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Slovenský deň na LFŠ v Uherskom Hradišti
Už pravidelne niekoľko rokov sa na Letnej filmovej škole (LFŠ) v Uherskom
Hradišti koná Slovenský deň, zameraný na prezentáciu slovenskej
kinematografie a audiovízie vo všetkých jej smeroch. Tento rok sa Slovenský
deň uskutoční 27. júla 2004 (utorok) už po šiestykrát a organizujú ho Slovenský
filmový ústav (SFÚ) a Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK).
Jubilejná 30. LFŠ v Uherskom Hradišti sa koná v termíne od 23. júla do 1.
augusta 2004.
Zastúpenie slovenskej kinematografie bude na tohtoročnej jubilejnej 30. LFŠ skromnejšie
ako po minulé roky vzhľadom na stagnáciu domácej tvorby. Aktuálnu slovenskú tvorbu bude
v tradičnom cykle Nový český film zastupovať len koprodukčný titul Kráľ zlodejov (2003)
českého režiséra Ivana Fílu a celovečerný slovenský amatérsky film Nič nekrváca večne
(2003) režiséra Mateja Hradského, ktorý sa podľa slov riaditeľa LFŠ Jiřího Králíka bude
premietať za účasti tvorcov.
Z filmov slovenských tvorcov sú v programe tohtoročnej LFŠ aj snímky Stanislava Barabáša
Pieseň o sivom holubovi (1961) v cykle Film a detstvo a Miroslava Horňáka Údolie večných
karaván (1968) v cykle Film a rozprávka. V cykle Osobnosti a výročia je v programe LFŠ
pripravená retrospektíva tvorby slovenského režiséra, žijúceho striedavo v Čechách a v
Nemecku Juraja Herza pri príležitosti jeho 70. výročia narodenia za jeho osobnej účasti.
Tradične budú zastúpenie slovenskej kinematografie v cykle Ozveny filmových festivalov
dopĺňať vybrané filmy z 5. MFF Bratislava a 12. Art Film Trenčianske Teplice. Súčasťou
Slovenského dňa bude aj prezentácia edičných aktivít SFÚ vo vlastnom predajnom stánku
v priestoroch kina Hviezda v Uherskom Hradišti.
LFŠ Uherské Hradište už po tridsiaty raz ponúkne možnosť vidieť v priebehu desiatich dní
množstvo filmov, zaujímavých podujatí a sprievodných akcií. Jubilejný ročník prinesie svojim
priaznivcom aj niekoľko noviniek. Veľmi významnou zmenou je predovšetkým zásadný
posun v celkovej dramaturgii vo zvýšení počtu uvádzaných celovečerných filmov. Tento rok
ich je v programe zaradených 251. Viditeľne sa tento rok rozšírila aj ponuka workshopov
a panelových diskusií, tiež pribudnú stretnutia s pozvanými osobnosťami domácej a svetovej
kinematografie. Program tohtoročnej LFŠ tvoria cykly Film a detstvo, Film a rozprávka,
Čínsky film, Cinepur´s choice, Osobnosti a výročia, Nový český film, Ozveny filmových
festivalov a Krátky film. Zo zahraničných hostí by sa na festivale mali objaviť napríklad Terry
Jones, Terry Gilliam, Tom Stoppard, Andrej Zviagincev, Viktor Eríce a iní, z domácich
českých hostí LFŠ svojou návštevou poctia napríklad Věra Šimková – Plívová, Jan Schmidt,
Jan Švankmajer a ďalší.

Viac informácií a program 30. LFŠ nájdete na www.lfs.cz.

