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NA DVD vyšli filmy Tichá radosť a Súkromné životy 
jubilujúceho režiséra Dušana Hanáka 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Pri príležitosti tohtoročných 80. narodenín významného slovenského režiséra Dušana Hanáka 
vydal Slovenský filmový ústav na DVD nosičoch dva jeho posledné hrané filmy Tichá radosť 
(1985) a Súkromné životy (1990). Za osobnej účasti režiséra ich v pondelok 30. apríla v Kine 
Lumière na slávnostnej projekcii necenzurovanej verzie Hanákovho filmu 322 (1969), za ktorý 
získal Veľkú cenu na Medzinárodnom filmovom festivale v Mannheime, pokrstili scenárista 
a spisovateľ Dušan Dušek a režisér a herec Juraj Nvota. 
 
Filmy Tichá radosť a Súkromné životy ponúkajú ponor do vnútorného sveta žien s potrebou vlastného 
sebapoznania. Oba sa veľmi autenticky dotýkajú témy rodinných a partnerských vzťahov a zároveň sú 
obrazom vtedajšej spoločnosti. Hlavnou hrdinkou filmu Tichá radosť je tridsaťšesťročná zdravotná sestra 
Soňa, ktorá je typickou reprezentantkou svojej generácie. Dlho váha, či má odísť od manžela, s ktorým sa 
názorovo rozchádza, a rozbiť manželstvo upadajúce do stereotypu. Len veľmi pomaly v sebe nachádza silu 
a schopnosť poznať samu seba, samostatne sa rozhodovať a konečne aj viesť zmysluplný život. Film je 
realistickou psychologickou štúdiou životných hodnôt generácie prežívajúcej a prekonávajúcej krízu 
stredného veku, ktorú Hanák obohatil poetickými metaforami. Herečka Magda Vášáryová za stvárnenie 
Sone získala Cenu za ženský herecký výkon na MF autorských filmov v San Reme.  
 
Súkromné životy zobrazujú psychologický príbeh životných osudov dvoch nevlastných sestier, herečky 
Eleny a psychologičky Nade. Podľa Hanáka „obe túžia po vzájomnej blízkosti a spolupatričnosti. Je to 
narcistický vzťah. Vždy ma zaujímalo to, čo je skryté, čo ľudí spája a rozdeľuje. V inej rovine sa tu hovorí o 
súkromných životoch v totalitnej spoločnosti. Spisovateľ Martin bojuje o svoju identitu a o právo žiť a 
pracovať tak, aby bol so sebou spokojný. Ale to je spoločná téma všetkých postáv nášho príbehu.“ Režisér 
sa vo filme sústreďuje na materstvo ako základnú os ženskosti. Kým Elene sa v neskoršom veku narodí 
prvé dieťa, Naďa prežíva krízu po operácii, ktorá ju pripravila o možnosť mať deti. Zároveň ide o 
stretávanie sa a míňanie troch rôznych osobností, troch márnych pokusov o šťastie.  
 
Režisér a scenárista Dušan Hanák v rokoch 1960 až 1965 študoval réžiu na FAMU v Prahe. Od roku 1965 
pracoval v Štúdiu krátkych filmov a od roku 1968 v Štúdiu hraných filmov v Bratislave. Nakrútil dvadsať  
krátkych dokumentov ako Artisti, Učenie, Výzva do ticha (všetky 1965), Prišiel k nám Old Shatterhand 
(1966), Omša (1967), Deň radosti (1972) a iné, ktoré získali významné domáce i zahraničné ocenenia v 
Oberhausene, Montevideu, na Bienále mladého umenia v Paríži a na mnohých ďalších festivaloch. 
Dlhometrážne filmy začal nakrúcať až po okupácii Československa, pričom viaceré z nich boli po svojom 
vzniku zakázané. Jeho celovečerný hraný debut 322 (1969) získal Veľkú cenu na Medzinárodnom 
filmovom festivale v Mannheime. Dlhometrážny dokumentárny film Obrazy starého sveta (1972) bol s 
úspechom uvedený v mnohých krajinách sveta až po sedemnástich rokoch v trezore a získal nomináciu na 



