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Blesk.cz Live Kultura Skončila digitalizace filmu Ostře sledované vlaky

Sexy a
nebezpečná:
Mašlíková jako
akční hvězda 80.
let!

Něco na té Miley
Cyrus je: Zahrála
si na Cameron
Diaz, ale nahoře
bez!

Nicol
Kidmanová, stále
krásná jako
monacká kněžna

Soud zabavené
šavle v kauze
mačetového
útoku majitelům
nevrátí!

Na Menzela
přišlo jaro: Jirko,
tam se nesahá!

Skončila digitalizace filmu
Ostře sledované vlaky

88.000,- Kč měsíčně
Bez praxe a z pohodlí domova. Za první měsíc vyděláno 3220€.

Jak štíhlá je moc štíhlá?
Je Angelinina šíhlost výhodou nebo červenou vlajkou? Více
zde!

Seznam.cz reklama
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Komerční sdělení

O2 TV nyní na všech
zařízeních.
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Digitalizace oscarového filmu Jiřího Menzela Ostře
sledované vlaky, který bude v této podobě ve světové
premiéře uveden 5. července na MFF v Karlových
Varech, skončila. Dnes byli režisér Menzel a kameraman
Jaromír Šofr na projekci v Praze prvními diváky nové
kopie. Poděkovali restaurátorskému týmu v čele s Ivem
Marákem a kameramany Markem Jíchou, Jiřím Myslíkem
a Antonínem Weiserem.

UDÁLOSTI

274 hodin od úrazu po
záchranu: Zraněného

jeskyňáře konečně vytáhli

Těhotná žena vypila
půl litru smrtícího
koktejlu

Španělé jako první
vypadli z
mistrovství světa

Vyražte o
prázdninách na
výlet!

Luxusní restaurace
nemusí být drahé:
Ne se Slevištěm!
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Kvalitního výsledku bylo dosaženo díky poznatkům z výzkumu
Metodiky digitalizace národního filmového fondu ministerstva kultury
ČR. Digitální restaurování umožnila Nadace české bijáky ve spolupráci
se Státním fondem kinematografie a Národním filmovým archivem.

Podle Šofra je nezbytné, aby byl kameraman přítomen, když se film
digitalizuje. "Jen z negativu lze kvalitně udělat digitalizovaný film. Ten
ale nikdy není kontinuálně barevný, každý záběr je jiný. Proto musí být
u toho někdo, kdo má kameramanské 'knowhow'," řekl Šofr po projekci
ČTK.

Podle něj se na filmu musí pracovat záběr od záběru. "Restaurátoři
odstraňují rýhy, prach, chlupy, které tam nemohou zůstat. Ale důležitý
je kameraman. Ručí za kontinuitu a především obrazový koncept, který
je kameramanským krédem," dodal Šofr.

Odborníci z pražského studia UPP začali "čistit" Menzelovy Ostře
sledované vlaky v březnu. Šofr byl členem odborné komise, která na
průběh obnovy dohlížela. Výsledek je nejspolehlivější cestou ke
znovuzrození originálu filmu a nejhospodárnějším využitím investic.
Vylučuje vznik nových verzí, jež by se staly neoprávněným zásahem do
autorského práva. "Tím odpadají nepříjemnosti s vypořádáním
autorských poplatků či poškozování práv autorů - režisérů,
kameramanů a zvukových mistrů," řekl ČTK prezident Asociace
českých kameramanů Marek Jícha.

