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Reprezentatívna putovná prehliadka filmov 
československej novej vlny sa končí vo Vroclave 

 
Vo štvrtok 23. júna sa v susednom Poľsku vo Vroclave za osobnej účasti režiséra Dušana 
Hanáka začne posledné z podujatí rozsiahlej prehliadky filmov československej novej vlny pod 
názvom Rebeli za kamerou: Československá nová vlna. Prehliadka odštartovala koncom 
februára vo Varšave a jej záverečná vroclavská časť potrvá do 30. júna. Počas piatich mesiacov 
mohli poľskí diváci vidieť bohatú kolekciu slovenských filmov za účasti viacerých tvorcov. 
 
Prehliadka reprezentuje výber zásadných diel slovenskej kinematografie z obdobia 60. rokov minulého 
storočia, ktoré patrí k najtvorivejším v jej doterajšej histórii. Na jej ukončení vo Vroclave svoj oceňovaný 
celovečerný dokument Obrazy starého sveta (1972) uvedie osobne režisér Dušan Hanák, ktorý sa so 
svojím celovečerným debutom 322 (1969) zúčastnil i otvorenia vo Varšave, kde sa premietol aj jeho krátky 
dokument Prišiel k nám Old Shatterhand (1966). Slávnostnej projekcie sa zúčastní aj Peter Dubecký, 
generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu. Vroclavská časť prehliadky je zároveň jedným 
z množstva podujatí, ktoré Asociácia Nowe horyzonty pripravuje pri príležitosti vyhlásenia mesta za 
Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2016. 
 
Počas piatich mesiacov reprezentatívnej prehliadky mali poľskí diváci možnosť postupne v oboch mestách 
vidieť celovečerné hrané filmy Slávnosť v botanickej záhrade (1969) režiséra Ela Havettu, Boxer a smrť 
(1962) Petra Solana, Kristove roky (1967) a Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) Juraja Jakubiska, Deň náš 
každodenný (1969) Otakara Krivánka a tiež prelomové dielo československej novej vlny Slnko v sieti (1962) 
Štefana Uhra či poviedkový film Dialóg 20-40-60 (1968), v ktorom poľský režisér Jerzy Skolimowski, český 
Zbyněk Brynych a slovenský Peter Solan prerozprávali rovnaký príbeh partnerskej dvojice v inom životnom 
období. Kolekciu dopĺňal krátky film Voda a práca (1963) režiséra Martina Slivku. 
 
 „Počas prehliadky bolo vo varšavských kinách Iluzjon a Muranów od začiatku marca uvedených celkovo 48 
filmov významných slovenských a českých režisérov,“ zhodnotil varšavskú časť prehliadky Milan Novotný, 
riaditeľ Slovenského inštitútu vo Varšave. „Projekcie dopĺňali prednášky, prezentácie a panelové diskusie 
so slovenskými, českými i poľskými filmovými tvorcami, umeleckými kritikmi a historikmi, zamerané na 
kultúrny, historický a spoločenský kontext 60. rokov v bývalej Československej socialistickej 
republike. Súčasťou programu bola aj prezentácia výstavy Nová vlna na slovenskom filmovom plagáte, 
ktorú zabezpečil Slovenský inštitút vo Varšave vďaka ústretovosti  Slovenského filmového ústavu.“ Osobne 
sa prehliadky vo Varšave pri príležitosti uvedenia filmu Vtáčkovia, siroty a blázni zúčastnili za slovenských 
tvorcov režisér Juraj Jakubisko a herečka Magda Vášáryová, na záver varšavskej časti sa s veľkým 
úspechom u divákov premietal film Kým sa skončí táto noc (1965) Petra Solana. 



 
Prehliadku Rebeli za kamerou: Československá nová vlna organizačne zastrešili nadácia Fundacja RAW vo 
Varšave, Slovenský inštitút vo Varšave, České centrum vo Varšave, Filmoteka Narodowa, Gutek Film, 
Asociácia Nowe horyzonty s partnerskou podporou Slovenského filmového ústavu a Národného filmového 
archívu v Prahe. Sponzormi podujatia sú Metrostav a HB Reavis, mediálnymi partnermi Co jest grane 
a Filmweb. 
 
 

Viac informácií o prehliadke:  
http://www.buntownicykamery.pl/ 
https://www.facebook.com/buntownicykamery/?fref=ts 
 
Viac informácií o projekcii Obrazy starého sveta vo Vroclave: 
http://www.kinonh.pl/aktualnoscm.do?id=4178 
 
Program slovenských filmov počas celého podujatia:  
http://www.aic.sk/aic/sk/v-zahranici/archiv/rebeli-za-kamerou-v-polsku.html  
 
 

 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
SFÚ je jediná štátna organizácia 
v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej 
hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť 
definuje audiovizuálny zákon č. 
40/2015 Z. z. Súčasťou SFÚ ako 
pamäťovej a fondovej inštitúcie 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 filmy, jeho prioritami sú 
súčasná slovenská a európska tvorba a  
archívne kino. Uvádza pravidelné cykly,  
a tiež prehliadky a festivaly. Ide o prvé 
kino na Slovensku, ktoré získalo za 
dramaturgiu Cenu filmových novinárov 
a Cenu Europa Cinemas ex aequo. 
Sprístupnené sú štyri kinosály, vstupné 
je v rozmedzí od 2,00 € do 4,00 €. 
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, www.aic.sk/kinolumiere, 
www.navstevnik.sk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk 
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