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NYMFF()MANK
KA I. MÁ
Á PO PR
RVOM VÍÍKENDE 6125 DIV
VÁKOV!
Asociáccia slovenskkých filmovvých klubovv otvorila distribučný
d
rok 2014 pprvou časťťou dlho
očakávaanej erotickeej drámy NY
YMF()MANKA
KA dánskeho
o režiséra Laarsa von Trriera. Za prvvý víkend
si ju priššlo pozrieť 6125 diváko
ov. Nymfomaanka tak bo
ola tento víkend podľa ppočtu diváko
ov tretím
a podľa tržieb štvvrtým najnaavštevovaneejším filmom
m celkovo v slovenskkých kinách
h. Počet
divákovv predznameenáva, že môže ísť aaj o najnavvštevovanejší titul v toohtoročnej klubovej
distribúccii. Premiérra druhej čaasti filmu je naplánovan
ná na 6. feb
bruár. V piattok 31. janu
uára však
Kino Luumière v Brratislave priipravilo špeeciálny veččer s Nymf())mankou, po
počas ktoréh
ho budú
uvedenéé obe časti za
z sebou (čaasť II v predp
dpremiére).
ASFK uvvádza NYMF(()MANKU do celoslovenskkej distribúcie ako piata krajina
k
na svvete. Film vstupuje do
kín ako P
PROJEKT 1000 ŠPECIÁL – posledný titul zaradenný do program
mu putovnej prehliadky PROJEKT
P
100 – 20013. V januári uvedie NYMFF()MANKU I ttakmer 60 film
mových klubov, kín a multipleexov po celej SR.
Lars vonn Trier filmoom Nymf()manka uzatváára tzv. trilóggiu depresie, ktorej prvé dve časti tvoria filmy
Antikrist (2009) a Melancholia
M
(2011).
(
Svojuu myšlienku o ľudskej seexualite s poddtitulom Zabudnite na
lásku zvveril veľkým osobnostiam
m filmového plátna. Hlavvnú postavu nymfomankky Joe stvárňňuje jeho
herecká múza – francúzska Chaarlotte Gainssbourg. Ďaleej sa vo filme objaví Steellan Skarsgård, Shia
LaBeouff, Willem Daffoe, Jamie Beell, Christian Slater, Stacyy Martin, či Udo Kier. Poo tom, ako naa projekte
z časovýých dôvodov nemohla paarticipovať ďďalšia režisérrova obľúbenná herečka Nicole Kidman, ktorú
von Trierr oslovil, postavu Mrs. H prijala slávn a Uma Thurm
man.
Kompletnné dielo NY
YMF()MANKA
A, ktoré pri náša režiséérovu víziu sveta,
s
kde ssa vytráca láska, je
rozdelenné do ôsmich kapitol The Compleat Anngler / Jerôm
me / Mrs. H / Delirium / Thhe Little Orgaan School
/ The Eaastern and thee Western Church (The S
Silent Duck) / The Mirror / The Gun.
Viac infformácií a program projjekcií nájdeete na www.asfk.sk / Kontakt
K
pre médiá: Eva Rebollo
rebollo@
@asfk.sk