Ostře sledované vlaky jsou třetím snímkem, jehož obnovu finančně
zajistila Nadace české bijáky. Prvními byly Hoří, má panenko a Všichni
dobří rodáci. Úplně prvním snímkem, který byl z iniciativy karlovarského
festivalu a za podpory filmového archivu a ministerstva kultury digitálně

jeskyňáře konečně vytáhli
ven!Již 12. den začal ubíhat od chvíle, kdy
německý jeskyňář uvízl pod zemí,…

 Fotografie (11)

Doplňovač zboží - Hradec Králové

Referent zákaznického servisu [zajímavý plat]

Manažer share centra – zlepšování procesů

[zajímavý plat]

OBCHODNÍ ŘEDITEL [zajímavé platové

ohodnocení]

Hlavní auditor [ zajímavé platové ohodnocení]

Sales Assistant - plný úvazek

Prodavačka TEZENIS - plný úvazek

TELEFONNÍ KONZULTANT - U NÁS
další nabídky práce >>
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Sexy a nebezpečná:
Mašlíková jako akční
hvězda 80. let!

Něco na té Miley
Cyrus je: Zahrála si
na Cameron Diaz, ale
nahoře bez!

Nicol Kidmanová,
stále krásná jako
monacká kněžna

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY ČLÁNKY ODJINUD

Autor: ČTK

0

restaurován, byla v roce 2011 Marketa Lazarová, renovovaná díky
finanční záštitě společnosti ČEZ. Pak vznikla Nadace české bijáky s
tím, že každý rok shromáždí finance na restauraci významného titulu.

Na adrese www.ceskebijaky.cz mohou zájemci přispět na obnovu
dalších. Těmi v první linii jsou Intimní osvětlení, Obchod na korze,
Limonádový Joe, Spalovač mrtvol, Kočár do Vídně, Démanty noci,
Sedmikrásky, Daleká cesta, Kristián a Ucho.

Diskuse k článku
Počet komentářů: 0

NAŠLI JSTE V TOMTO ČLÁNKU CHYBU?

0 0 Buďte první mezi svými přáteli,
kterým se to líbí.

To se mi líbíTo se mi líbí

KLÍČOVÁ
SLOVA

ČR film Menzel digitalizace AUDIO

Vědec o postižených dětech hovoří jako
o zrůdách. Navrhuje… (Deník)

Novorozené mládě žirafy spadlo ze dvou
metrů (Deník)

Konec legendy: Sídlo OP Prostějov vyletí
v sobotu do vzduchu (Deník)

Dacia Logan ve speciální edici 10th
Anniversary (Auto)

VZRUŠUJÍCÍ VIDEO: Tahle čínská milenka
muže dokonale vysaje a… (Aha)

140 tisíc důchodců možná čeká změna.
Chystá se náprava… (Eurozprávy)

VÍCE LESKU ZDE

Co udělá vítězka Hlasu
Hrůzová s miliony? A o co
přišla…

12 34019. června 2014

DALŠÍ DALŠÍ

PŘIDAT NÁZOR

Katalog aktivních firem

Auto-moto

Bazary

Elektro a foto

Kosmetika a kadeřnictví

Nábytek a vybavení interiérů

Reality

Restaurace a ubytování

Textil, obuv a dětské zboží

Zdravotnictví

Přejít na Živéfirmy.cz

SLEVIŠTĚ

Crazy minigolf PRO
DVA za 149 Kč! Pro
celou…
149  300

Plavba lodí po Vltavě
jen za 349 Kč!
349  700

Do Cirkusu Humberto
od 109 Kč! Nové
představení…
109  180

Beran Býk Blíženci Rak Lev Panna

Váhy Štír Střelec Kozoroh Vodnář Ryby

DNEŠNÍ HOROSKOPY

Rak
Nevěřte člověku,
kterého znáte jenom
krátce a který je v
jistém ohledu vaším
velikým konkurentem.
Teď není čas na
zásadní rozhodnutí,
spíš byste se měli
zajímat o to, jak si co
nejlépe odpočinout.
Vaše tělo si ostatně
dost nahlas řekne o
relax.

HRY

Hra Big Farm
Hit! Předveď se v
této farmářské hře
jako…

Hra Farmerama
FARMERAMA je
online hra pro
všechny, které
baví…

Hra Seafight
Na obzoru
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