Oscara, ocenenia na festivaloch v Nyone, Mníchove, Montreale, Cenu Don Quijote, Cenu Asociácie 
losangeleských filmových kritikov za najlepší dokumentárny film a celý rad ďalších ocenení. Medzinárodne 
úspešné boli aj filmy Ružové sny (1976) a ďalší zakázaný Hanákov film Ja milujem, ty miluješ (1980), ktorý 
bol uvedený až po ôsmich rokoch od svojho vzniku na MFF v Berlíne, kde získal Strieborného medveďa za 
najlepšiu réžiu. V roku 1995 nakrútil Hanák svoj druhý dlhometrážny dokument Papierové hlavy o vzťahu 
občana a moci, za ktorý získal hlavnú cenu Golden Spire na MFF v San Franciscu (1997). V roku 2004 bol 
ocenený štátnym vyznamenaním Pribinov kríž I. triedy „za mimoriadne významné zásluhy o kultúrny 
rozvoj SR“, ocenenia za celoživotné dielo a mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii mu 
udelili na festivaloch v Bergame, Karlových Varoch, Terste a Sofii. 
 
DVD majú slovenské a anglické titulky, tiež audiokomentár pre nepočujúcich, obsahujú profil režiséra 
Dušana Hanáka a fotografie z filmov. Oba DVD nosiče sa dajú zakúpiť v predajni Slovenského filmového 
ústavu (SFÚ) Klapka.sk, prostredníctvom internetového predaja na www.klapka.sk, v Kine Lumière a vo 
vybraných slovenských kníhkupectvách za 5,90 eur.   
 
V Kine Lumière je aktuálne inštalovaná tiež výstava Hanákových fotografií pod názvom Záznamy a odkazy. 
Vracia sa k fotografickým cyklom filmového režiséra, ktoré tvoria snímky z rôznych krajín sveta. Podľa slov 
kurátorky, filmovej teoretičky Moniky Mikušovej, „autor v nich spája odkazy – koláže či palimpsesty, ktoré 
nachádza v mestskom prostredí, s využitím princípov filmovej montáže, pohľad však podobne ako 
v prípade svojich filmov upriamuje aj na záznamy ľudí, ktorí sa vymykajú z hraníc všednosti.“ 
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Viac informácií o Dušanovi Hanákovi: 
http://www.skcinema.sk/arl-sfu/sk/detail-sfu_un_auth-0003626-Hanak-Dusan-1938/ 
 
Viac informácií o DVD nosiči filmu Tichá radosť: 
http://www.klapka.sk/sk/produkty/dvd/drama/ticha-radost.html 
 
Viac informácií o DVD nosiči filmu Súkromné životy: 
http://www.klapka.sk/sk/produkty/dvd/drama/sukromne-zivoty.html 
 
Rozhovor s Dušanom Hanákom v aktuálnom čísle Film.sk 05/2018: 
http://www.filmsk.sk/cislo/nove-cislo-5-2018/rozhovor 
 
 

 

 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
SFÚ je jediná štátna organizácia 
v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej 
hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť 
definuje Zákon o audiovízii 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. 
Vybudované má aj moderné 
digitalizačné pracovisko. 
Kontakt: Slovenský filmový ústav, 
Grösslingová 32, Bratislava, 
www.sfu.sk.  

Predajňa Slovenského filmového 
ústavu – Klapka.sk 
Predajňa Klapka.sk sa orientuje na 
slovenskú filmovú klasiku a súčasné 
slovenské audiovizuálne diela na DVD 
a blu-ray nosičoch. V ponuke má tiež 
odbornú literatúru z oblasti 
kinematografie a audiovízie 
slovenských a českých vydavateľstiev a 
vybrané diela z produkcie filmových 
archívov. Ponúka tiež možnosť online 
predaja a stabilný predajný pult má v 
priestoroch Kina Lumière. 
Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová 43, 
Bratislava, www.klapka.sk. 
 

Kino Slovenského filmového ústavu – 
Kino Lumière 
Kino Lumière sa vo svojej dramaturgii 
prioritne zameriava na súčasnú 
slovenskú tvorbu, súčasnú európsku 
kinematografiu a zlatý fond slovenskej 
a svetovej kinematografie. Uvádza 
pravidelné vlastné cykly, tiež viaceré 
prehliadky a festivaly. Ide o prvé kino 
na Slovensku, ktoré získalo za 
dramaturgiu Cenu slovenských 
filmových novinárov a Cenu Europa 
Cinemas. Má štyri kinosály, vstupné je  
od 2,00 do 4,50 €.  
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, www.kino-lumiere.sk 

  
 
 
 

 

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