SEDMÁ tisková zpráva  „FILMOVÁ“
úterý 17. května 2016, Uherské Hradiště
Festival Dny slovanské kultury přinese nejenom atraktivní nabídku legendárních slovenských nebo
slovinských filmů, ale i setkání s významnými filmovými osobnostmi, v čele s klasikem
československého filmu režisérem Dušanem Hanákem. Ve výběru filmů se ale objevují i současné
filmové hity. Ze Slovenska je to především nejlepší i nejnavštěvovanější slovenský film za posledních
deset let  autobiografický dokument PAVOL DEMITRA: 38 o slavném slovenském hokejistovi.
Novou českou kinematografii pak bude reprezentovat patrně největší letošní překvapení RODINNÝ
FILM (2015). Ten získal prestižní cenu na festivalu Finále v Plzni a tím i titul nejlepší český film roku
2015. Film slovinského režiséra osobně uvede hlavní hrdina a velká naděje české filmu herec Daniel
Kadlec. 
Jelikož na poslední chvíli došlo ke změně v programu, bude z technickoorganizačních důvodů
na slavnostním zahájení festivalu v pátek 20. května od 18.00 promítnuta perla české kinematografie 
dokument Pavla Kouteckého o architektovi Pražského hradu Jože Plečnikovi DRAHÝ MISTŘE
(1996)

1. Setkání s největší osobností slovenského filmu režisérem Dušanem Hanákem
Rozhodně největší filmovou událostí festivalu bude účast legendy československého filmu režiséra Dušana
Hanáka, který patří k nejúspěšnějším režisérům tzv. nové české vlny v letech normalizačních. V 70. letech
dokázal prosadit a natočit dva velmi úspěšné filmy, které získaly i významná zahraniční ocenění. Dušan
Hanák oba dva filmy uvede a bude k dispozici i k následné besedě. 
Film OBRAZY STARÉHO SVETA
(1972) 
se bude promítat v neděli 22. května v 17:30 
v Sále kardinála Tomáše Špidlíka na Velehradě.

Druhý den, v 
pondělí 23. 5., pak od 17:30 v kině Hvězda Dušan Hanák přesně po 40 letech představí svůj
další legendární film 
RŮŽOVÉ SNY
s Ivou Bittovou a Jurajem Nvotou v hlavních rolích.
2. Český film roku 2015 natočil mladý slovinský režisér, který představí nová herecká naděje
Velkým a příjemným překvapením skončil letošní ročník festivalu českých filmů FINÁLE Plzeň. Hlavní
cenu, a tedy i neoficiální titul nejlepšího filmu roku 2015, získal film režiséra Olmi Omerzu 
RODINNÝ
FILM. Celovečerní debut jednatřicetiletého slovinskočeského režiséra je v mnoha ohledech výstavní
kousek a není důvod se divit jeho úspěchům na festivalech v San Sebastiánu, Tokiu a v Chotěbuzi. Rodinný
film v sobě snoubí autorskou kuráž, sebejistotu a originalitu s možná až nečekaným řemeslným fortelem a
rozhodně nezapře talent svého tvůrce ve věci šťastné castingové volby. Překvapují nejenom civilní projevy
zkušených herců, ale především nových tváří a debutantů v čele s velmi talentovaným 
Danielem Kadlecem.
Ten se také osobně zúčastní speciální festivalové projekce ve čtvrtek 19. května ve 20.00 v kině
Hvězda.
3. Na zahájení festivalu místo divadla film DRAHÝ MISTŘĚ
Z technickoorganizačních důvodů jsme byli nuceni zrušit plánované divadlo Lucie Siposové SLOVENKA
NA KVADRÁT. 
Náhradou ale bude projekce slavného českého dokumentárního filmu DRAHÝ
MISTŘE (1996), režiséra Pavla Kouteckého, jenž představuje 
umělecký filmový esej o předním
evropském architektovi Josipu Plečnikovi (18721957). Dokument byl natočen jako součást velkolepé
výstavy Josip Plečnik  Architektura pro novou demokracii, která probíhala v roce 1996 v areálu Pražského
hradu. Snímek konfrontuje mistrovu tvorbu v Praze, v rodném Slovinsku a ve Vídni, kde slavný architekt
studoval. Hodinový dokument není pouze mechanickým a statickým nasnímáním architektonických skvostů.
Plečnikovy realizace jsou naopak konfrontovány s návrhy, dobovými ohlasy a proměnami míst, kde stavěl. V
protikladu k všeobecně uznávanému dílu zazní v dokumentu i některé velmi kritické hlasy českých
současníků. Projekce se uskuteční v pátek 20. května od 18.00 v kině Hvězda v Uherském Hradišti a
VSTUP NA TOTO MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ BUDE ZDARMA.

