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Film Obrazy starého sveta bude mať
obnovenú slávnostnú premiéru
Trezorový film režiséra Dušana Hanáka Obrazy starého sveta (1972) sa po
tridsiatich šiestich rokoch od vzniku dočká slávnostnej premiéry. V Českej
republike 10. januára 2008 otvorí českú časť Projektu 100 – 2008. Slovenskú
obnovenú premiéru bude mať film 11. septembra 2008 v rámci slovenskej
časti filmovej prehliadky Projekt 100 - 2008. V českých a slovenských kinách
sa bude premiérovo a potom aj počas celého trvania Projektu 100 – 2008
premietať spolu s krátkym filmom Prišiel k nám Old Shatterhand (1966).
Celovečerný dokumentárny film Dušana Hanáka Obrazy starého sveta vznikol v
roku 1972. V júli mal byť uvedený do distribúcie, ale po dvoch dňoch
predpremiérového premietania bol stiahnutý. V roku 1988 bol “uvoľnený” a do
distribúcie ho zaradili v júli 1989. Slávnostnou premiérou, akú si film zaslúži, však
bude až jeho opätovné uvedenie do distribúcie 10. januára 2008 o 18:00 v kine
Aero na Biskupcovej ulici č. 31 v Prahe. Obnovenej slávnostnej premiéry sa
zúčastní režisér filmu Dušan Hanák, generálny riaditeľ Slovenského filmového
ústavu Peter Dubecký a filmový teoretik a filozof Peter Michalovič.
Film Obrazy starého sveta zobrazuje zaujímavých ľudí, dobrovoľne žijúcich na
periférii spoločnosti. Periféria ale v tomto prípade nie je synonymom úpadku, ale
azylovým miestom, umožňujúcim žiť autentický život v totalitnom komunistickom
režime. Tvorcovi filmu, inšpirovanému fotografickými cyklami Martina Martinčeka,
sa s výnimočnou citlivosťou podarilo zachytiť jedinečnosť sledovaných postáv, ich
svojrázne postoje k životu i vzácnu morálnu čistotu. Sugestívne zobrazuje starých
ľudí z Liptova a Oravy, ktorí dokážu aj v stave civilizačného chaosu a neistoty žiť
vnútorne slobodní.
Obrazy starého sveta sú jedným z najúspešnejších a najoceňovanejších
slovenských filmov. Získali Cenu Asociácie losangeleských filmových kritikov za
najlepší dokumentárny film 1990, nomináciu na Oscara v kategórii dokumentárny
film, Osobitné uznanie dokumentárnej poroty – Európska filmová cena 1989,
Grand Prix – Zlatý sestercius, Cenu publika, Cenu poroty mladých a Čestné
uznanie ekumenickej poroty na 20. MF dokumentárnych filmov Nyon 1988; Cenu
Dona Quijota (FICC), Cenu FIPRESCI na 31. medzinárodnom týždni
dokumentárneho a krátkeho filmu Lipsko 1988, Veľkú cenu na festivale Etnofilm
Čadca 1988 a mnoho ďalších ocenení.
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