes.

r: CHARLES CHAPLIN S: CHARLES CHAPLIN K: ARTHUR 
IBBETSON H: MARLON BRANDO, SOPHIA LOREN, 
SYDNEY CHAPLIN, TIPPI HEDREN, MARgARET 
RUTHERFORD, gERALDINE CHAPLIN

Posledný fi lm Charlie Chaplina, ktorý už dávno 
zanechal svoju postavu tuláka, ale svoj talent 
a skúsenosti aj vo vysokom veku dokázal ako 
autor scenára, hudby a ako režisér preniesť do 
tejto romantickej komédie. A samozrejme sa 
objaví na plátne aj v menšej roli lodného stevar
da. Herecky sa predstavia aj Chaplinove deti 
(medzi nimi aj vtedy mladá geraldine Chaplin). 
Film uvádzame pri príležitosti 70. narodenín 
geraldine Chaplin (* 31. júl 1944).

r: ALAN PARKER S: CHRIS gEROLMO K: PETER BIzIOU 
H: gENE HACKMAN, wILLEM DAFOE, FRANCES 
MCDORMAN, BRAD DOURIF, R. LEE ERMEY, gAILARD 
SARTAIN, STEPHEN TOBOLOwSKY, MICHAEL ROOKER

Rok 1964, mestečko v americkom štáte Missi
ssippi. Traja občianski aktivisti zmizli bez stopy. 
Na miesto sú vyslaní dvaja agenti FBI: starší, 
Rupert Anderson, ktorý preferuje „staré dobré 
metódy“, často krát na hrane zákona. Mladší, 
Alan ward je idealista, ktorý pravidlá striktne 
dodržiava. V konfrontácii s miestnou uzavretou 
komunitou ich metódy však čoskoro zlyhávajú. 
Vo vzduchu to napätím iskrí, a je len otázkou 
času kedy Mississippi vzbĺkne... 

r: RUDOLF KREJČíK S: RUDOLF KREJČíK K: VLADIMíR 
SKALSKý H: OTAKAR BROUSEK (KOMENTáR), LUDěK 
MUNzAR (KOMENTáR)

Celovečerný dokumentárny fi lm, cestopis 
Indiánske leto, vznikol počas Svetovej výstavy 
v kanadskom Montreale v roku 1967. Stredo
bodom pozornosti nie je výstava samotná, ale 
malebná krása jesennej prírody, technické no
vinky vyspelého priemyslu či život Kanaďanov, 
ale aj Čechov žijúcich v tejto krajine.

r: LUCHINO VISCONTI S: LUCHINO VISCONTI, SUSO 
CECCHI D’AMICO, ENRICO MEDIOLI, PASqAUALE FESTA 
CAMPANILE, MASSIMO FRANCIOSA K: gIUSEPPE 
ROTUNNO H: BURT LANCASTER, CLAUDIA CARDINALE, 
ALAIN DELON, PAOLO STOPPA, RINA MORELLI

Viscontiho fi lmy často zobrazujú život z pro
stredia vyšších spoločenských vrstiev. Film 
Gepard je obrazom šľachtickej rodiny zo Sicílie, 
obrazom, ktorý sa snaží zachytiť jemné odtiene 
veľkých premien – spoločenských, generačných, 
rodinných. Skúmanie jednotlivých vzťahov je 
tu skúmaním morálky ako takej. Film bol oce
nený v Cannes zlatou palmou. Uvádzame ho 
pri príležitosti nedožitých 100. narodenín sce
náristky Suso Cecchi d’Amico (*21. 7. 1914).

gepard
Il gattopardo / Taliansko V Francúzsko V 1963 V 
157’ V tal. so slov. tit. f výročia osobností

