
Spoštovani! 
Na 17. festival dokumentarnega filma prihaja edinstveni dokumentarec, ki bi morda 
zanimal vas in vaše sodelavce: 
 
Narodna galerija National Gallery 
 
Režija Frederick Wiseman 
Francija, VB, ZDA/France, UK, USA, 2014, 178', DCP 
 
Wiseman v treh urah obdela enega najznamenitejših muzejev na svetu, londonsko 
Narodno galerijo, kjer so shranjena številna velika klasična dela likovne umetnosti. To je 
po eni strani klasičen wisemanovski portret kompleksne institucije, ki pa se po drugi 
strani razlikuje od nedavnih režiserjevih del (npr. La danse, At Berkeley), saj se Wiseman 
le redko poda v ozadje institucije, njeno upravo in drobovje. V ospredju Narodne galerije 
so razstavni prostori in umetniškozgodovinski vidik, poustvarjanje likovnih del in 
dojemanje umetnosti, pri čemer so še posebej poudarjeni razhajanje med umeščenostjo 
galerije in izvirnim krajem nastanka umetnine ter seveda vloga svetlobe in »kadriranje« 
motiva, s čimer Wiseman lovi vzporednico s filmsko umetnostjo. 
 
FILM SI NA 17. FESTIVALU DOKUMENTARNEGA FILMA LAHKO OGLEDATE: 
 
·        v četrtek, 12. marca ob 20:15 v Slovenski kinoteki 
·        v nedeljo, 15. marca ob 11:00 v Kinodvoru 
 
Cene vstopnic 5, 4’50* EUR 
Popusti 
· 10-odstotni ob nakupu petih in 20-odstotni ob nakupu desetih vstopnic. 
· 20-odstotni popust za skupine (več kot 10 oseb) 
* za mlajše od 25 in starejše od 65 let ter upokojence; število vstopnic s tem popustom 
je omejeno. 
 
Popuste je mogoče uveljavljati le ob nakupu v Informacijskem središču CD. 
 
Če bi se s sodelavci odločili za ogled filma v večjem številu, se vsekakor obrnite name v 
zvezi z zgoraj omenjenimi popusti. Na voljo sem vam tudi za vse dodatne informacije. 
Veseli bomo, če boste morda lahko naše vabilo posredovali tudi ostalim, ki bi jih ta film 
zanimal. 
 
Več informacij o programu 17. festivala dokumentarnega filma, ki prinaša še mnogo 
zanimivih filmov, lahko najdete tudi na www.fdf.si.  
 
Vabljeni! 
 
Lep pozdrav, 
  
Špela Jurak 
 
Služba za trženje programa in odnose z javnostmi 
T: 01 2417 328 
E: stiki@cd-cc.si  
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