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ZÁZRAK – NOVÝ SLOVENSKÝ HRANÝ FILM
PRÍDE DO KÍN UŽ 5. SEPTEMBRA!
Nový film režiséra Juraja Lehotského ZÁZRAK je pripravený do slovenskej distribúcie. Jeho
slávnostné uvedenie 4. septembra otvorí 19. ročník putovnej prehliadky PROJEKT 100 –
2013 a už 5. septembra film uvidia diváci v kinách po celom Slovensku. ZÁZRAK sa k
slovenským divákom dostane po úspešnej svetovej premiére na medzinárodnom filmovom
festivale Karlove Vary, odkiaľ si odniesol Zvláštne uznanie poroty vo festivalovej súťaži Na
východ od Západu. Len pár dní po domácej premiére ho čaká ďalšie uvedenie v zahraničí –
na medzinárodnom filmovom festivale v Toronte (TIFF).
Hraný debut, no v poradí už druhý celovečerný film režiséra a scenáristu Juraja Lehotského
Zázrak vstúpi do kín už na budúci týžden, 5. septembra. Snímka vznikla v slovensko-českej
koprodukcii spoločností Artileria (SR / Osadné, Slepé lásky, Nový život, atď.) a Negativ (ČR /
Polski film, Protektor, Čtyři slunce, Katka, Mistři, atď.), v koprodukcii s Českou televíziou.
Lehotský opäť pracoval na scenári s Marekom Leščákom, s ktorým už v roku 2008 vytvorili jeden z
najúspešnejších slovenských dokumentárnych filmov Slepé lásky. Do hlavných úloh vo svojom
hranom debute obsadil neherečku Michaelu Bendulovú a známeho slovenského herca Roberta
Rotha. Postavu matky 15-ročnej Ely zveril Lehotský speváčke, herečke a divadelníčke Kataríne
Feldekovej. Zázrak je hraným filmom z prostredia polepšovne a prináša príbeh Ely, ktorá práve
začína žiť život, na ktorý ešte nie je celkom pripravená.
IFF Toronto: „Lehotský so spoluscenáristom Marekom Leščákom vytvárajú autentický portrét tínedžerskej
izolácie a sebestačnosti. Práca kameramana pripomína prenikavé pozorovanie bratov Dardennovcov a
prostredníctvom Elynho neuhýbajúceho pohľadu Lehotský opäť dokazuje svoju schopnosť zachytiť jemné
zmeny, ktoré napokon vedú k život potvrdzujúcemu zázraku. (…)Film je postavený na silnom predstavení
neherečky Michaely Bendulovej, ktorú Lehotský objavil po dva roky trvajúcom kastingu v slovenských
polepšovniach. Bendulová hrá Elu s neotrasiteľnou sebaistotou a predvádza prirodzený výkon, ktorého
jemné nuansy sa zjavujú v tichých pasážach filmu.”…
Novinárska projekcia a tlačová konferencia za účasti tvorcov sa uskutoční 4. septembra o
14.00 v Kine Lumière. Po projekcii, o 15.30 bude nasledovať tlačová beseda s tvorcami a
hereckými predstaviteľmi, ktorí budú po TK k dispozícii aj na individuálne rozhovory.
Viac informácií o filme a o tvorcoch nájdete na www.zazrakfilm.com / Aktuálny program uvedení
filmu na http://www.asfk.sk/film/zazrak
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