K3 25.07. g 18:45 K3 11.07. g 20:45

K3 14.07. g 18:45

K3 12.07. g 18:45

grófka z Hongkongu
a Countess from Hong Kong 
1967 

r: 
IBBETSON 
SYDNEY CHAPLIN, TIPPI HEDREN, MARgARET 
RUTHERFORD, gERALDINE CHAPLIN

Posledný fi lm Charlie Chaplina, ktorý už dávno 
zanechal svoju postavu tuláka, ale svoj talent 
a skúsenosti aj vo vysokom veku dokázal ako 
autor scenára, hudby a ako režisér preniesť do 
tejto romantickej komédie. A samozrejme sa 
objaví na plátne aj v menšej roli lodného stevar
da. Herecky sa predstavia aj Chaplinove deti 
(medzi nimi aj vtedy mladá geraldine Chaplin). 
Film uvádzame pri príležitosti 70. narodenín 
geraldine Chaplin (* 31. júl 1944).

 BURT LANCASTER, CLAUDIA CARDINALE, 

 je obrazom šľachtickej rodiny zo Sicílie, 
obrazom, ktorý sa snaží zachytiť jemné odtiene 
veľkých premien – spoločenských, generačných, 

pri príležitosti nedožitých 100. narodenín sce
náristky Suso Cecchi d’Amico (*21. 7. 1914).

K3

výročia osobností

Horiace mississippi
mississippi Burning 
čes. ver. 

 ARTHUR 

objaví na plátne aj v menšej roli lodného stevar

r: 
H:
MCDORMAN, BRAD DOURIF, R. LEE ERMEY, gAILARD 
SARTAIN, STEPHEN TOBOLOwSKY, MICHAEL ROOKER

Rok 1964, mestečko v americkom štáte Missi
ssippi. Traja občianski aktivisti zmizli bez stopy. 
Na miesto sú vyslaní dvaja agenti FBI: starší, 
Rupert Anderson, ktorý preferuje „staré dobré 
metódy“, často krát na hrane zákona. Mladší, 
Alan ward je idealista, ktorý pravidlá striktne 
dodržiava. V konfrontácii s miestnou uzavretou 
komunitou ich metódy však čoskoro zlyhávajú. 
Vo vzduchu to napätím iskrí, a je len otázkou 
času kedy Mississippi vzbĺkne... 

K3

Indiánske leto
Indiánské léto 

ssippi. Traja občianski aktivisti zmizli bez stopy. 

dodržiava. V konfrontácii s miestnou uzavretou 

r: 
SKALSKý 
MUNzAR (KOMENTáR)

Celovečerný dokumentárny fi lm, cestopis 
Indiánske leto
v kanadskom Montreale v roku 1967. Stredo
bodom pozornosti nie je výstava samotná, ale 
malebná krása jesennej prírody, technické no
vinky vyspelého priemyslu či život Kanaďanov, 
ale aj Čechov žijúcich v tejto krajine.
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jak se budí princezny
 
jak se budí princezny / Československo V 1977 V 
83’ V čes. f detská filmotéka

milosrdný čas 
 
milosrdný čas / Československo V 1975 V 87’ V 
slov. f výročia osobností

muž z prvního století 
 
muž z prvního století / Československo V 1961 V 
90’ V čes. f výročia osobností

r: VáCLAV VORLíČEK S: BOHUMILA zELENKOVá 
K: FRANTIŠEK ULDRICH H: JIří SOVáK, MILENA 
DVORSKá, MARIE HORáKOVá, VLADIMíR MENŠíK, 
FRANTIŠEK FILIPOVSKý, JAN HRUŠíNSKý, JAN KRAUS

Klasická rozprávka o Šípkovej Ruženke trocha 
inak. Namiesto sudičiek je tu zlá teta Melánia. 
Kráľovstvo nezaspí na celých 100 rokov. Samot
ný príbeh rozprávky však zostal nedotknutý – 
láska statočného princa Jaroslava prelomí kliat
bu a prebudí k novému životu nielen Ruženku, 
ale aj celé Ružové kráľovstvo.

