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Závěrečná zpráva ze 41. ročníku Letní filmové školy Uherské Hradiště
Největší nesoutěžní filmový festival v České republice včerejším dnem slavnostně zakončil 41. ročník.
Letní filmová škola Uherské Hradiště, letos konaná od 24. července do 1. srpna, nabídla
divákům filmový program tradičně rozdělený do šesti základních bloků: Fokus, Inventura, Spektrum,
Visegrádský horizont, AČFK uvádí a Zvláštní uvedení. Celkem bylo akreditováno 5 500 návštěvníků,
kteří mohli zhlédnout 237 snímků na 8 promítacích místech. Diváci také mohli navštívit
9 divadelních představení, 14 koncertů, 6 lekcí filmu a mnoho dalších odborných přednášek.
Představit své filmy přijelo mnoho významných hostů, přičemž Asociace českých filmových klubů
udělila pět výročních cen.
Hlavním hostem 41. ročníku byl finský tvůrce Mika Kaurismäki. Během zahajovacího večera obdržel
režisér výroční cenu AČFK za zásadní roli v utváření moderní finské kinematografie a výjimečné
propojení domácích a globálních témat. „Můj mladší bratr Aki už cenu získal, jsem rád, že se dostalo
i na mě. I když vzhledem k tomu, že jsem starší, by posloupnost měla být opačná,“ vtipně ocenění
glosoval Mika Kaurismäki. Další výroční cenu si z festivalu odnesl Boleslav Polívka za dlouhou
a úspěšnou cestu od klauna k herci, který s pozoruhodnou citlivostí dokáže zachycovat i ty nejniternější
stránky lidské povahy. V pondělí obdržel výroční cenu za cenu AČFK za klíčovou roli pro vývoj
íránského filmu a jedinečný cit a humanismus zkoumající hrdiny v mezních situacích, stejně jako
samotné filmové médium Mohsen Makhmalbaf. „Děkuji za vřelé přijetí divákům i týmu festivalu, za
plné sály, inteligentní diskuze po filmu a především za to, že jste promítali mé snímky, které jsou v mé
rodné vlasti zakázány,“ okomentoval íránský režisér. Čtvrtečním oceněným se stal Michael Málek za
dlouholetou výraznou spolupráci s filmovými kluby i Letní filmovou školou od složitých let
předlistopadové éry až do současnosti. Závěrečný večer rozzářila Helena Třeštíková, která obdržela
výroční cenu za citlivost, vnímavost a empatii, s nimiž sleduje osudy svých obyčejných i neobyčejných
hrdinů a skládá jejich prostřednictvím obraz našeho skutečného světa. Na LFŠ také uvedla časosběrný
dokument Mallory. Svou tvorbu na Filmovce představili také Peter Strickland, Christoph
Hochhäusler, Vitalij Manskij, Juraj Herz a mnoho dalších. Premiéru restaurované verze filmu
Vynález zkázy uvedla Ludmila Zemanová.
„Filmovka v pojubilejním ročníku dokázala, že je ve výborné kondici. Stále se vracející hosté potvrzují,
že LFŠ je akcí, kam stojí za to uprostřed léta jet a kde se dá strávit úžasná dovolená s celou rodinou,“
hodnotí Radana Korená, ředitelka LFŠ.
„Plné sály o půl deváté ráno i o půlnoci, světoví filmoví publicisté vyznávající se z toho, že na LFŠ viděli
více než 25 mistrovských děl, hosté festivalu pokračující v diskuzích s diváky v ulicích Uherského
Hradiště, režiséři chodící na filmy svých kolegů, stovky filmů a tisíce zážitků. Letošní ročník opět
dokázal, že naše práce má smysl a LFŠ je čistá láska k filmu ve všech možných podobách,“ zhodnotil
Jan Jílek, hlavní dramaturg LFŠ.
Pro ty, kteří Letní filmovou školu nemohli navštívit, jsou od 3. do 7. srpna 2015 připraveny oficiální
ozvěny LFŠ. V pražském kině Aero a v brněnském kině Scala budou promítány snímky Milán, kalibr 9;
Obvyklí podezřelí; Bohové; Občan Kane a Mrzout.
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