4. Šumné slovinské stopy osobně uvede režisér a autor Radovan Lipus
Jedním z vrcholů letošního festivalu bude i výstava JOŽE PLEČNIK  MISTR SAKRÁLNÍ
ARCHITEKTURY v kostele Sv. Ducha ve Starém Městě (vernisáž k výstavě se bude konat v
sobotu 21. května od 18.00) a pozvánkou na tuto výstavu bude i setkání s režisérem televizního
cyklu ŠUMNÉ STOPY 
Radovanem Lipusem
. Ten 
ve čtvrtek 19. května od 17:30 v kině Hvězda
nabídne dva díly, které jsou věnované slovinské architektuře.
5. Kultovní českoslovinský film VOLNOBĚH v unikátní 35mm projekci

První polistopadovou větší filmovou českoslovinskou spoluprací byl kultovní film 
VOLNOBĚH
,
který se stal v roce 1999 velmi příjemným překvapením slovinské filmové produkce a
nejúspěšnějším slovinským filmovým debutem. Film natočil absolvent FAMU, slovinský režisér
Jan Cvitkovič, který si ve filmu zahrál společně se začínající herečkou Natašou Burger (diváci ji
uvidí v divadelní hře Manželská vraždění 13. června v kině Hvězda). Na filmu se významně
podílelo i několik českých tvůrců a přispělo velkou měrou k celkovému úspěchu filmu. Projekce
filmu, která bude uvedena exkluzivně ve formátu 35 mm, proběhne 
v pondělí 23. května od 15:00
v kině Hvězda v rámci sekce Bio senior. Týž večer od 20:00 uvedeme v hradišťské premiéře
nejnovější komedii režiséra Jana Cvitkoviče 
ŠIŠKA DELUXE
, na kterém se významně podílela v
herecké roli i jako poradce herečka Nataša Burger.

6. Sezonu letního kina zahájí hokejista Pavol Demitra

Probíhající MS v hokeji ovlivnilo i volbu zahajovacího filmu letošní sezony letního kina ve
Smetanových sadech v Uherském Hradišti. 
V sobotu 21. května ve 20:30 
nabídneme divácky
nejúspěšnější slovenský film posledních deseti let a současně i velmi kvalitní dokumentární film 
38
 PAVOL DEMITRA
. Jedinečný filmový projekt mapuje život slovenské hokejové legendy,
Pavola Demitry, který zahynul 7. září 2011 spolu s dalšími hokejovými reprezentanty při havárii
letadla na trase z Jaroslavle do Minsku. Film poodhaluje důležité momenty z Demitrovy kariéry,
včetně exkluzivních materiálů z NHL. Film má neuvěřitelně vysoké hodnocení na ČSFD  85
procent a řadí se mezi nejlepší slovenské filmy.
7. Radošínské naivné divadlo uvádí ...

Česká kultura má Cimrmany, slovenská pak Radošínské divadlo. Legendární divadlo baví
slovenské i české diváky více jak 53 let a na festivalu se představí ve dvou kratších filmech. Ve
čtvrtek 19. května od 16.00 v rámci cyklu Zlatý fond uvedeme filmový zkrácený záznam
legendárního představení 
JÁÁÁNOŠÍÍÍK a pak jako bonus krátkou grotesku 
SNÍDANĚ V
TRÁVĚ
. Film natočil režisér Juraj Štěpka (syn zakladatele divadla).

INFORMACE A PŘEDPRODEJ
je zahájen v informačních centrech v Uherském Hradišti, Velehradě i Starém Městě. Aktuality a
další informace naleznete na webových stránkách www.dnyslovanskekultury.cz
, ale i na
facebookovém profilu 
https://www.facebook.com/dnyslovanskekultury
. Všechny doposud vydané
TISKOVÉ ZPRÁVY najdete ke stažení 
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