r: OTAKAR KRIVáNEK S: OTAKAR KRIVáNEK, RUDOLF 
SLOBODA K: OSKAR ŠágHY H: DARINA ŠIMANSKá, 
JáN gREŠŠO, MARTIN HORňáK, ELENA RAMPáKOVá, 
ANNA MAľOVá

Psychologický príbeh dvoch mladých ľudí, ktorí 
sa po tragickej udalosti rozhodli pre spoločný 
život navzdory názorom zdôrazňujúcim ich spo
ločenské rozdiely. Desiatnik Urban, ktorému sa 
nešťastnou náhodou pri cvičení utopí mladý vo
jak, cíti zodpovednosť za smrť svojho podriade
ného. Trpí depresiami a riešenie svojej situácie 
vidí v sobáši s mladou vdovou. Film uvádzame 
pri príležitosti 60. narodenín herečky Anny  
Maľovej (* 14. 7. 1954).

r: OLDřICH LIPSKý S: OLDřICH LIPSKý, MILOŠ 
MACOUREK K: VLADIMíR NOVOTNý H: MILOŠ 
KOPECKý, RADOVAN LUKAVSKý, OTOMAR KREJČA ST., 
VíT OLMER, ANITA KAJLICHOVá, LUBOMíR LIPSKý ST.

Scifi komédia, v ktorej prvýkrát exceluje 
v hlavnej úlohe Miloš Kopecký. Jeho postava 
sa omylom dostáva raketou do vesmíru, kde 
stretáva Adama, obyvateľa Modrej hviezdy. 
Na zem sa vracia v budúcnosti (25. storočie, 
508 rokov po družici Sputnik 1). Jeho kon
zumné túžby z 20. storočia sú ideálnou spo
ločnosťou budúcnosti nepochopené a je po
slaný na psychiatrickú kliniku. Film uvádzame 
pri príležitosti nedožitých 90. narodenín reži
séra Oldřicha Lipského (* 4. júl 1924).

r: SATYAJIT RAY S: SATYAJIT RAY K: SOUMENDU ROY 
H: SOUMITRA CHATTERJEE, SHARMILA TAgORE, SIMI 
gAREwAL, APARNA SEN, KABERI BOSE

Štyria priatelia sa rozhodnú stráviť dovolenku 
na vidieku. Najprv sa potýkajú s rozdielmi vi
dieckeho a mestského života, no zlomovým sa 
stáva ich stretnutie s trojicou ľudí poznamena
ných samovraždou blízkeho človeka. Realistický 
film s civilnými výkonmi hercov je hlbokou vý
poveďou, ktorá svojho času zaujala aj európske 
publikum (film bol uvedený na Berlinale 1970).

Indické prázdniny
aranyer Din ratri / India V 1970 V 114’ V 
beng. /angl. s čes. tit.
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pásmo detských filmov
 
Poľsko V ZSSR V 1974 – 1984 V 72’ V slov. ver.

pohľadnice z prázdnin
 
Československo V 1946 – 1967 V 104’ V slov. f 
kraťasy z archívu

posledná bosorka
 
posledná bosorka / Československo V 1957 V 92’ V 
slov. f výročia osobností

r: S. DüLz, w. wAJSER, J. ĆwIERTNIA, M. CHOLEREK, 
R. KLYś, V. DANILEVIČ, B. zEMAN

Uvedené budú filmy: Bolek a Lolek v Španielsku, 
Bolek, Lolek a psík, Rek a jarné upratovanie, Rek 
správny kamarát, Rek na výstave psov, Rek sa ly-
žuje, Ako sa šteniatko naučilo plávať, Pampalíni 
a krokodíl.

