Tisková zpráva
Kino Lípa promítá školákům dokument
o Arnoštu Lustigovi
Žáci z libereckých základních škol a gymnázií mají v těchto dnech možnost zhlédnout nový český
dokumentární film "Arnošt Lustig - devět životů". Hodinový snímek je zamyšlením vloni zesnulého
slavného spisovatele nad vlastním životem. Lustig jako laskavý průvodce a komentátor s humorem
a nadhledem provází diváky těžkým obdobím 30. a 40. let a končí až v současnosti.
V Liberci proběhlo první promítání pro školy v pátek 23. března 2012 v kině Lípa. Sál zaplnily čtyři
třídy ze ZŠ Ještědská a ZŠ Na Výběžku. „Jsem rád, že se promítání v Liberci uskutečnilo, ale zároveň mě
mrzí, že se na výzvu magistrátu přihlásily pouze dvě školy,“ uvedl náměstek primátorky pro školství,
kulturu a sociální oblast Kamil Jan Svoboda.
Zajímavým zpestřením před zahájením promítání byla diskuze s Martou Kottovou, kamarádkou
Arnošta Lustiga z Terezína. Možnost shlédnout dokument mají školy v libereckém kině Lípa až do
května. „Oslovujeme základní školy a gymnázia z Liberce i okolí. Promítat plánujeme také v dalších
městech republiky, kde o dokument projeví zájem. Pojedeme například do Svitav nebo do
Karlovarského kraje,“ říká producent Ivo Pavelek, který film zároveň režíroval společně se svou dcerou
Kristinou.
Premiéru měl dokument 20. února letošního roku, tedy téměř přesně rok od úmrtí Arnošta Lustiga.
Snímek Kristiny a Iva Pavelkových je tak současně uctěním tohoto smutnému výročí. Je cenný
především v tom, že tuto výraznou osobnost rok od její smrti opět připomíná veřejnosti. Dává
naposledy prostor jeho příjemnému lidskému projevu a smyslu pro vyprávění. Lustiga doprovází a
doplňují jeho blízcí a známí. Nejvíce pozornosti věnují tvůrci filmu Lustigově válečné a poválečné
zkušenosti.
Snímek připomíná i Lustigova poselství o daru a síle vůle k životu, která předávají jeho literární díla. V
jedné z působivých scén filmu se Arnošt Lustig zamýšlí nad samotnou podstatou svého literárního
sdělení: „Často jsem se ptal sám sebe, proč ty moje knížky čtou mladý lidi. Myslím, že je to tím, že je
zajímá možnost přežití. Oni v sobě mají podvědomě strach. Obavu z nejistoty, z další války. A proto ty
knížky čtou, protože je v nich naděje.“
Dokument "Arnošt Lustig - devět životů" mohou zájemci zhlédnout na webu www.dafilms.com.
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