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DVD s filmom Obrazy starého sveta Dušana
Hanáka vychádza pre veľký záujem už po tretíkrát
Najžiadanejším DVD z edičného oddelenia Slovenského filmového ústavu (SFÚ) je
nosič s dokumentárnym filmom Dušana Hanáka Obrazy starého sveta, ktorý stále
oslovuje divákov doma aj v zahraniční. Svedčí o tom aj záujem zo strany
organizátorov rôznych prehliadok a festivalov, ktorí do programu svojich podujatí
žiadajú práve túto Hanákovu snímku. V nadväznosti na veľký dopyt vychádza teraz
film Obrazy starého sveta na DVD nosiči už po tretíkrát, jeho slávnostná
prezentácia sa za osobnej účasti režiséra uskutoční vo štvrtok 18. júna.
Tretie vydanie DVD Obrazy starého sveta sa od predchádzajúcich dvoch líši, vychádza po
kompletnej obnove obrazovo-zvukových materiálov. Doplnené vydanie užívateľom ponúka
veľmi kvalitný obraz s mono, ale digitálne remastrovaným zvukom. Ako bonusy sú na ňom
biografia Dušana Hanáka, jeho kompletná filmografia, vrátane ocenení, ktoré jeho filmy
získali na domácich i zahraničných festivaloch a prehliadkach, krátke profily kameramana
Alojza Hanúska a fotografa Martina Martinčeka, úryvky z rozhovoru Petra Michaloviča s
Dušanom Hanákom o filme, ohlasy z tlače a plagáty k Hanákovým filmom. V treťom vydaní
DVD sú navyše ku krátkemu filmu Prišiel k nám Old Shatterhand (1966) doplnené aj štyri
ďalšie Hanákove krátkometrážne snímky Artisti (1965), Učenie (1965), Omša (1967) a Deň
radosti (1972). Menu DVD je slovenské a anglické, titulky sú v ôsmich jazykoch, konkrétne
anglické, francúzske, nemecké, španielske, talianske, ruské, slovenské a po prvýkrát na
Slovensku aj hebrejské.
Film Obrazy starého sveta prináša sugestívne portréty starých ľudí z Liptova a Oravy, ktorí
dokážu aj v stave civilizačného chaosu a neistoty žiť vnútorne slobodní. Na svojom konte má
prestížne medzinárodné ocenenia, medzi nimi aj Cenu Asociácie losangeleských filmových
kritikov za najlepší dokumentárny film 1990, nomináciu na Oscara v kategórii dokumentárny
film, Osobitné uznanie dokumentárnej poroty – Európska filmová cena 1989, Grand Prix –
Zlatý sestercius, Cenu publika, Cenu poroty mladých a Čestné uznanie ekumenickej poroty
na 20. MF dokumentárnych filmov Nyon 1988; Cenu Dona Quijota (FICC), Cenu FIPRESCI
na 31. medzinárodnom týždni dokumentárneho a krátkeho filmu Lipsko 1988 a mnoho
ďalších. V minulom roku bol film súčasťou programu nekomerčnej putovnej prehliadky Projekt
100 – 2008 v Českej i Slovenskej republike, kde bol uvedený v obnovenej premiére.
Prezentácia DVD Obrazy starého sveta sa uskutoční vo štvrtok 18. júna 2009 o 18.00 hod.
v predajni Hummel Music Shop / DIVYD na Klobučníckej ul. 2 v Bratislave.
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Popis k priloženej fotografii: Režisér Dušan Hanák pred obnovenou premiérou filmu Obrazy starého
sveta na otvorení prehliadky Projekt 100 v pražskom kine Aero v januári 2008. (foto: archív SFÚ)
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