Ako sa kedysi prázdninovalo a dovolenkovalo? 
Vydajme sa za krásami Slovenska, letnou turis
tikou, rekreačnými možnosťami a pionierskymi 
tábormi. Výber pripravila filmová historička Eva 
Filová. Uvedené budú filmy: Denník z Tatier, 
„...a siedmy deň v týždni “, Putovný tábor, Leto 
v Západných Tatrách, Dovolenka, Deň v tábore, 
Malé rekreácie a Útek z hradu.

r: VLADIMíR BAHNA S: IVAN BUKOVČAN K: VáCLAV 
HUňKA H: OľgA zöLLNEROVá, FRANTIŠEK DIBARBORA, 
MIKULáŠ HUBA, KAROL MACHATA, JOzEF KRAMáR

Dramatický príbeh, ktorý sa odohráva v Trnave 
v 18. storočí. Mladé dievča Júlia, podľa ktorej 
maliar Peter maľuje oltárny obraz Umučenie 
svätej Júlie, je pobúrenými cirkevnými hod
nostármi označené za bosorku. Pred potup
nou smrťou  upálením ju zachránia trnavskí 
študenti. Film uvádzame pri príležitosti nedo
žitých 100. narodenín režiséra Vladimíra  
Bahnu (* 25. 7. 1914). 

r: ANDRé CAYATTE S: JEAN ANOUILH, ANDRé CAYATTE, 
SéBASTIEN JAPRISOT K: ARMAND THIRARD H: DANY 
CARREL, MADELEINE ROBINSON, HéLéNA MANSON, 
LUCIEN CALLAMAND, DOMINIqUE DAVRAY

Mladá Michèle prežije požiar, no príde pri ňom 
o pamäť. Po prepustení z nemocnice jej má 
pomáhať jej niekdajšia pestúnka Jeanne. 
Michèle prenasledujú spomienky a púšťa sa 
do pátrania po svojej minulosti...

pasca na popolušku
 
piège pour Cendrillon / Francúzsko V Taliansko V 
1965 V 110’ V čes. ver. f herec v hlavnej úlohe
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prorok, zlato  
a Transilvánci
profetul, aurul si ardelenii / Rumunsko V 1978 V 
94’ V rum. / angl. so slov. tit. f zabávajte sa, 
prosím!

Sicílsky klan
 
le clan des Siciliens / Francúzsko V 1969 V 119’ V 
tal. / franc. / angl. so slov. tit. f výročia osobností

Snílci 
 
The Dreamers / Francúzsko V Veľká Británia V 
Taliansko V 2003 V 111’ V angl. / franc. s čes. tit. 
f výročia osobností

r: DAN PIT̨A S: TITUS POPOVICI K: NICOLAE 
MARgINEANU H: ILARION CIOBANU, OVIDIU 
MOLDOVAN, MIRCEA DIACONU, VICTOR REBENgIUC, 
VASILE NITULESCU, gHEORgHE VISU, zOLTáN VADáSz

Dvaja roľníci z Transylvánie prichádzajú na Divo
ký západ nájsť svojho brata a presvedčiť ho, aby 
sa vrátil domov. V Utahu sa stretávajú s Proro
kom, ktorému v malej dedinke pomôžu v spra
vodlivej veci. Ukáže sa však, že Prorok nie je 
ochrancom dedinčanov, ale Diktátorom, ktorý ich 
v miestnych uhoľných baniach vykorisťuje. Ru
munská westernová komédia, prvý diel trilógie.

r: HENRI VERNEUIL S: HENRI VERNEUIL, JOSé gIOVANNI, 
PIERRE PELEgRI K: HENRI DECAë H: JEAN gABIN, ALAIN 
DELON, LINO VENTURA, IRINA DEMICK, AMEDEO 
NAzzARI, PHILIPPE BARONNET

Rogera Santeta prepustia z väzenia vďaka Si
cílskemu klanu. Spolu s jeho bossom, starnúcim 
Vittoriom Manalesem okamžite naplánujú veľ
kú lúpež drahokamov v Ríme. Ich americký pria
teľ má však iný plán – na ceste do New Yorku 
uniesť lietadlo s drahokamami. Na stope je im 
vytrvalý inšpektor Le goff, ktorý spraví všetko 
preto aby im plány prekazil. Film uvádzame pri 
príležitosti nedožitých 95. narodenín Lina Ven
turu (* 14. júl 1919). 

