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Literárně-filmový večer
s dílem Pavla Juráčka
v Lucerně
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V pondělí dne 29. února 2016 proběhne od 20:30 hodin v Kině Lucerna
předpremiéra digitálně restaurovaných filmů Postava k podpírání (režie Pavel Juráček
a Jan Schmidt) a Případ pro začínajícího kata (režie Pavel Juráček). Projekci bude
předcházet slavnostní uvedení knihy Pavla Juráčka Postava k podpírání. Představení
knihy a krátké čtení z ní začne v 19:30 hodin v kavárně Kina Lucerna. Akci spolupořádají
Národní filmový archiv a Knihovna Václava Havla.

Pavel Juráček byl talentovaný scenárista, dramaturg a režisér, jedna z klíčových
osobností československé nové vlny. Přestože jej v roce 1971 propustili z Barrandova
a stačil tak dokončit pouze tři autorské filmy, měl na ostatní tvůrce své generace dalekosáhlý
vliv. Kromě středometrážní Postavy k podpírání, spolurežírované Janem Schmidtem,
a povídkové komedie Každý mladý muž natočil podle vlastního scénáře také celovečerní
alegorii Případ pro začínajícího kata, patřící k nejvýznamnějším počinům československé
kinematografie.
Národní filmový archiv restauroval filmy Postava k podpírání a Případ pro začínajícího
kata v rámci projektu Digitální restaurování českého filmového dědictví, podpořeného zeměmi
Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. Projekt
je spolufinancován Ministerstvem kultury České republiky. Partnery projektu jsou Norská
národní knihovna a CESNET.
Kniha Postava k podpírání vychází v Knihovně Václava Havla jako 4. svazek edice Dílo
Pavla Juráčka. Obsahuje všechny známé a dostupné verze této filozofické grotesky a nabízí
tak čtenáři jedinečnou možnost jít v Juráčkových stopách, od prvního náčrtu po natočený
scénář.
Vydání Postavy k podpírání je dalším výstupem z Archivu Pavla Juráčka, jenž
vzniká od února 2014, kdy Marek Juráček daroval do správy Knihovny Václava Havla
otcovu pozůstalost. Cílem projektu je nejen utřídění a digitalizování tisíců stran rukopisů
a dokumentů, ale též navrácení tvorby Pavla Juráčka do širšího kulturního povědomí.
K tomuto záměru se ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla připojí i Národní
filmový archiv vydáním Juráčkových dopisů, které bude v roce 2017 prezentováno na knižním
veletrhu Svět knihy.

KONTAKT
Veronika Kurzová
PR NFA
E veronika.kurzova@nfa.cz
T +420 778 522 709
www.nfa.cz

2

