Závěrečná zpráva

Film a dějiny 2008: Mýtus a dějiny

Letošní ročník festivalu Film a dějiny (už sedmý v pořadí) se konal ve dnech
21. – 24. 8. 2008 na zřícenině hradu Orlík u Humpolce. Oproti starším ročníkům byl o něco kratší,
což bylo dáno menším objemem finančních prostředků, které jsme měli k dispozici. Tématem byl
vztah dějin a mytologie. Už loni jsme se (okrajově) tohoto tématu dotkli (Trnkova adaptace starých
pověstí českých, cimrmanovská demýtizace českého národního obrození ad.). Letos jsme ho
rozvinuli a lépe strukturovali.
Během festivalu jsme promítli 9 celovečerních snímků, které byly uvozeny odbornou
přednáškou, po některých následovaly debaty diváků s přítomnými historiky a filmovými vědci.
Všechny festivalové projekce byly bezplatné, v rámci festivalu se pouze pořádala sbírka na další
opravy hradu. Večerní projekce zajišťoval pan Jiří Čáslavský se svým pojízdným kinematografem,
odpolední projekce byly zajišťovány pomocí dataprojektoru.
Vzhledem k otevřenosti a bezplatnosti festivalu nebyla nutná akreditace a proto neevidujeme
počet návštěvníků, ale pouze počty diváků. Festivalové projekce shlédlo zhruba 330 diváků, někteří
z nich byli na více projekcích. Z ankety, kterou jsme uspořádali vyplývá, že většina návštěvníků
byla z Humpolecka a Pelhřimovska, podobně jako v minulých letech. Ze srovnání s anketou
z minulého roku ovšem vyplývá, že pozvolna, ale jistě roste počet návštěvníků mimo region,
především z Prahy. Je to doklad, že festival si zvolna vytváří stabilní diváckou obec. O festivalu
informovala především místní periodika a regionální vydání MF Dnes.
Program festivalu:
Čtvrtek 21. 8.
20:45 Lucerna
r. František Filip; Československo, 1967
Pátek 22. 8.
21:00 Beowulf: Král barbarů (Beowulf & Grendel)
r. Sturla Gunnarsson; Kanada, Island, VB, 2005
23:00 Dalibor
r. Václav Krška; Československo, 1956
Sobota 23. 8.
18:30 Krysař
r. Jiří Barta; Československo, 1985
20:45 Mongol – Čingischán (Mongol)
r. Sergei Bordov; Kazachstán, Německo, Mongolsko, Rusko, 2007
23:00 Oldřich a Božena
r. Otakar Vávra, Československo, 1984
Neděle 24. 8.
18:30 Sen noci svatojánské
r. Jiří Trnka, Československo, 1959
20:45 300: Bitva u Termopyl
r. Zack Snyder; USA, 2007

