TLAČOVÁ SPRÁVA
(14. apríl 2005)

Svetoznámy poľský režisér Andrzej Wajda
na 12. Febiofeste 2005
Jednou z pozoruhodných sekcií 12. ročníka medzinárodnej prehliadky filmu,
televízie a videa Febiofest 2005 je retrospektíva filmov Andrzeja Wajdu, ktorá je
výnimočná tým, že sa jej osobne zúčastňuje Andrzej Wajda s manželkou,
kostýmovou výtvarníčkou a herečkou Krystynou Zachwatowicz-Wajda.
Krystyna Zachwatowicz-Wajda spolupracovala s Wajdom na mnohých jeho
filmoch ako herečka (Pán Tadeáš, Korczak, Kronika ľúbostných nehôd, Človek
zo železa, Slečny z Vlčian, Človek z mramoru, Samson), aj ako kostýmová
výtvarníčka (Pomsta, Besy, Láska v Nemecku, Hranica tieňa, Svadba).
Jeden z najvýznamnejších režisérov poľskej a svetovej kinematografie, držiteľ
Čestného Oscara z roku 2000 Andrzej Wajda, včera 13. apríla osobne otvoril
vernisáž výstavy svojich kresieb z ciest po Japonsku v Poľskom inštitúte. Kresby
pochádzajú z obdobia rokov 1980 – 1999, kedy režisér navštívil Japonsko hneď
niekoľkokrát. Expozícia výstavy pozostáva z desiatok diel, ktorých spoločnou témou
je obraz dávneho Japonska, jeho svätostánkov, ceremónií, cisárskych záhrad
a divadla. Sám Andrzej Wajda o svojich kresbách hovorí, že „nie je to interpretácia,
ale potreba zachytiť to, čo som videl s presvedčením, že takýto zápis zostane navždy
v mojej pamäti a vráti sa vždy, keď to bude potrebné“. Výstava trvá do 4. mája 2005.
Retrospektívna prehliadka filmov Andrzeja Wajdu sa začala už v pondelok 11. apríla,
v úvodný deň prehliadky Febiofest. Zatiaľ ponúkla filmy Nevinní čarodejníci, Popol
a diamant, Hranica tieňa, Krajina po bitke, v ďalšie dni prehliadky sa ešte premietnu
filmy Svadba, Besy, Človek zo železa, Danton, Korczak a Zasľúbená krajina.
Na dnešný deň 14. apríla sú pre verejnosť pripravené aj projekcia dokumentu
o živote a diele Andrzeja Wajdu Má dať, dal o 15.00 hod. a stretnutie s Andrzejom
Wajdom v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty VŠMU o 16.30 hod.
Viac informácií o Andrzejovi Wajdovi nájdete na jeho oficiálnej internetovej stránke
www.wajda.pl.
Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa Febiofest sa na Slovensku koná v termíne
od 11. do 29. apríla 2005 v ôsmich mestách. Viac informácií nájdete na www.asfk.sk alebo
vám ich poskytne Kristína Pelcrová (tel.: 02 / 54 65 20 18 (19), 0905 183 503, e-mail:
kristina@asfk.sk).
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