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Česká televize, Kavčí hory, 140 70  Praha 4
Public Relations – tiskové oddělení
Kontaktní osoba projektu: Jana Soprová
Tel.: 26113 4506, fax: 26113 4207
E-mail: jana.soprova@czech-tv.cz
GAGA, Synergia film, Česká televize, Margo Film, Alef Film
uvádějí film
Lesní chodci
Jiří Schmitzer v hlavní roli tuláckého filmu.
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Scénář :		Martin Ryšavý
Kamera :		Ramunas Greičius
Režie :		Ivan Vojnár
Vzniklo s podporou:
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
EURIMAGES
Hrají: J. Schmitzer, J. Prosperi, Z. Novák, P. Poláková, J. Vinklář a další. 


Nový film zkušeného dokumentaristy Ivana Vojnára (celovečerní hraný film Cesta pustým lesem / 1997) se vzdává konkrétních historických paralel. Přesto však v příběhu dvou generací hledajících ve svých životech pevný bod nabízí úvahu o možnostech úniku z reality místa, času a lidské zodpovědnosti. Ve vyprávění na pomezí fikce a dokumentu se prolíná minulost se současností a události prožívané i psané.
Film využívá atmosféry Ústí nad Labem a jedinečných možností tamního Činoherního studia. S tím je spjat jak představitel Rufuse Jiří Schmitzer, který byl členem jeho hereckého souboru deset let, tak herečka Jitka Prosperi (Puklice) a Miroslav Bambušek (Malej Rufus), který zde hostuje jako režisér a autor. Jako herci se však na jevišti Činoherního studia objevili i představitel Čerčila - bývalý jevištní technik Zdeněk Novák, bývalá šatnářka Petra Poláková (Gréta) a inspicientka Ester Hocke (Malá Gréta).
Lesní chodci vznikli jako projekt využívající možností improvizace a usilující o maximální autenticitu výpovědi. Film byl natočen na motivy  scénáře a stejnojmenné knihy Martina Ryšavého. Autorem úpravy a dialogů je režisér Ivan Vojnár, který přitom úzce spolupracoval  s Galinou Šustovou. Ta byla zároveň v rámci produkce GAGA výkonnou producentkou snímku. Lesní chodci vznikli jako koprodukce se Slovenskem a Francií. Vedle produkce GAGA se na nich podílela i Česká televize (Helena Slavíková, Alice Nemanská), Synergia Film (Aleš Hudský), Studio Virtual (Pavel Dvořák), Margo films /Francie (Francois Margolin), ALEF Film a Media Group / Slovensko(Marian Urban) a Filmservice Slovakia.













