Náš Elo Havetta – 80. výročie narodenia
17. jún 2018, Veľké Vozokany
V roku 2018 si pripomíname 80. výročie narodenia filmového režiséra Ela Havettu,
patriaceho k najoriginálnejším a najvýznamnejším osobnostiam slovenského filmu, ktorý sa
narodil 13. júna 1938 vo Veľkých Vozokanoch. V päťdesiatych rokoch študoval na Škole
umeleckého priemyslu, kde spoznal Juraja Jakubiska, s ktorým v tomto období nakrútil film
ŠUPKA A ŠUPÁCI (1956-1957). V rokoch 1961-1967 študoval na pražskej FAMU.
Vtedajšie slobodné prostredie pražskej filmovej a televíznej fakulty mu umožnilo naplno
rozvíjať jeho talent. Už vtedy bolo jasné, že Elo Havetta bude súčasťou československého
filmového zázraku známeho pod označením Československá nová vlna. Štúdium formálne
nedokončil, vrátil sa späť na Slovensko a začal pôsobiť vo filmových štúdiách na Kolibe.
Debutoval celovečerným filmom Slávnosť v botanickej záhrade (1969). Nastupujúca
normalizácia mu umožnila pracovať už len na jednom celovečernom filme – Ľalie poľné
(1972), ktorý sa stal jeho najlepším filmom a najúspešnejším filmom vôbec. Elo Havetta
zomrel predčasne pod vplyvom nepriaznivých okolností a neustáleho stresu vo veku 36 rokov.
Miestny odbor Matice slovenskej Veľké Vozokany a Dom Matice slovenskej v Nitre sa pri
príležitosti nedožitých 80. narodenín významného rodáka rozhodli zorganizovať spomienkovú
slávnosť na jeho počesť, ktorá sa uskutoční v nedeľu 17. júna v obci Veľké Vozokany.
Program slávnosti začína Spomienkovou svätou omšou v Kostole sv. Mikuláša, kde bude
účinkovať Katedrálny spevokol Emerám pod vedením dirigenta a organistu Milana Ševčíka.
Po svätej omši bude nasledovať pietna spomienka pri hrobe Ela Havettu na miestnom
cintoríne. Od štrnástej hodiny bude spomienková slávnosť pokračovať odhalením pamätnej
tabule pred Kultúrnym Domom Veľké Vozokany a ďalej programom v Kultúrnom Dome
s názvom „Spomienky na Ela Havettu“ pod vedením Mgr. art. Michala Kočiša, interného
doktoranda Katedry kulturológie UKF v Nitre. Súčasťou poobedných spomienok bude
projekcia dokumentárneho filmu Marka Škopa a Juraja Johanidesa Slávnosť osamelej palmy
(2005).
Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Matice
slovenskej. Hlavnými partnermi sú Slovenský filmový ústav, Katedra kulturológie FF UKF
v Nitre, Nové divadlo a Obecný úrad Veľké Vozokany.
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