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O prijatí filmu talianskym a medzinárodným publikom vtedy povedal: „Podľa môjho názoru
film tak zabral preto, lebo má všetko, čo divák potrebuje – polemiku, politiku, sex, humor,
fantáziu, silné sentimentálne scény, dynamiku. (...) Treba robiť filmy s vášňou, silným
zaujatím, divácky príťažlivé. Moderný film by mal byť syntetický po všetkých stránkach. Iba
potom bude pôsobiť na široký okruh publika, bude prijateľnejší a didaktickejší.“
Nadčasová rodinná sága Pichandovcov vychádza na DVD po prvýkrát, v minulosti ju
Slovenský filmový ústav – Národné kinematografické centrum vydal na VHS ako jeden
z filmov zo Zlatého fondu slovenskej kinematografie v roku 1997. Na DVD vychádza
Tisícročná včela s digitálne remastrovaným obrazom a zvukom. Ako bonusy sú na ňom
profily tvorcov – Juraja Jakubiska, Petra Jaroša, Jozefa Kronera a Štefana Kvietika, vo
fotogalérii sú zábery z filmu. Menu má DVD slovenské a anglické, má anglické titulky a
obsahuje aj audiokomentár pre nevidiacich a slabozrakých, ktorý vznikol vďaka programu
Kultúra bez bariér Nadácie Orange. DVD vydali Slovenský filmový ústav a vydavateľstvo
Petit Press, jeho výrobu a distribúciu podporil Audiovizuálny fond.
DVD Tisícročná včela I – II vychádza 29. októbra 2011 a zakúpiť si ho bude možné
v novinových stánkoch za 5 €. V predajni Klapka.sk na Grösslingovej ul. 43 a v
predajni Petit Press na Lazaretskej ul. 12 je za zvýhodnenú cenu 4 €, za túto cenu si ho je
možné objednať aj na www.petitshop.sme.sk.
TISÍCROČNÁ VČELA I – II (1983)
Réžia: Juraj Jakubisko ● Námet: Peter Jaroš ● Scenár: Peter Jaroš, Juraj Jakubisko ● Dialógy /
Dramaturgia: Jozef Paštéka ● Kamera: Stanislav Doršic ● Hudba: Petr Hapka ● Strih: Patrik Pašš,
Judita Fatulová ● Hrajú: Jozef Kroner, Štefan Kvietik, Michal Dočolomanský, Jana Janovská, Ivana
Valešová, Pavol Mikulík, Eva Jakoubková, Igor Čillík, Milan Kiš, Štefan Šafárik, Jiří Císler, Samuel
Adamčík, Barbora Štěpánová a ďalší. ● Minutáž: 162 min.
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