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Tvorbu Ela Romančíka si je možné
pripomenúť aj na DVD
V utorok 9. októbra 2012 zomrel vo veku nedožitých 90 rokov významný slovenský
herec Elo Romančík. O jeho úmrtí informovali médiá. V našej tlačovej správe si
dovoľujeme upozorniť na jeho filmovú tvorbu. Elo Romančík stvárnil rôznorodé
charakterové postavy v mnohých, často pozoruhodných dielach slovenskej
kinematografie, spolupracoval aj s významnými režisérmi.
Vo filme sa Elo Romančík začal objavovať od 50. rokov. Prvú príležitosť mu dal český režisér
Miroslav Cikán, keď ho obsadil do hlavnej úlohy robotníka Jakuba v dráme o štrajku železničných
robotníkov Boj sa skončí zajtra (1950). Charakterových hrdinov so zložitejším sociálnym
a psychologickým zázemím vytvoril však Romančík v ďalších filmoch, napríklad Pole neorané
(1953) Vladimíra Bahnu, Rodná zem (1953) Josefa Macha, Previerka lásky (1956) Jozefa
Medveďa alebo Kapitán Dabač (1959) Paľa Bielika.
V ďalšom desaťroční Romančík nakrúcal striedavo s českými a slovenskými režisérmi. Z jeho
hereckého potenciálu čerpal napríklad aj režisér Jiří Krejčík, v ktorého adaptácii Karvašovej
divadelnej hry Polnočná omša (1962) stelesnil doktora Harmana. V tomto období hral napríklad aj
vo filme Andreja Lettricha Volanie démonov (1967) i niekoľkých ďalších.
V 70. rokoch mohol Romančík svoje herecké umenie uplatniť len v menších rolách, v tomto
období spolupracoval s Jozefom Zacharom (Kamarátka šuška, 1977), Martinom Hollým (Smrť
šitá na mieru, 1979), ale stretol sa aj s režisérom Zorom Záhonom (Tetované časom, 1975).
Práve v spolupráci s ním vyvrcholila Romančíkova filmová tvorba v pozoruhodnej štúdii poctivého
a morálne silného muža Štefana Riečana v dramatickom filme Pomocník (1981), ktorý vznikol
podľa románu Ladislava Balleka.
V 80. rokoch Elo Romančík hral ešte vo filmoch Martina Ťapáka (Skleníková Venuša, 1985)
alebo Štefana Uhra (Šiesta veta, 1986). Okrem toho sa počas svojho hereckého pôsobenia
presadil aj v televíznej tvorbe a vďaka svojej dokonalej výslovnosti a citlivej práci so zvučným
a sýtym hlasom sa začlenil aj medzi popredných rozhlasových a dabingových interpretov.
Ela Romančíka si záujemcovia o jeho tvorbu môžu pripomenúť aj na DVD nosičoch, ktoré
vydal Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s vydavateľstvom Petit Press.
V jednotlivých edíciách Slovenský film ho jeho obdivovatelia môžu vidieť na DVD vo
filmoch Rodná zem a Kapitán Dabač. Oba nosiče si je možné zakúpiť v predajni SFÚ –
Klapka.sk na Grősslingovej ul. 43 alebo prostredníctvom internetového predaja na
www.klapka.sk. V DVD edícii Slovenský film 80. rokov vyšlo aj DVD s filmom Zora Záhona
Pomocník, to je, žiaľ, vypredané.
spracované podľa: Miloš Fikejz: Český film. Herci a herečky, Libri, 2007

Slovenský filmový ústav (SFÚ)
Slovenský filmový ústav (SFÚ) je
jediná štátna organizácia v oblasti
audiovízie na Slovensku. Jej hlavné
úlohy, činnosti a pôsobnosť definuje
audiovizuálny zákon č. 343/2007 Z.
z. Súčasťou SFÚ je špecializovaný
filmový archív. Tvoria ho jedinečné
filmové a s filmom súvisiace
archívne fondy a zbierky, ktoré sú
základom audiovizuálneho
dedičstva SR.
Kontakt: Slovenský filmový ústav,
Grösslingová 32, Bratislava,
www.sfu.sk.

Predajňa Slovenského filmového
ústavu – Klapka.sk
Predajňa Klapka.sk sa orientuje na
ponuku audiovizuálnych diel,
odbornej literatúry a sprievodných
grafických materiálov. V predaji má
publikácie, časopisy, DVD nosiče z
produkcie SFÚ a ďalších
slovenských či zahraničných
vydavateľstiev, ale aj soundtracky,
plagáty a fotosky k slovenským i
zahraničným filmom. Ponúka aj
možnosť internetového predaja.
Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová
43, Bratislava, www.klapka.sk.

Kino Slovenského filmového
ústavu – Kino Lumière
Kino Lumière premieta domáce a
zahraničné filmové diela, ktoré inde
priestor na uvedenie nemajú. Jeho
prioritami sú slovenský film,
európska kinematografia a archívne
kino. Uvádza pravidelné cykly a
v jeho priestoroch sa konajú aj
prehliadky a festivaly. Sprístupnené
sú dve kinosály na prízemí, vstupné
sa pohybuje od 2,00 € do 4,00 €.
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4,
Bratislava, www.aic.sk/kinolumiere,
www.navstevnik.sk
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