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Kolik stojí Zlatý lev?  

Určete si vlastní cenu za premiéru vítězného filmu benátského 

festivalu „Sacro GRA“ na internetu! 

 

Poslední ročník benátského filmového festivalu se do paměti diváků i kritiků zapsal nejen oslavami 

kulatého 70. výročí, ale také nečekaným vítězem hlavní ceny. Poprvé za historii festivalu si vytouženou 

sošku Zlatého lva odnesl dokumentární film! Jejím překvapivým držitelem se stal italský režisér 

GIANFRANCO ROSI za snímek SACRO GRA. Sám režisér přijíždí do Prahy představit vítězný film 

v pondělí 5. května. Premiéra, která se naráz odehraje v 6 českých a slovenských kinech a v TV na 

Film Europe Channel, si našla unikátní cestu také na internet. Historicky poprvé bude divákům 

nabídnuta možnost určit si vlastní cenu za online premiérové zhlédnutí snímku! „Kolik stojí Zlatý 

lev?,“ ptá se filmový portál DAFilms.cz.   

 

Podivíni, banalita každodennosti a jedna dálnice 

Netradiční hlavní hrdinové, snad i podivíni, ale vždy s jasným světonázorem. Takoví jsou lidé, o nichž 

vyprávějí filmy Gianfranca Rosiho. Režisér v nich používá kameru spíše jako mikroskop, 

prostřednictvím kterého pečlivě a s nekonečnou trpělivostí sleduje okolní dění. Zdánlivě jednoduché, 

banální příběhy se v jeho očích stávají naléhavými a komplexními výpověďmi o stavu současné 

společnosti. A právě vnitřní odhodlání a metodu observace Rosi plně zúročil při dvouletém natáčení 

života obyvatel poblíž hlavní římské dopravní tepny Grande Accordo Anulare, jež poskládal do 

vítězné filmové podívané SACRO GRA. Jak sám přiznal: „Strávil jsem hodně času poznáváním 

prostředí a charakterů, opouštějíce od veškerých mých předchozích znalostí. Při načrtávání příběhu 

jsem se spolehnul na svůj instinkt.“   

 

Premiéra SACRO GRA v režii diváků, aneb „Kolik stojí Zlatý lev?“ 

Překvapivého a prvního dokumentárního vítěze filmových Benátek mohou diváci z České a Slovenské 

republiky sledovat od pondělí 5. května v internetové premiéře na portálu DAFilms.cz. Poprvé jim 

portál nabízí exkluzivní možnost samostatně se rozhodnout, zda a jakou částku chtějí za premiérové 

zhlédnutí SACRO GRA zaplatit. Prostřednictvím nového distribučního modelu „donate“ si mohou 

zvolit libovolně vysokou cenu, či film zhlédnout zcela zdarma. Ocení čeští a slovenští diváci Zlatého 

lva plným filmovým vstupným, anebo využijí možnosti sledovat vítězný film zdarma? Nechme se 

překvapit! 
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Online retrospektiva Rosiho filmového díla 

Není to však jen premiéra Sacro GRA, kterou filmový portál DAFilms.cz československým divákům 

nabízí. Celosvětově a zcela zdarma totiž po celý premiérový týden od 5. do 11. května uvádí také 

všechny předchozí režisérovy snímky seřazené do jedinečné online retrospektivy! Z bezpečí 

domácích pohovek se tak diváci mohou setkat s mexickým masovým vrahem ve snímku EL SICARIO, 

ROOM 164 (2010), odskočit si na severoamerickou poušť, kde zcela osamoceně a dobrovolně žije 

skupina společenských vyděděnců zachycených v BELOW SEA LEVEL (2008) anebo se nechat svézt po 

indické řece Ganze s netradičním průvodcem, hlavním hrdinou Rosiho filmové prvotiny BOATMAN 

(1993). 

 

Více informací o: 

- online retrospektivě: http://www.dafilms.cz/event 

- day and date formátu premiéry v 6 českých a slovenských kinech, v TV a na internetu: 

http://dafilms.cz/news/2014/4/29/ROSI_PREMIERA 

-  fotoaplikaci „Moje dálnice“: https://www.flickr.com/photos/madalnice_sacrogra/ 

 

Více informací o jednotlivých filmech: 

- Sacro GRA: http://dafilms.cz/film/8895-sacro-gra/ 

- El Sicario, Room 164: http://dafilms.cz/film/8916-el-sicario-room-164/ 

- Below Sea Level: http://dafilms.cz/film/8917-below-sea-level/ 

- Boatman: http://dafilms.cz/film/8918-boatman/ 
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