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Na DVD vyšli tri filmy Paľa Bielika,
slovenskej režisérskej legendy
Mnohí záujemcovia o slovenskú kinematografiu a jej históriu, ktorí si
nenechajú ujsť akúkoľvek novinku, už možno zaregistrovali, že sa na trhu
s DVD nosičmi nedávno objavili filmy priekopníka slovenskej kinematografie
Paľa Bielika. Vyšli v kolekcii pod názvom 3x Paľo Bielik z edičného oddelenia
Slovenského filmového ústavu, v akej sa k divákom v minulosti dostali už
významné diela z tvorby Dušana Hanáka, Martina Hollého, Juraja Jakubiska
a Štefana Uhra.
Výber z rozsiahleho diela Paľa Bielika na DVD zastupujú jeho filmy z prelomu 50. a 60.
rokov minulého storočia. Prvým z nich je snímka Štyridsaťštyri z roku 1957, dramatický
príbeh o povestnej vzbure slovenských vojakov 71. trenčianskeho pešieho pluku proti
dôstojníkom rakúsko-uhorskej armády počas prvej svetovej vojny v Kragujevaci. Film je
otvorenou obžalobou nezmyselnosti vojen a vyjadrením spontánneho odporu voči
vojnovému násiliu vôbec a hoci sa v období príprav o ňom uvažovalo ako o koprodukcii
s Juhosláviou, film sa napokon realizoval iba v slovenskej produkcii.
Druhým filmom z tejto kolekcie je kultová psychologická vojnová dráma Kapitán Dabač
z roku 1959 o dôstojníkovi slovenskej armády, ktorý si pod vplyvom osobnej životnej prehry
postupne počas bojov na Ukrajine uvedomuje hrôzy fašizmu. Po návrate na Slovensko sa
zapojí do protifašistického odboja, jeho odpor však zostáva v rovine individuálnej vzbury,
keď ako vojak pochybuje aj o zmysle partizánskej činnosti. Toto dielo nakrútil Bielik po
jedenástich rokoch od vzniku jeho debutového filmu Vlčie diery (1948), ktorý bol vtedy jeho
prvým filmom s tematikou Slovenského národného povstania.
Kolekciu troch filmov s Bielikovou tvorbou napokon uzatvára výpravné spracovanie príbehu
o legendárnom slovenskom ľudovom hrdinovi a zbojníkovi z roku 1963 Jánošík I, II, ktoré je
tiež reflexiou spoločenských vzťahov na Slovensku koncom 17. a začiatkom 18. storočia.
Prvá epocha rozpráva o Jánošíkom detstve, štúdiách a návrate do rodného kraja. Druhá
zachytáva Jánošíkov odchod do hôr, formovanie zbojníckej družiny, protifeudálny odboj
a končí sa Jánošíkovou popravou. Literárna príprava jedného z divácky najúspešnejších
filmov v dejinách slovenskej kinematografie trvala desať rokov a Bielik sa v nej pokúsil
nanovo interpretovať slovenskú národnú legendu.
Okrem filmov jednotlivé DVD obsahujú i profily tvorcov, ohlasy z tlače a texty o filmoch, tie
dokresľuje fotogaléria. Menu DVD je slovenské a anglické, rovnako aj titulky. Filmy Kapitán
Dabač a Jánošík I, II obsahujú aj komentár pre nevidiacich. Cena DVD 3x Paľo Bielik je
6,90 Eur a zakúpiť si ho môžete v predajni Klapka.sk a na www.klapka.sk.

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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