r: BERNARDO BERTOLUCCI S: gILBERT ADAIR 
K: FABIO CIANCHETTI H: MICHAEL PITT, EVA gREEN, 
LOUIS gARREL, ANNA CHANCELOR, JEANPIERRE LéAUD

Dej filmu je situovaný do Paríža v období štu
dentských nepokojov v roku 1968. Počas pro
testu stretáva americký študent Matthew 
dvojičky Théa a Isabelle. Na pozadí udalostí 
revolty sa začne rozvíjať zvláštny vzťah me
dzi postavami... Bertolucci sa týmto filmom po 
štyridsiatich rokoch „vrátil do Paríža“ – po svo
jom legendárnom Poslednom tangu v Paríži. Film 
uvádzame pri príležitosti 65. narodenín pro
ducenta Jeremyho Thomasa (* 26. júl 1949). 

r: JEANPIERRE MOCKY S: JEANPIERRE MOCKY, 
ALAIN MOURY K: LéONCEHENRI BUREL H: CLAUDE 
RICH, MICHEL SERRAULT, FRANCIS BLANCHE,  
PAOLA PITAgORA, MICHAEL LONSDALE

JeanLouis je podvodník – falšovateľ dokladov. 
Keďže nie je spokojný vo svojom manželstve, 
do novín zadá inzerát, prostredníctvom ktorého 
chce nájsť iný manželský pár v rovnakej situá
cii – a ponúknuť výmenu. Samozrejme, o úpra
vu dokladov a záznamov v matričných listinách 
by sa postaral sám. Chce sa tak vyhnúť kom
plikáciám spojeným s rozvodom... Film uvá
dzame pri príležitosti 85. narodenín režiséra 
JeanaPierra Mockyho (* 6. júl 1929).

priatelia margaréty 
 
les Compagnons de la marguerite / Francúzsko V 
Taliansko V 1967 V 88’ V čes. ver. f výročia 
osobností
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Šesť žien Henricha VIII. 
The private life of Henry VIII. / Veľká Británia V 
1933 V 87’ V angl. s čes. tit. f histórie filmu

Tetovaný 
 
le Tatoué / Francúzsko V Taliansko V 1968 V 86’ V 
čes. ver. f výročia osobností

Uhol pohľadu 
 
Uhol pohľadu / Československo V 1984 V 75’ V 
slov. f výročia osobností

r: ALExANDER KORDA S: ARTHUR wIMPERIS 
K: gEORgES PéRINAL H: CHARLES LAUgHTON, 
ROBERT DONAT, FRANKLIN DYALL, MILES MANDER,  
JOHN LODER, gIBB MCLAUgHLIN 

Veselou formou priblížené udalosti zo života 
anglického kráľa Henricha VIII. Film nie je dô
razný v historických súvislostiach, skôr cez an
glický humor nahliada život na dvore nabubra
lého a hedonistického Henricha VIII. Avšak aj 
toto môžeme považovať za cestu reflexie tej 
doby, čiže pohľad na kráľovský život cez filter 
obdobia nakrúcania filmu. Charles Laughton bol 
za svoj herecký prejav v tomto filme zaslúžene 
ocenený v roku 1934 Oscarom.

r: DENYS DE LA PATELLIèRE S: ALPHONSE BOUDARD 
K: SACHA VIERNY H: LOUIS DE FUNèS, JEAN gABIN, 
PAUL MERCEY, YVES BARSACq, PIERRE TORNADE

Legionár Lergain má na chrbte tetovanie od 
Modiglianiho. Keď ho zbadá obchodník s ume
ním Félicien Mézeray, zatúži po ňom. Lergain 
však pristúpi na operáciu iba pod podmienkou, že 
mu Mézeray opraví starý dom na vidieku. Samo
zrejme, nebude to však také jednoduché... Film 
uvádzame pri príležitosti nedožitých 100. na
rodenín Louisa de Funèsa (* 31. 7. 1914).

