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K desiatke slovenských filmov 70. rokov
pribudne DVD s filmovými týždenníkmi
Na trh sa dnes dostáva DVD s filmovými týždenníkmi – Týždeň vo filme 1970 –
1979. Dopĺňa edíciu Slovenský film 70. rokov, ktorá sa v novinových stánkoch
objavovala predchádzajúcich desať týždňov. Cieľom edície bolo priblížiť
verejnosti kvalitné diela domácej kinematografie 70. rokov. DVD Týždeň vo filme
1970-1979 vydáva Slovenský filmový ústav v spolupráci s vydavateľstvom Petit
Press.
DVD obsahuje výber desiatich vydaní kinožurnálu Týždeň vo filme z obdobia rokov
1970 až 1979. Každé z nich pozostáva z niekoľkých stručných správ z rôznych oblastí
dobového spoločenského diania – politiky, hospodárstva, vedy, kultúry či športu.
Desaťminútová mozaika filmových reportáží výberom tém i spôsobom spracovania
približuje z dnešného pohľadu občas trochu bizarnú atmosféru našej komunistickej
minulosti. Týždenníky, ktoré sa kedysi premietali v kinách pred každým filmovým
predstavením, sa dnes rozhodne stávajú cenným svedectvom o svojej dobe.
Na DVD vychádzajú týždenníky siedmich režisérov - Štefana Kamenického (TvF
2/1970), Marcely Jurovskej (TvF 23/1970, 49/1971), Štefana Bujnu (TvF 34/1973),
Petra Hledíka (TvF 38/1974, 42/1975), Emila Fornaya (TvF 51/1977, 31/1979),
Ľudovíta Veselého (TvF 35/1978) a Mikuláša Fodora (19/1979). Súčasťou DVD je aj
bonus v podobe textu Čo bol týždenník bývalej pracovníčky Spravodajského filmu
Marcely Plítkovej – Jurovskej.
Filmový týždenník ako sprostredkovateľ informácií o dianí na Slovensku, ale aj
v zahraničí, sa na plátnach slovenských kín objavil počas druhej svetovej vojny
v podobe týždenníka Nástup. „V päťdesiatych rokoch si vyrovnával účty nielen so
západnými imperialistami a vojnovými štváčmi, ale aj s domácimi kulakmi
a reakcionármi, kritizoval (keď mohol a pokiaľ mohol) a hlavne pracoval, budoval
a oslavoval. Na sklonku šesťdesiatych rokov sa pridal k socializmu s ľudskou tvárou a
každý, kto vedel a kto mohol, nakrúcal sovietske tanky v uliciach našich miest. Potom
prišli roky sedemdesiate. Spoločnosť sa normalizovala, normalizoval sa aj film a to,
ako takáto normalizácia vyzerala v praxi, odzrkadľuje práve filmový žurnál.
V sedemdesiatych rokoch už cenzúra oficiálne neexistovala. Do jari 1968 si každé
číslo týždenníka pozrel k tomu určený úradník, prečítal komentáre a potom sa ešte
pozrel, či boli slová správne priradené k obrazu. Zakaždým dal na príslušný papier do
správneho riadku razítko,“ spomína si na toto obdobie režisérka jedného
z týždenníkov Marcela Plítková – Jurovská v texte, ktorý je prílohou DVD. „Politický
a spoločenský obsah bol asi rovnaký ako vo všetkých dobových médiách, ale
v možnosti tvoriť kroniku, akúsi zásobu faktov a dokladov, bol filmový žurnál
nezastupiteľný.“
DVD Týždeň vo filme 1970 - 1979 sa rovnako ako jednotlivé DVD edície Slovenský
film 70. rokov bude predávať v novinových stánkoch za 99 Sk.

Edícia Slovenský film 70. rokov je nielen výberom desiatich titulov, ktoré v čase svojho vzniku
zaznamenali divácky úspech ale zároveň reprezentujú to najzaujímavejšie, čo v danom období
v slovenskej kinematografii vzniklo. V edícii Slovenský film 70. rokov vychádza desať filmov na DVD
nosičoch. Každé DVD bude obsahuje okrem filmu aj bonusy, medzi nimi informácie o filme, ohlasy
z tlače, profily tvorcov a fotogaléria. Titulky a menu sú slovenské a anglické. Kolekcia slovenských
filmov 70. rokov je obohatená o významnú novinku – časopis, s ktorým sa jednotlivé DVD budú
predávať. Časopis ilustruje dobu prostredníctvom rozhovorov a profilov tvorcov, štúdií k príslušnému
filmu, či výňatkov z dobovej tlače. DVD edíciu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.
DVD tituly vyšli v nasledovných termínoch:
Medená veža: 21.september 2007
Orlie pierko: 28. september 2007
Keby som mal pušku: 5. október 2007
Ľalie poľné: 12. október 2007
Pacho, hybský zbojník: 19. október 2007
Červené víno I-II: 26. október 2007
Ružové sny: 2 november 2007
Víťaz: 9. november 2007
A pobežím až na kraj sveta: 16. november 2007
Postav dom, zasaď strom: 23. november 2007
Týždeň vo filme 1970 - 1979: 30.november 2007
Viac informácií o DVD
a www.dvd.sme.sk.
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