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PRÍBEH LESA PONÚKA DIVOKÚ PRÍRODU Z PRVEJ RUKY
4

roky

nakrúcania

najmodernejších

prostredníctvom
technológii

na

desiatkach lokalít po celej Európe.
Dvojica

tvorcov

Jacques

Perrin

a Jacques Cluzaud prinášajú po ich
úchvatnom dokumente Putovanie vtákov
do kín nový film. Príbeh lesa je
unikátnou

dokumentárnou

snímkou,

ktorá očarí deti aj dospelých. Do kín ju
Asociácia slovenských filmových klubov
prináša už od štvrtka 5. mája.

Francúzska dvojica tvorcov Jacques Perrin a Jacques Cluzaud majú za sebou niekoľko úspešných dokumentov.
Mikrokozmos, Oceány, no predovšetkým , aj u nás veľmi obdivované , Putovanie vtákov sú iba časťou ich práce.
Vo svojom najnovšom diele sa rozhodli divákom predstaviť les. Nie tropický prales s exotickými zvieratami, ale ten
náš, ktorý máme na dosah, a ktorý pulzuje prekvapivo bohatým životom. Príbeh lesa však nezobrazuje jeho súčasnú

podobu, je zobrazením jeho 20 000 – ročnej histórie z pohľadu zvierat. „Film začína v dobe, keď sa anatómia
európskeho kontinentu zmenila v dôsledku náhleho oteplenia. Svet ľadu ustúpil a Európu pokryli rozsiahle lesy.
Toto šíre, zeleňou kypriace územie vytvorilo podmienky pre zlatý vek zvierat a spolu s nimi aj hŕstku lovcov a
zberačov. Zároveň predznamenalo tisícky rokov mierumilovného spolužitia medzi prírodou a ľuďmi, ktorí stromy
uctievali. Potom začali byť stromy ničené, rozsekávané kamennými sekerami a začala sa písať história ľudí. (...)
O tisícročnom spolužití nám nehovoria slová, ale emócie, ktoré vo filme o divokej prírode nesprostredkováva
žiadny hlas. Dostať sa blízko k zvieraťu pre nás neznamenalo ho pozorovať, a už vôbec nie sa o ňom niečo
naučiť. Chceli sme zachytiť jeho postoj, pohľad, ktorý by v nás v rozličných situáciách inšpiroval kreatívne emócie,
nielen súcit, ale predovšetkým empatiu k týmto divokým tvorom,“ hovorí Jacques Cluzaud.
Nakrúcanie trvalo 4 roky a pre získanie čo najsilnejších záberov využívali tvorcovia aj techniku asimilácie, teda sa
snažili so zvieratami zblížiť tak, aby sa k nim mohli dostať čo najbližšie a zachytili to, čo potrebovali – emócie, „ asimilácia
vytvára takmer symbiotický vzťah dôvery,“ dodávajú tvorcovia. „ Mláďa sa rodí s pocitom strachu, ale tiež s potrebou
kontaktu a telesného tepla. Úlohou „asimilátora“ je čo najrýchlejšie po narodení mláďaťa prekonať tento jeho vrodený strach.
Hrá vlastne rolu náhradnej matky.“ Hoci film pojednáva o histórii lesa, nakrúcal sa v súčasnosti a bolo teda dôležité nájsť tie
správne lokality, ktoré by zodpovedali predstavám v scenári. Za konkrétnymi zvieratami a typmi prostredia neváhali
Viac informácií o ASFK www.asfk.sk │ Kontakt pre médiá: Martina Pašteková │ pastekova@asfk.sk

TLAČOVÁ SPRÁVA / 4. máj 2016

www.asfk.sk

tvorcovia cestovať dlhé kilometre. Nakrúcalo sa na desiatkach lokalít po celej Európe, najčastejšie v parkoch
a rezerváciách, v ktorých ešte stále žijú divoké zvieratá, predovšetkým vo Francúzsku, ale aj v Holandsku, Rumunsku,
Veľkej Británii, Poľsku, Nórsku a Švajčiarsku.
Film nie je len príbehom histórie našich lesov. Je aj odkazom na jeho veľký význam v našom živote. „ Ľudstvo s
lesmi vyrastalo viac ako desať tisíc rokov. Boli zdrojom obživy, tepla a ochrany. Dokonca prenikli do našich snov, rozprávok
a legiend. Sú našimi ihriskami z detstva, posledný voľný priestor v našom urbanizovanom svete. Ľudia potrebujú lesy. A
dnes potrebujú stromy nás, ľudí.(...). Ľudstvo nepotrebuje iba to, čo lesy vyprodukujú, potrebuje aj nepredvídateľnosť živej
prírody. Potrebuje sny, dobrodružstvá a prekvapenia. Naša túžba po dokonalosti je nenaplniteľná. Potrebuje dobrodružný
park, ktorý odráža jeho nekonečnosť,“ dopĺňa Jacques Perrin.
Príbeh lesa je dokumentárnym filmom, ktorý zobrazuje les ako našu súčasť, poukazuje na to, že les a život v ňom
je nezameniteľným a dôležitým prvkom v našom svete a nemali by sme na to zabúdať. Jedinečné zábery uchvátia nielen
dospelých divákov, ale aj deti, preto je v našich kinách premietaný s českým dabingom. V Kine Lumière v Bratislave ho
môžete vidieť aj v predpremiére, špeciálne už 4. mája o 18:30.
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