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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
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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.
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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.
Katalog aktivních firem
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