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Tisková zpráva k XIII. ročníku Semináře britského filmu
Program tiskové konference 21.11. 2007 od 14 hodin v kině Evald:
 
•   Představení letošní podoby Semináře britského filmu (Josef Korvas)
•   Představení exkluzivního zahraničního hosta, lingvisty Davida Crystala a jeho programu na semináři
    (Michael Havas) + filmová ukázka interview s Davidem Crystalem
•   Představení aktivit „Film a škola“ v rámci semináře
•   Představení sborníku ke 40 letům kina Hvězda a dějinám filmu a promítání v Uh. Hradišti 
•   Informace o dalších doprovodných programech semináře
•   Po skončení tikové konference si Vás dovolujeme pozvat na malé pohoštění, které bude v duchu 
    jednoho z bodů doprovodného programu semináře, tj. „Chutě Moravského Slovácka“.

Seminář britského filmu se také letos přes problémy v klubovém hnutí koná a já jsem za sebe a kolektiv 
Městských kin rád, že jsme přispěli k zachování jeho tradice a myslím i kvality programu. Vedle Letní filmo-
vé školy se jedná v současnosti o nejvýznamnějším tuzemský víkendový filmový seminář a budu rád, když 
se toto předmikulášské setkání kinařů, klubistů, studentů, zájemců o film, jazyk a kulturu obecně stane 
příjemným místem pro poučení, pobavení a alespoň malé zpomalení v začátku adventního času.

Těšit se můžete na pestrý výběr filmů k tématu britská literatura, předpremiéru nového Projektu 100 - 
2008, kinolektoráty a v neposlední řadě také unikátní hosty. Věřím, že zvláště setkání s Davidem Crystalem, 
Julianem Templem či Věroslavem Hábou se může stát jak pro „seminaristy“, tak pro zájemce z řad škol či 
veřejnosti zážitkem roku. 

Neméně bohatý je také program doprovodných akcí. Snažili jsme se pro vás připravit prostřený stůl chutí 
a zážitků – hudebních, divadelních, výtvarných, ale i kulinárních. Výjimečný je pak bonus v podobě připo-
menutí 40 let kina Hvězda a 750 let města Uh.Hradiště.

Josef Korvas, ředitel Městských kin UH 



Historie:
Nejdůležitějším podnětem ke vzniku semináře byla skvělá spolupráce s British Council Praha na pořádání 
Letní filmové školy 1993 – 1995. Díky ní se dařilo stále častěji získávat nejenom britské filmy, ale i významné 
britské režiséry (T.Gilliam, L.Anderson, K.Loach,  …). Prostor LFŠ ale byl už pro širší a větší prezentaci brit-
ského filmu menší a tak se na konci roku 1995 uskutečnil první seminář britského filmu. První ročník byl 
věnován tvorbě režiséra Dereka Jarmana, jehož tvorbu doporučil při své návštěvě LFŠ režisér P.Greenaway. 
Od té doby vždy konec roku patřil semináři britského filmu s velkou retrospektivou jednoho nebo dvou 
významných britských režisérů (viz přehled níže). 

1995 – Derek Jarman | 1996 – Lindsay Anderson | 1997 – Mike Leigh + David Lean + Nick Park | 1998 – Alfred 
Hitchcock | 1999 – Stanley Kubrick + Peter Sellers  | 2000 – Ken Russell + Ken Loach | 2001 – Richard Lester + 
Monty Python | 2002 – Alan Parker a britští režiséři v USA | 2003 – Terence Davies a britská tvorba Romana 
Polanského | 2004 – Britské drama v britském filmu | 2005 – Britská hudba v britském filmu | 2006 – Britský 
humor v britském filmu | 2007 – Britská literatura v britském filmu

Současnost:
Britská literatura v britském filmu
Letošní program 13. ročníku Semináře britského filmu, který proběhne od čtvrtka 29. listopadu do 2. pro-
since v uherskohradišťských kinech Hvězda a Mír, pokračuje v tradici posledních ročníků, které se zamě-
řovaly na spojení britského filmu s jiným druhem britského umění - letos s tradicí britské literatury. Diváci 
budou moci navštívit projekce dvou desítek celovečerních filmových adaptací britských literárních děl svě-
tových osobností, jakými jsou Joseph Conrad, Charles Dickens, Graham Greene, Jamese Joyce, Jane Austen 
a další tvůrci. 

