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Záhy po sametové revoluci natočila Věra
Chytilová životopisný snímek věnovaný
T. G. Masarykovi. Vznikl jako střihový dokument v rekordně krátkém čase mezi 17. listopadem 1989 a 7. březnem 1990, na který
připadlo 140. výročí Masarykova narození. Chytilové se podařilo vytvořit plastický
portrét prvního československého prezidenta pomocí kombinace archivních záběrů
s vlastními dotáčkami a komentářem v působivém přednesu Miroslava Macháčka.

Válečný snímek vznikl na oslavu čtvrtého výročí Slovenského národního povstání.
Kulturní politika země v této době podléhala novým ideologickým požadavkům a Bílá
tma odpovídá tomuto kurzu především díky
pozitivnímu zobrazení osvoboditelské Rudé
armády. Dobově poplatný titul znamenal
paradoxně konec kariéry Františka Čápa
v československém filmu. Režisér se ohradil proti negativním výrokům dělnické poroty
na I. filmovém festivalu pracujících ve Zlíně
a následná štvavá mediální kampaň vedla
k zákazu jeho umělecké činnosti a odchodu
do exilu.

Národní filmový archiv
připomíná kulatá výročí
letošního roku uvedením šesti
snímků zpět do kin, články,
pracovními a metodickými
listy pro školy a dobovými
materiály.
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TGM Osvoboditel
(Věra Chytilová, 1990)

OS

Výběr hraných
a dokumentárních
filmů ke kulatým
výročím, která
si připomínáme
v roce 2018.
Již brzy ve Vašem
oblíbeném kině.

Bílá tma
(František Čáp, 1948)

Démanty noci
(Jan Němec, 1964)

Klapzubova XI.
(Ladislav Brom, 1938)
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Komedie o úspěšném tažení rodinného fotbalového mužstva Evropou vznikla podle
knižní předlohy Eduarda Basse. Režisér Ladislav Brom do ní obsadil kromě populárních
herců (Theodor Pištěk, Antonie Nedošinská,
Jaroslav Marvan, Hana Vítová) také neherce
a profesionální sportovce. Snímek, důvtipně kombinující hrané scény s autentickými
záběry fotbalových zápasů, měl premiéru
pouze několik týdnů před Mnichovskou dohodou. V době sílící nacistické hrozby tak
zaujal nejen svým humorem, ale i vlasteneckým laděním.

Celovečerní debut Jana Němce nahlíží na
válečné téma subjektivním pohledem dvou
židovských mladíků, kteří utečou z transportu smrti. Snímek se zařadil mezi stěžejní díla
československé nové vlny svým vyprávěním,
kombinujícím realitu se sny a vzpomínkami,
expresivní kamerou Jaroslava Kučery a kostýmními návrhy výtvarnice Ester Krumbachové. Režisér Němec měl po srpnu 1968, kdy
natočil vpád sovětských vojsk, zakázanou
činnost a v polovině sedmdesátých let byl
donucen opustit zemi.
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Krise
(Alexander Hackenschmied,
Herbert Kline, 1939)
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Krise přináší bezprostřední filmařský pohled
na politické a společenské dění v roce 1938
v Evropě. Expanze hitlerovského státu je
předvedena ve formě konfrontace záběrů
z událostí mezinárodní politiky s životními
okamžiky prostých občanů. Členem mezinárodního štábu byl také významný český
dokumentarista Alexander Hackenschmied,
představitel české i americké filmové avantgardy.

Zborov
(J. A. Holman, Jiří Slavíček, 1938)
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V červenci 1917 se u ukrajinského Zborova
odehrála bitva, v níž českoslovenští legionáři, do té doby roztroušení po východní
frontě, poprvé bojovali jako armádní jednotka. Digitálně restaurovaný Zborov zachycuje
prostřednictvím osudů několika postav řadu
událostí, které bitvě předcházely. Především
ale vyniká rekonstrukcí válečných bojů, která obstojí i před dnešním divákem.

