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Druhý festivalový den rozzáří Mika Kaurismäki a Boleslav Polívka
Letní filmová škola včera slavnostně zahájila 41. ročník a festival pokračuje dál v plném tempu. Hlavní
host Mika Kaurismäki během pátečního zahájení převzal výroční cenu AČFK pod patronací RWE
za zásadní roli v utváření moderní finské kinematografie a výjimečné propojení domácích a globálních
témat. Zároveň uvedl svůj snímek Cesta na sever. Umělcův návrat do Uherského Hradiště po osmi
letech se výrazně promítl do celého programu.
Letošní sekce Fokus je zaměřená na Finsko, které tu slavný režisér reprezentuje. Finský film není jen
Aki Kaurismäki (Mikův mladší bratr), proto je cílem Fokusu na letošní LFŠ představit fascinující vývoj
finské kinematografie, její rozmanitost a větší než malé množství skrytých pokladů. V programu se tak
objeví finské němé filmy, finské odpovědi na tradiční hollywoodské žánry (melodrama, muzikál, sci-fi),
retrospektiva režisérské ikony Mikko Niskanena, filmy mapující Finsko ve válce, současná tvorba
a samozřejmě hosté. S Mikou Kaurismäkim se diváci LFŠ setkají také v sobotu a v neděli po promítání
jeho snímků Lhář, Vyvrhelové a Rosso. Těšit se mohou zároveň na Lekci filmu podle Miky
Kaurismäkiho v neděli 26. 7. od 17:30 v Redutě.
K Finsku se na Filmovce přiblížíme i jinak než filmově. Ve spolupráci se Skandinávským domem bude
uspořádán turnaj ve finské venkovní hře Mölkky. Tato původní finská kolíková hra pochází z jižní části
této severské země. Nápadně připomíná známou ruskou hru gorodki. Při hře Mölkky však není
vyžadovaná vysoká fyzická zdatnost, a je tak vhodná pro všechny věkové kategorie. Svou zručnost si
můžete vyzkoušet ve středu 29. 7. od 14 do 17 hodin ve Smetanových sadech. Týmy budou 2–3členné
a startovné je pro účastníky Letní filmové školy po předložení akreditace zdarma. Hraje se o věcné
ceny od společnosti Albi Česká republika.
Z Finska zpět do Čech. Další cenu převezme Boleslav Polívka
Snad žádný jiný český herec nemá na svém kontě (kromě dvou Českých lvů) tolik výrazných, naprosto
odlišných rolí. Spoluzakladatel Divadla Husa na provázku se téměř ihned po studiích na brněnské JAMU
stal jedním z nejobsazovanějších herců jak ve filmu, tak v televizi. Nejzajímavější role tento
nekonformní mim a recesista vytvořil ve filmech Věry Chytilové, Českého lva mu pak vynesly filmy
Zapomenuté světlo (1996) a Musíme si pomáhat (2000). Dalším víkendovým hostem Filmovky bude
Boleslav Polívka.
Od dětského filmu Kočky neberem až po nejnovější Domácí péči se klene herecká dráha vizovického
rodáka, který nejprve uchvátil Brno jako geniální mim a klaun, aby po půlstoletí vyzrál ve všestranného
herce, který své diváky nejen baví, ale i dojímá – a především je stále dokáže překvapovat. Možná nás
překvapí i v Uherském Hradišti. Setkat se s ním mohou návštěvníci LFŠ na Lekci filmu podle
Boleslava Polívky. S Pavlem Sladkým si bude Bolek Polívka povídat nejen o nejnovějším filmu Domácí
péče, který přijel na festival představit.
Domácí péče využívá lakonického humoru odlehčujícího tíživou situaci hlavní postavy. Slávek Horák
natočil příběh ve svém rodném kraji – na Zlínsku, kde se jeho matka věnovala stejné práci jako fiktivní

hrdinka jeho prvotiny. Autor tohoto křehkého, úsporně civilního dramatu potvrzuje, že smysl pro
všednodenní realitu neztratil ani jako mezinárodně úspěšný režisér reklamních spotů. Film byl vybrán
do hlavní soutěže letošního MFF v Karlových Varech a Alena Mihulová, která ztvárnila hlavní postavu,
byla oceněna za nejlepší ženský herecký výkon. Na Letní filmové škole převezme Boleslav Polívka
výroční cenu AČFK pod patronací Města Uherského Hradiště za dlouhou a úspěšnou cestu od
klauna k herci, který s pozoruhodnou citlivostí dokáže zachycovat i ty nejniternější stránky lidské
povahy.
Mladí talenti na Filmovce
Filmovka věnuje o víkendu prostor také mladým talentům. Přímý přenos Studentského maratonu
2015 z RWE letního kina na Masarykově náměstí se rozběhne 25. 7. ve 22 hodin na ČT 2 a skončí
následující den dvě hodiny po půlnoci. Přehlídka pořádaná ve spolupráci s Českou televizí zaměřená na
krátkometrážní tvorbu vysokých a středních filmových škol v oblasti animované, hrané i dokumentární
představí snímky mladých talentů z celé republiky. Krom toho přímo během maratonu zavzpomínají
významní hosté Letní filmové školy a České televize na svá studentská léta.
Aktuální informace a program 41. Letní filmové školy Uherské Hradiště najdete na www.lfs.cz. Pro
návštěvníky je také letos připravená pohodlná mobilní aplikace App4fest vytvořená firmou Ackee.cz
s programem, novinkami a informacemi o filmech.
Ke stažení zde:

iOS
https://itunes.apple.com/cz/app/lfs-letni-filmova-skola/id890474063?mt=8
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.ackee.a4f.LFS
WP
http://windowsphone.com/s?appid=1088418e-d112-4de6-83b4-165393bf4dac
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