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V Prahe sa uskutoční filmová prehliadka  

„Slovenská zlatá šedesátá“ 
 
O slovenské filmy zo 60. rokov minulého storočia je stále záujem. Svedčí o tom 
aj filmová prehliadka pod názvom „Slovenská zlatá šedesátá a ještě něco 
navíc“, ktorá sa v pražskom kine Ořechovka začne už vo štvrtok 28. mája. Počas 
štyroch dní ponúkne deväť slovenských filmov zo 60. rokov, ktoré doplnia dve 
súčasné  snímky. Prehliadka za účasti tvorcov trvá do 1. júna.  
 
Prehliadka „Slovenská zlatá šedesátá“ vznikla so zámerom pripomenúť divákom 
predovšetkým šesticu najvýznamnejších slovenských filmárov 60. rokov minulého 
storočia, pod časťou jej názvu „jěšte něco navíc“ sa zasa skrývajú dva filmy slovenských 
filmárov, ktorí spoluvytvárajú súčasnú kinematografiu. Z obdobia 60. rokov, ktoré sa 
všeobecne považujú za zlatú éru československej kinematografie, budú uvedené tri  filmy 
Juraja Jakubiska Kristove roky, Zbehovia a pútnici a Vtáčkovia, siroty a blázni, dva filmy 
Dušana Hanáka Obrazy starého sveta a 322 a snímky Slávnosť v botanickej záhrade Ela 
Havettu, Kým sa skončí táto noc Petra Solana, Organ Štefana Uhra a Pieseň o sivom 
holubovi Stanislava Barabáša. Otváracím filmom prehliadky bude Jakubiskova snímka 
Zbehovia a pútnici z roku 1968. 
 
Pri pripomenutí československej novej vlny sa organizátori rozhodli venovať priestor na 
filmovej prehliadke len slovenským tvorcom. Dôvodom je, že „často sa stáva, že popri 
úspešných českých tvorcoch, akými boli Miloš Forman, Jiří Menzel, Věra Chytilová, Evald 
Schorm a ďalší, zostávajú ich slovenskí kolegovia tak trochu v tieni. Je potrebné povedať, 
že neprávom. Diela, ktoré v tejto dobe vytvorili, sa snímkam českých tvorcov vyrovnajú 
v závažnosti spracovávaných látok, i novátorstvom ich formálneho uchopenia,“ 
predstavuje dramaturgiu prehliadky Ivo Slavík z pražského kina Ořechovka. Jej program 
doplnia Kruté radosti Juraja Nvotu a nový film Petra Kerekesa Ako sa varia dejiny. 
Uskutoční sa tiež panelová diskusia s tvorcami, ktorej sa zúčastní aj režisér Dušan Hanák 
a Lubor Dohnal, scenárista filmov Juraja Jakubiska a Ela Havettu. 
 
Prehliadku „Slovenská zlatá šedesátá a ještě něco navíc“ organizuje kino Ořechovka 
Praha v spolupráci so Slovensko-českým klubom a s podporou Ministerstva kultúry 
Českej republiky. Za Slovenskú republiku je jej spoluorganizátorom Slovenský filmový 
ústav (SFÚ). Prehliadka je určená nielen príslušníkom slovenskej menšiny v Prahe, ale aj 
všetkým priateľom kvalitného filmového umenia. Viac na http://www.kino-orechovka.cz/.  
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