Kultúra, kino
Život na Slovensku

V centre Košíc sa nachádza kino, aké nikde inde na Slovensku nenájdete
Redaktorka: Košice ukrývajú množstvo krásnych a nepoznaných zákutí. Medzi také
rozhodne patrí aj staré Záhradné kino, ktoré sa nachádza v srdci
historického centra medzi Mäsiarskou a Hlavnou ulicou. Kino, v ktorom sa
naposledy premietalo v 80. rokoch, opäť ožilo.
Riaditeľ kina: Toto kino fungovalo od roku 1956 do 80. rokov zhruba a potom vlastne bolo
zatvorené dlho, až doteraz, vlastne do dnešného dňa.
Redaktorka: Občianske združenie Cinefil, ktoré prevádzkuje aj Kino Úsmev, sa rozhodlo
zobrať ho do parády a sprístupniť tak atmosféru premietania starších
filmov takmer pod holým nebom širokej verejnosti.
Riaditeľ kina: Tento priestor sme dokonca mali na radare skôr ešte ako Kino Úsmev
samotné, ale vždy nastali rôzne komplikácie, ktoré nám to nejak znemožnili
sa tu dostať. Ta posledná bol Covid.
Redaktorka: Kino sa pôvodne nachádzalo pod holým nebom, v 70. rokoch tu ale pridali
konštrukciu so strechou.
Riaditeľ kina: Samotná tá charizma toho priestoru je taká veľmi unikátna. Tí starší
pamätníci Košičania si ho, to kino, ešte pamätajú, ale vlastne pre tie mladšie
ročníky je to úplne ako keby taký nový objav.
Redaktorka: Keď filmoví nadšenci zobrali kino do parády, čakala ich kopa roboty.
V priestore nebola elektrika, ani voda. Namiesto pohodlných sedačiek
či Tuli vakov tu bol sklad vecí, ktorý bolo potrebné vypratať.
Riaditeľ kina: Sedenie je tak eklekticky riešené. Sú tu staré sedačky zo starého kina vo
Svidníku. Potom sú tu rôzne Tuli vaky, ktoré sme tiež zohnali v takom
výpredaji.
Redaktorka: Úplne novým prvkom je minimalistický bar, ktorý si sami navrhli, aj
postavili.
Riaditeľ kina: Ten koncept toho kina je vlastne taký typ takého launchového kina. To
znamená, že diváci si aj počas filmu môžu objednávať nápoje, ktoré im
obsluha prinesie. A vlastne má to byť také ako keby uvoľnenejšie pozeranie
letné.
Redaktorka: Kino pre verejnosť oficiálne otvoria už tento piatok premietaním kultového
filmu Nožnicovoruký Edward. Premietacie dni budú trikrát do týždňa:
v stredu, piatok a sobotu. Lístky si môžu návštevníci zakúpiť cez web Kina
Úsmev. Záhradné kino nájdete v podchode pri Malej scéne Štátneho divadla
medzi Mäsiarskou a Hlavnou ulicou. Barbora Slivková, telKE.
telKE, 26. 8. 2021, minutáž: 01:27 min.
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Djc1Atqbfjo)
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