Projekt 100 - 2008
Tradičně v programu semináře zůstává i prezentace nové kolekce filmů přehlídky Projektu 100, která svou 
cestu napříč českými kiny zahájí v lednu 2008. V předpremiéře tak bude k vidění „projektový“ Nový svět 
režiséra Terrence Malicka, němý hororový Kabinet doktora Caligariho s hudebním doprovodem, Herzogův 
Aguirre - hněv Boží, Buñuelův Nenápadný půvab buržoazie, Antonioniho Zabriskie Point či třeba kultovní 
Svatá hora z dílny Alejandra Jodorovského.

Hosté
Ve spolupráci s Letní filmovou školou 2007 a Mezinárodním filmovým festivalem Bratislava je připravena 
návštěva dvou významných osobností britské kultury. Sérii přednášek a úvodů absolvuje „hvězda“ letošní 
LFŠ - světově uznávaný britský lingvista David Crystal, své filmy doufejme osobně uvede i další vzácný host 
- britský režisér Julien Temple. Nabídneme výběr z tvorby tvůrce a představíme českému publiku i některá 
méně známá díla. David Crystal, významný světový odborník na problematiku jazyka, přiletí z Velké Britá-
nie, aby v rámci svých kinolektorátů přiblížil funkci a význam jazyka v klasických literárních dílech a jejich 
filmových adaptacích. Kinolektoráty budou zaměřeny na tvorbu anglických spisovatelů, jako je William 
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Shakespeare, Graham Greene, Jane Austen a jiní. Nezůstane však pouze u teorie, součástí každého pořadu 
bude projekce buď celého filmového zpracování, nebo vybraných scén. Jelikož je David Crystal znám coby 
mistr popularizace a pravidelný konzultant pro rozhlasové a televizní programy BBC, divák se nemusí obá-
vat nesrozumitelnosti výkladu. O další kinolektoráty se pak postará Věroslav Hába z NFA a z LFŠ i seminářů 
již dobře známý Martin Jiroušek, který se bude opět věnovat hororům. Důležitou součástí programu je i 
filmový profil britského režiséra Juliena Templea, který bude pravděpodobně rovněž hostem semináře 
a některé ze svých snímků osobně uvede. Temple jako režisér debutoval v roce 1979 snímkem The Gre-
at Rock‘n‘Roll Swindle (Velký rokenrolový podvod) o kapele Sex Pistols a od té doby se specializoval na 
hudební filmy a dokumenty.

více o Davidu Crystalovi: http://www.britskyseminar.cz/str/david-crystal
více o Julienu Templeovi: http://www.britskyseminar.cz/str/julien-temple
 

Doprovodné akce
Na diváky čeká také celá řada nejrůznějších doprovodných akcí. V rámci doprovodného programu semi-
náře by mělo dojít jak na důležitá aktuální témata filmového vzdělávání a výchovy (Kinolektoráty a Projekt 
mediální, filmové a divadelní výchovy), tak na cenná setkání provozovatelů kin či zástupců filmových klu-
bů zapojených do dalšího ročníku Projektu 100 či na uvolňovací hudební programy. Speciálním bonusem 
bude křest knihy ke 40 letům kina Hvězda a dějinám kinematografie v Uh.Hradišti, otevřený kulatý stůl 
k tématu Film a škola na závěr zmíněného projetu „Mediální výchovy“, divadelní představení aktuálního 
nastudování hry Pýcha a předsudek v režii Radovana Lipuse či doplňkové kulinářské ochutnávky z „darů 
naší Moravy“.

Aktuální informace k 21.11. 2007:
•   Přihlášeno je více než 400 účastníků 
•   Nadto o dopolední kinolektoráty D. Crystala a V. Háby projevilo zatím zájem už 10 středních škol,
     a to mimo Uh. Hradiště i např. z Luhačovic, Zlína nebo Šternberku. 
•   Jedná se předběžně (zájemci se ještě hlásí) o více než 600 žáků škol.
•   Na webových stránkách semináře je aktuálně vyvěšen kompletní program a v grafické podobě 
    také katalog semináře
•   Hudební doprovod k filmu Kabinet doktora Caligariho obstará hudebník Jiří Hradil (Lesní zvěř, 
     Tata Bojs, Priessnitz aj.) 
•   V pokračování projektu „Film, divadlo a média pohledem hostů“ pod garancí Katedry divadelních, 
     filmových a mediálních studií FF UP Olomouc vystoupí PhDr. Libor Práger (Akademická romance 
     v Hollywoodu) a Mgr. Jan Křipač (Kubrickovy filmové adaptace literatury)
•   Na závěr předešlého programu naváže kulatý stůl na téma Mediální výchova za účasti 
     Davida Crystala, Tomáše Hály (NFA) a Petra Bilíka (FF UP Olomouc)
 
Více informací, možnost akreditace i aktuální program najdete na 
www.britskyseminar.cz
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