
 

 

1. TISKOVÁ ZPRÁVA 
Uherské Hradiště, 16. září 2011 
 
XVI. ročník Semináře britského filmu:  
FREE CINEMA + NEW WAVE 
 
Od čtvrtka 1. prosince do neděle 4. prosince 2011 se v Uherském Hradišti 
uskuteční již 16. ročník Semináře britského filmu. Díky dokončené rekonstrukci 
se přesouvá z „vyhnanství“ kina Reduta zpět do kina Hvězda, které poskytuje 
návštěvníkům větší komfort stejně jako přilehlá kavárna. Část programu se uskuteční i 
v blízkém kině/klubu Mír. 
 
 
Program SBF 2011 
 
Program tvoří několik oddělených sekcí, jejichž hlavním pojítkem je britská provincie. 
Hlavní téma letos představuje hnutí Free Cinema a z něj vycházející Britská nová 
vlna zvaná též Kinematografie kuchyňského dřezu. Českou stopu v britské 
kinematografii reprezentuje režisér Karel Reisz (1926–2002), jenž byl jedním 
z Wintonových zachráněných dětí. Siru Nicholasi Wintonovi jsme věnovali Českou 
stopu v loňském roce. Pro diváky zaměřené na současnou britskou kinematografii jsou 
připraveny sekce Brit news a Brit youngsters. Novými bloky budou Brit silent - 
němý film s živou hudbou a Brit archive – výrazný archivní snímek z historie 
britského filmu.  
 
Témata a sekce: 
 Hlavní téma – Free Cinema + New Wave  
Tvůrci dokumentaristického hnutí Free Cinema položili základ ke vzniku nové vlny 
vycházející z dramat „mladých rozhněvaných mužů“. V rámci letošního programu 
budou divákům představeny všechny 3 britské programy Free Cinema čítající 11 
krátko/středometrážních dokumentárních filmů. Tvůrci pak pozvolna přešli 
z dokumentu k celovečerní hrané tvorbě, ve které se zaměřili na zobrazení muže 
z dělnické třídy, jenž trpce bojuje s vlastním osudem. V rámci sekce jsou plánovány 
filmy Ohlédni se v hněvu (1958), Kapka medu (1961), Osamělost přespolního běžce 
(1962) a Billy Lhář (1963). V této tradici (které se daří i v dnešní době) pokračovalo 
mnoho tvůrců: například Ken Loach, jehož ranný film Cathy Come Home (1966) 
uvedeme, nebo Jiří Weiss, který bude prezentován koprodukčním československo-
britským snímkem Třicet jedna ve stínu (1965). 
 
 Česká stopa – Karel Reisz 
Ostravský rodák byl jedním z 669ti dětí, které před druhou světovou válkou zachránil 
Sir Nicholas Winton převozem do britského království. Začínal jako filmový kritik a 



 

 

postupně se spolu s Lindsayem Andersenem a Tony Richardsonem stal 
zakladatelem hnutí Free Cinema a svými celovečerními filmy změnili tvář britské 
kinematografie. Kromě dokumentárních Maminka to nedovolí (1955) a My jsme hoši 
z Lambethu (1958) jsou plánovány projekce titulů V sobotu večer, v neděli ráno 
(1960), Morgan – případ zralý k léčení (1966), Isidora (1968) a v neposlední řadě 
Francouzova milenka (1981).  
 
 Brit News 
V posledních letech se v Británii prosazují debutanti na režijní stoličce. Jejich snaha je 
hodnocena nejen pomocí různých cen – BAFTA Awards, British Independent Film 
Awards, ale také naším zvýšeným zájmem. Tato sekce je složena pouze 
z nejzajímavějších režijních debutů loňského a letošního roku. Můžete se těšit nejen na 
jeden z pozoruhodných filmů letošního distribučního roku Jmenuji se Oliver Tate 
(Richard Ayoade, 2010). V pozadí by neměly zůstat filmy Monsters (Gareth Edwards, 
2010), nebo letošní karlovarský miláček Útok na věžák (Joe Cornish, 2011). 
 
 Brit Silent  
Alfred Hitchcock byl jedním z mála britských tvůrců, který dosáhl světového ohlasu 
již v němé éře. Plánujeme přivést do Uherského Hradiště jeden z jeho ranných snímků, 
který bude doprovozen originální živou hudbou britského muzikanta, skladatele a 
textaře Jamese Harriese, který se etabloval v České republice. J. Harriese u filmu 
hudebně doprovodí vynikající kontrabasista Petr Dvorský. 
 
 Brit Archive  
Ve spolupráci s British Film Institute uvedeme jeden z jejich filmů, který je součástí 
projektu Flipside, jímž tato renomovaná britská instituce probouzí k životu staré, téměř 
zapomenuté klenoty. Jedním z nich je i film Herostratus australského režiséra Dona 
Levyho, který v roce 1967 uvedl na filmová plátna Helen Mirren v jedné z vedlejších 
rolí. 
 
 Odborný a doprovodný program: 
V přípravě jsou odborné přednášky se zahraničním hostem Michaelem Brookem, 
které divákům přiblíží vznik Free Cinema a New Wave, podobně jako plánovaný 
kinolektorát Věroslava Háby – historika NFA o Karlu Reiszovi. Pohled na Free 
Cinema „tuzemským okem“ uvede filmový publicista Rudolf Schimera. Více bude 
rozvedeno v další tiskové zprávě. 
Mimo filmových projekcí, přednášek, úvodů a besed jsou v plánu také další 
doprovodné akce – výstava dobových plakátů k filmům z programu ve spolupráci 
s Terryho ponožkami, hudební večery nebo koncert Jamese Harriese.  
 
 
 



 

 

Pořadatel 
 
XVI. Seminář britského filmu pořádají Městská kina Uherské Hradiště za 
finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Europa Cinemas a 
Zlínského kraje. Akce udržuje těsné vztahy s filmovými kluby v České a Slovenské 
republice, s Asociací českých filmových klubů, Národním filmovým archivem, British 
Council či BFI. Spolupráce probíhá také s filmovými katedrami v Olomouci, Brně a 
Praze a Českou společností pro filmová studia CEFS (ve všech těchto případech je také 
účast podpořena zajímavými akreditačními slevami). 
 
Další informace – mimo jiné také o akreditacích a ubytování – můžete sledovat na 
webových stránkách www.britskyseminar.cz 
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