r: VLADIMíR BALCO S: ľUBOŠ JARIABKA, VLADIMíR 
BALCO K: VINCENT ROSINEC H: JURAJ MARTVOň, 
MARTIN ŠULíK, ANNA STAROSTOVá, JANA gAŠPAROVá, 
JOSEF ŠTETL

Psychologický príbeh mladého študenta filmo
vej réžie, ktorý pri nakrúcaní absolventského 
dokumentárneho filmu o slávnom organistovi 
poznáva, že i tá najpravdivejšia umelecká vý
poveď o skutočnosti je podriadená uhlu umel
covho pohľadu. Film uvádzame pri príležitos
ti 65. narodenín režiséra Vladimíra Balca  
(*16. 7. 1949). 

r: ROBERT ALTMAN S: JOHN CONSIDINE, ALLAN 
F. NICHOLLS, PATRICIA RESNICK, ROBERT ALTMAN  
K: CHARLES ROSHER H: DESI ARNAz JR., CAROL 
BURNETT, gERALDINE CHAPLIN, HOwARD DUFF,  
MIA FARROw, LILLIAN gISH

Dej filmu sa odohráva počas jedného dňa. 
Množstvo najrozličnejších postáv je spoje
ných udalosťou, ktorá dala filmu názov – 
svadbou. Sledujeme interakcie medzi posta
vami, viac či menej náhodné stretnutia, 
briskné dialógy – celé toto ľudské hemženie 
pripomína pohľad cez okulár mikroskopu na 
dianie v mravenisku. Film uvádzame pri príle
žitosti 70. narodenín herečky geraldine Chap
linovej (* 31. júl 1944).

Svadba 
 
a Wedding / USA V 1978 V 121’ V čes. ver. f 
výročia osobností
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V žiari kráľovskej lásky
V žáru královské lásky / Československo V 1990 V 
87’ V čes. f výročia osobností

Valachiho svedectvo
 
The Valachi papers / Francúzsko V Taliansko V 
1972 V 119’ V angl./tal. so slov. tit. f výročia 
osobností

Zemianska česť 
 
Zemianska česť / Československo V 1957 V 70’ V 
slov. f výročia osobností

r: JAN NěMEC S: JAN NěMEC K: JIří MACHáNě 
H: IVANA CHýLKOVá, VILéM ČOK, BOLEK POLíVKA, 
JIří BARTOŠKA, JOSEF ABRHáM, PAVEL LANDOVSKý

Voľný prepis groteskného romaneta osobitého, 
prekliateho spisovateľa a filozofa Ladislava Klí
mu (1878–1928), ktoré je nabité nespútanou 
obraznosťou, sadomasochistickými epizódami  
a svojráznou filozofiou. V makabróznom „roz
právkovom“ príbehu manželskej nenávisti,  
v ktorom ožíva démon zo záhrobia, sa režisér 
netají vôľou šokovať, atakovať prudkými zvrat
mi, erotickou vypätosťou, krutosťami a hororo
vou atmosférou. Film uvádzame pri príležitosti 
65. narodenín Bolka Polívku (* 31. júl 1949).

r: TERENCE YOUNg S: STEPHEN gELLER K: ALDO 
TONTI H: CHARLES BRONSON, LINO VENTURA, JILL 
IRELAND, wALTER CHIARI, JOSEPH wISEMAN,  
gERALD S. O’LOUgHLIN, AMEDEO NAzzARI

