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Mohsen Makhmalbaf převzal výroční cenu AČFK
Jeden z pilířů íránského filmového zázraku a tvůrce řazený po bok největších íránských režisérů
posledních dekád, Mohsen Makhmalbaf, převzal včera večer na 41. Letní filmové škole Uherské
Hradiště výroční cenu AČFK za klíčovou roli pro vývoj íránského filmu a jedinečný cit a humanismus
zkoumající hrdiny v mezních situacích, stejně jako samotné filmové médium.
Po krušném dětství a dospívání se začal na počátku 80. let věnovat filmu a od té doby natočil téměř
dvě desítky snímků. Jeho filmy byly oceněny na festivalech v Cannes, Benátkách či Karlových Varech
a mnoho z nich získalo status klasických děl íránské kinematografie. Mezi ně patří snímky Cyklista
nebo Gabbe, které mohli zhlédnout diváci přímo na festivalu. LFŠ představí také Makhmalbafův
nejnovější film Prezident. Pro natáčení si režisér vybral Gruzii, přičemž děj filmu probíhá
v „nejmenované zemi“. Za tu si je však podle slov samotného tvůrce možné dosadit Sýrii, Libyi, Egypt
anebo režisérův rodný Írán. První nápad z celého scénáře údajně režisér dostal při návštěvě tehdy už
zničeného paláce Darul Aman v Afghánistánu. Rozpracovaný scénář pak ale Makhmalbaf znovu přepsal
pod bezprostředním vlivem událostí arabského jara. Návštěvníci LFŠ se s režisérem mohou setkat také
osobně dnes při Lekci filmu podle Mohsena Makhmalbafa, která proběhne těsně před pravým
polednem.

Doprovodný program dnes nabídne Divadlo Na zábradlí a Michala Hrůzu
V úterý se diváci mohou v rámci doprovodného programu těšit na inscenaci Divadla Na zábradlí
Zlatá šedesátá aneb Deník Pavla J. v režii Jana Mikuláška od 19 hodin ve Slováckém divadle. Krátce
po představení je pro diváky připravena také divadelní diskuze. Hra získala Cenu Alfréda Radoka za rok
2013 v kategorii Inscenace roku. Kniha, podle níž inscenace vznikla, nabízí nejen neobyčejně intimní
vhled do Juráčkovy osobnosti, do jeho vnímání světa a lidí kolem něj, ale i do atmosféry „zlatého věku
naší kinematografie“. Zvítězila v anketě Lidových novin o Knihu roku 2004 a obdržela ocenění Litera
2004 za nakladatelský čin. Vznikl podle ní i snímek Martina Šulíka Klíč k určování trpaslíků, který
bude na LFŠ také uveden.
Letní filmová škola se tvorbě Pavla Juráčka věnuje v sekci Zvláštní uvedení. Tento český filmový režisér
a scenárista, který by letos oslavil 80. narozeniny, byl výrazným představitelem české nové vlny 60.
let. Kromě divadelní inscenace diváci zhlédnou snímky Postava k podpírání a Případ pro
začínajícího kata.
Po odchodu Michala Hrůzy ze skupiny Ready Kirken v roce 2006 málokdo věřil, že se jako zpěvák,
autor a textař na sólové dráze prosadí. Po osmi letech, řadě hitů i dalších obsahově upřímných
písničkách je jisté, že jeho tehdejší odchod vygeneroval české scéně čitelnou osobnost, která je
umělecky výrazná a řemeslně zručná. Držitel hudební Ceny Anděl za nejlepšího zpěváka roku 2014
vystoupí na Kolejním nádvoří ve 20 hodin.
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