
 

   

 
 

 

Tisková zpráva, 24. února 2022 

 

Český lev zve na výstavu velkoformátových portrétních 
fotografií Lenky Hatašové  

Předehrou ceremoniálu letošních cen Český lev bude od 24.února na Palachově 
náměstí před Rudolfinem výstava unikátní série fotografií Lenky Hatašové. 
Výstava připomíná atmosféru loňského ročníku Českého lva v portrétních 
fotografiích filmových tvůrců bezprostředně po obdržení lví sošky. V minimálním 
čase se Lence Hatašové daří zachytit neopakovatelné emoce, moment překvapení 
i radosti. Ať už jde o Magdalénu Borovou, Ivana Trojana, Jiřího Mádla či režiséry 
Viktora Tauše nebo Víta Klusáka a Filipa Remundu. Nejen filmoví fanoušci také 
poznají řadu dalších mistrů svých profesí, jejichž tváře zůstávají filmovému 
divákovi většinou skryty. Výstava tak nabízí například portrét zvukaře Radima 
Hladíka jr., skladatele Jakuba Kudláče, střihače Jana Daňhela, kameramana 
Martina Štrbu nebo maskérku Adrianu Bartošovou.   

Předávání letošních cen Český lev proběhne již 5. března od 20.10 hod.  v přímém 
přenosu České televize. Moderátorem večera bude Jiří Havelka.  

Lenka Hatašová prokázala opět svoji mimořádnou schopnost koncentrovat se a na malém 
prostoru a v minimálním čase, většinou jen s využitím světla a stínu, vystihnout 
neopakovatelnou atmosféru. Na autorčiných snímcích tak září jak křišťálové sošky Českého 
lva, tak tváře jejich čerstvých majitelů. „Je pro mě velkou ctí, že můžu být vůbec první, kdo 
portrétuje laureáty bezprostředně po vyhlášení jejich triumfu. Stejně jako moji kolegové na 
amerických Oscarech, i já se snažím vytvořit zajímavé portréty filmových tvůrců a těžit 
z neopakovatelného silně emocionálního momentu v jejich životech,“ dodává fotografka Lenka 
Hatašová. 

Lenka Hatašová se i letos ujme netypického a náročného úkolu: Vytvořit portréty nositelů 
prestižní filmové ceny ve velice krátkém časovém úseku, během striktně vymezených tří 
minut ihned poté, co převezmou křišťálovou sošku Českého lva. Opět uplatní zkušenosti a 
dovednosti, získané více než třicetiletou praxí, která vedle fotografování významných 
osobností zahrnovala jak exkluzivní práci ve výsadním sportovním prostředí (například 
snímky z tenisových grandslamů), tak nebezpečnou činnost válečné fotografky na 
balkánských bojištích. 

 



 

   

Nejvíce nominací na Českého lva získaly debut režiséra Michala Nohejla Okupace, 
tragikomické drama z období normalizace, a životopisné drama Zátopek režiséra, 
spoluproducenta a spoluautora scénáře Davida Ondříčka, kteří se shodně mohou pyšnit 13 
nominacemi na Českého lva. 11 nominací získala fantaskní komedie Martina Šulíka Muž se 
zaječíma ušima, film o spisovateli, jemuž náhlý sled událostí otočí život vzhůru nohama. 9 
nominacemi se může pochlubit Atlas ptáků, sonda do komplikovaných rodinných vztahů a 
světa komunikačních technologií, jehož režisérem je Olmo Omerzu. 8 nominací si vysloužily 
Chyby, romantické drama režiséra Jana Prušinovského o vyrovnávání se s vlastní minulostí. S 
5 nominacemi nastupuje do závěrečného klání o Českého lva televizní cyklus režisérky Lenky 
Wimmerové Božena o první velké české spisovatelce Boženě Němcové a 4 nominace získal 
mezinárodně ceněný animovaný film Michaely Pavlátové Moje slunce Mad, poeticky 
vyprávějící příběh Češky provdané do Kábulu. 

 

 

Český lev 

Český lev je prestižní česká filmová cena udělovaná od roku 1993. Filmy jsou hodnoceny na základě hlasování členů 

České filmové a televizní akademie. Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků se uskuteční v sobotu 5. března 2022 

v pražském Rudolfinu a v přímém přenosu jej odvysílá Česká televize na ČT1 od 20.10 hod.  

O České filmové a televizní akademii: 

Česká filmová a televizní akademie byla založena v roce 1995, v roce 2013 prošla transformací na zapsaný spolek. 

Jejím hlavním cílem je podporovat a propagovat české filmové umění v České republice i v zahraničí a vytvářet 

podmínky pro rozvoj českého filmu. Uděluje nejprestižnější českou filmovou cenu – Českého lva a navrhuje českého 

kandidáta na ceny americké Akademie filmového umění a věd. ČFTA má v současné době 353 členů. 
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