OSTRAVA KAMERA OKO ZPŘÍSTUPNÍ VEŘEJNOSTI
LETNÍ KINO POKLAD V PORUBĚ
Tradiční kameramanský festival Ostrava Kamera Oko, jehož jubilejní desátý
ročník se uskuteční ve dnech 25.–30. 9. 2018, se publiku představí speciální projekcí již
na konci května.
Projekce se uskuteční 31. 5. 2018 v areálu letního kina Poklad v OstravěPorubě a bude sloužit jako pozvánka na zářijové dny festivalu. Promítána bude
legendární romantická komedie Woodyho Allena Annie Hallová (1977), v původním
znění s českými titulky. Výběrem tohoto filmu představuje dramaturgická sekce festivalu
téma aktuálního ročníku, které nese název Portrét dámy. Tato událost zároveň navazuje
na minulý ročník tematicky věnovaný architektuře, v rámci něhož se tým festivalu
rozhodl oživovat historicky významná a přesto opomíjená lokální místa. Takovým
místem je právě i porubský amfiteátr.
Ředitelka festivalu Ostrava Kamera Oko Gabriela Knýblová k tomu dodává: “Naším
cílem je vzpomenout na zlaté časy porubského letního kina a znovu zpřístupnit tzv.
zapomenutý poklad veřejnosti. Rádi bychom tímto také získali co nejvíce informací od
pamětníků a zapojili místní komunitu do příprav areálu. Propojení starší generace, která se
doufáme na místo vydá kvůli vzpomínkám, a mladé, kterou věříme, že bude motivovat
objevení něčeho běžně nedostupného, přispěje k budování místní kolektivní paměti.”
Poslední filmová sezóna v tomto amfiteátru proběhla v roce 1996. Od té doby zde
kulturní dům uspořádal řadu koncertních vystoupení a jiných kulturních aktivit, od
filmového poslání areálu však bylo opuštěno. Kino bude díky spolupráci se společností
AKORD & POKLAD oživeno po řadě let a z toho důvodu mu bude věnována náležitá péče.
Dojde k vyčištění a drobným opravám areálu, bude zajištěno občerstvení, v rámci večera
vystoupí DJ, který dokreslí ojedinělou atmosféru. Areál bude pro veřejnost otevřen od
17:00. Ve 21:00 pak začne filmová projekce. Kulturní dům Poklad v průběhu léta na
toto oživení naváže, dojde k výroční projekci, stejně jako k několika dalším kulturním
večerům.
Událost zároveň proběhne ve spolupráci s projektem Sdílko, které tímto
slavnostně završí svou lokální pop-up činnost. Večerem bude provázet architekt Tomáš
Čech, jenž se mimo jiné vyjádří k historii unikátního místa také z odborného
architektonického pohledu. Partnerem akce je Dům kultury Poklad a Městský obvod
Ostrava-Poruba.

V rámci tohoto večera bude rovněž spuštěn předprodej zvýhodněných akreditací
na samotný Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko 2018.
Bližší informace naleznete na www.filmfestivalostrava.com
a www.facebook.com/ostravakameraoko.
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