Na bratislavský Filmový chodník slávy pribudne pamätná dlaždica – pána
Martina Hubu
Bratislava, 13.06. 2017

Bratislavský Filmový chodník slávy ozdobí meno výnimočnej umelca, jednej z
najvýraznejších osobností slovenského herectva – pána Martina Hubu. Slávnostné
odhalenie pamätnej dlaždice sa uskutoční 21. júna pred Mestským divadlom P. O.
Hviezdoslava.
Tradíciu Filmového chodníka slávy v Bratislave založili v roku 2009 Medzinárodný filmový
festival Bratislava v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava a Bratislavským kultúrnym
a informačným strediskom ako prejav vzdávania úcty za dlhoročnú umeleckú tvorbu
významným slovenským filmovým a divadelným umelcom, tvorcom a profesionálom.
K pamätným dlaždiciam na Filmovom chodníku slávy pred Mestským divadlom P. O.
Hviezdoslava v Bratislave pribudne popri Ladislavovi Chudíkovi, Márii Kráľovičovej, Jozefovi
Adamovičovi, Štefanovi Kvietikovi, Eve Krížikovej a Ivanovi Palúchovi, Emílie Vášáryovej aj
meno Martina Hubu.
Slávnostné odhalene pamätnej dlaždice na Filmovom chodníku slávy prebehne v stredu 16.
júna o 16:00 hod pred Mestským divadlom P. O. Hviezdoslava počas ceremoniálu za osobnej
účasti ocenenej laureáta pána Hubu, zástupcov festivalu, mesta a BKIS. Pamätná dlaždica
Filmového chodníka slávy ponesie meno laureáta, rukou písaný podpis a dátum ocenenia.
Podujatie je súčasťou 42. ročníka multižánrového mestského letného festivalu Kultúrne leto
a Hradné slávnosti Bratislava 2017.
Meno ďalšieho laureáta ocenenia za dlhoročnú umeleckú tvorbu bude vyhlásené počas 19.
ročníka Medzinárodného filmového festivalu Bratislava, ktorý sa uskutoční od 9. do 16.
novembra v bratislavských mestských kinách. Počas festivalového týždňa ponúkne MFF
Bratislava svojim divákom široké spektrum filmov. V programovom výbere sú predovšetkým
tie najlepšie filmy sezóny, ktorú bratislavský festival v závere roka svojim spôsobom
bilancuje. Veľkú väčšinu filmov uvedie v slovenskej premiére a mnohé z nich môžu filmoví
nadšenci vidieť len počas festivalu, keďže sa v kinodistribúcii neobjavia. Bratislavský festival
pamätá na všetky divácke kategórie vrátane najmladších divákov a seniorov, je prístupný a
zároveň prekvapivý a progresívny. Okrem filmových premietaní sa návštevníci môžu tešiť na
neopakovateľnú atmosféru, stretnutia s hviezdami súčasného filmu a pestrý, multižánrový
sprievodný program.
Všetky aktuálne informácie o programe Medzinárodného filmového festivalu Bratislava
budú priebežne zverejňované na internetovej stránke www.bratislavaiff.sk a na Facebooku
www.facebook.com/bratislavaiff.
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09. - 16. november 2017
Kino umière, Kino Mladosť, Kino Nostalgia, Gorila.sk Urban pace,
Kino MIER Modra, Kino Mier Senec, Kino áhoran Malacky

Hlavný organizátor : Partners Production
Nad festivalom prevzal záštitu Marek Maďarič, minister kultúry Slovenskej republiky.
Festival finančne podporil : udiovizuálny fond
Hlavní partneri :

lovenská elektrizačná prenosová sústava, KiK textil a Non-Food,

Transpetrol, innogy Slovensko
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