Mafián Joe Valachi si odpykáva vo väzení trest. 
Šepká sa, že udal polícii bossa, Vitta genovese
ho. Po ich vzájomnom stretnutí je všetko jasné 
– bozk smrti spečatí nevyslovený ortieľ nad Va
lachim. Federálni agenti ho vezmú pod ochranu 
pod jednou podmienkou. Buď prehovorí, alebo 
ho prepustia na slobodu, kde ho čaká istá smrť. 
Valachi sa rozhodne pre porušenie omerty... 
Film uvádzame pri príležitosti nedožitých 95. 
narodenín Lina Venturu (* 14. júl 1919). 

r: VLADIMíR BAHNA S: ALBERT MARENČIN K: VáCLAV 
HUňKA H: ANDREJ BAgAR, HANA MELIČKOVá, EVA 
LáTKOCzYOVá, ALOJz KRAMáR, ONDREJ JARIABEK

Historická satira z prvej polovice 19. storočia, 
ktorá zachytáva rozklad a úpadok zemianskych 
stavov. Schudobnelí zemania sa ešte naoko 
hlásia k starým zásadám zemianskej cti a slá
vy, voľby však ukážu aké ľahké je kúpiť si ich 
„rytierske“ vlastnosti. Filmová adaptácia po
vesti Jána Kalinčiaka Reštavrácia. Film uvá
dzame pri príležitosti nedožitých 100. narode
nín režiséra Vladimíra Bahnu (*25. 7. 1914). 

r: PAľO BIELIK S: JáN BUKVA (PAľO BIELIK) 
K: JAN NOVáK H: ONDREJ JARIABEK, OľgA 
ADAMČíKOVá, FRANTIŠEK DIBARBORA, EVA 
KRíŽIKOVá, ľUDOVíT JAKUBóCzY

Veselohra o osudoch Jozefa Rebra, vrchného 
štátneho kancelárskeho zriadenca, ktorý od 
chvíle, keď sa stal dôchodcom, začal terorizo
vať celú svoju rodinu. Film uvádzame pri príle
žitosti 80. narodenín herečky Evy Krížikovej  
(* 15. 7. 1934). 

V piatok trinásteho...
 
V piatok trinásteho... / Československo V 1953 V 
93’ V slov. f výročia osobností
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r: VITTORIO DE SICA S: ORESTE BIANCOLI, SUSO 
CECCHI D’AMICO, VITTORIO DE SICA, CESARE 
zAVATTINI K: CARLO MONTUORI H: ALESSANDRO 
CICOgNINI, NELLA CARELLOVá, ENzO STAIOLA 

Jednoduchá zápletka, ukradnutie bicykla ako 
pracovného nástroja, stojí ako synekdocha na 
otvorenie sociálnych problémov v pofašistic
kom Taliansku. Aj napriek využitiu mnohých 
hollywoodskych postupov filmového rozprá
vania, deje sa tak pomocou obrazu všedného 
života. Film uvádzame pri príležitosti nedoži
tých 100. narodenín scenáristky Suso Cecchi 
d’Amico (* 21. júla 1914).

Zlodeji bicyklov
 
ladri di biciclette / Taliansko V 1948 V 85’ V tal. 
s čes. tit. f výročia osobností

Digitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny 
fond v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka 
finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.

Prvé kino na Slovensku, ktoré získalo 
Cenu filmových novinárov za dramaturgiu.
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FIlmoTÉKa – Študijná sála  
Slovenského filmového ústavu
FILMOTéKA – Študijná sála Slovenského filmového ústavu 
je najmenšia sála (49 miest) Kina Lumière (Špitálska ul. 4, 
Bratislava). hlavná programová náplň je tvorená filmami  
z archívu Slovenského filmového ústavu premietanými  
z 35 mm kópií. Program ostatných sál Kina Lumière je  
dostupný v samostatnom bulletine, resp. na internetovej 
stránke: www.aic.sk/kinolumiere. 

Slovenský filmový ústav je od roku 2001 členom Medzinárodnej 
federácie filmových archívov (FIAF). FILMOTéKA – Študijná  
sála Slovenského filmového ústavu sa riadi pravidlami  
stanovenými medzinárodnou organizáciou FIAF.
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