
GNOMON Production s.r.o. 
Štefánikova 560/38a, 13, Brno 612 

00 

+420 737 382 433 
gnomonfilm.com 
 

Dunaj vědomí  
15. 10. 2019 

 

1 / 2 

 

 

Dunaj vědomí  
Tisková zpráva, 15. 10. 2019 

 

V právě dokončeném dokumentárním filmu Dunaj vědomí se členové 

legendární kapely loučí se svým mrtvým frontmanem a znovu se 

vrací na pódia. Film byl vybrán do hlavní soutěže mezinárodního 

festivalu Ji.hlava, kde bude mít světovou festivalovou 

premiéru. 

Muzikant, šaman a zakladatel legendární hudební skupiny DUNAJ 

Vladimír Václavek, je svým snem povolán na šamanskou cestu. 

Vydává se na pouť za zmizelou kapelou, přestože její obnovení 

léta odmítal. Původní sestava – Vladimír Václavek, Josef 

Ostřanský, Pavel Koudelka,  Pavel Fajt a textař Karel David – 

se tak znovu setkává na lodi plující po stejnojmenné řece. Míří 

na festival v rumunském Banátu, aby se 20 let po smrti 

ikonického frontmana Jiřího Kolšovského znovu setkali na 

ojedinělém koncertu. Pomyslné vyprovázení Kolšovského na druhy 

břeh, síla řeky a hudby vyvolají nečekané znovuzrození kapely. 

Setkání s Ivou Bittovou, někdejší ikonickou zpěvačkou Dunaje, 

společné hraní s TataBojs, nebo nahrávání v Německu 

nezadržitelně posilují nový Dunaj.  

„Někdejší manažerka Dunaje a kulturně organizační 

fenomén Lenka Zogatová, začala kolem roku 2010 uvažovat 

o Dunaji jako tématu dokumentárního filmu. Díky ní, a 

zpočátku hlavně pro ni, jsem v té době začal sám 

dokumenty točit.  Před svou předčasnou smrtí v roce 

2014 mi námět na tento film pomyslně věnovala s přáním, 

abych ho zrežíroval. Snad by jí hotový snímek udělal 

radost.“ 

- David Butula, řežisér - 

Že kapela Dunaj stále dokáže oslovit, potvrzuje i fakt, přes 

dvě stě tisíc korun vybraných v crowdfundingové kampani. V 

neposlední řadě film podpořili také Jihomoravský filmový 

nadační fond, statutární město Brno a Jihomoravský kraj. 

Film vznikl v koprodukci společnosti GNOMON Production, České 

televize a režiséra Davida Butuly, Společnost GNOMON byla 

založena v Brně a již od roku 2009 produkuje dokumentární filmy 
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a vyvíjí i hrané filmy. Mezi její tvorbu patří například 

hudební dokumenty Akcept nebo Sólo pro jednu ruku. 

Nejbližší možnost zhlédnutí filmu Dunaj vědomí dostanou diváci 

v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava 

dne 27. 10. 2019. Dále se uskuteční premiéra v Brně 

v univerzitním kině SCALA 30. 10. 2019 od 20:30 a v Praze 

v KINOLODI 12. 11.  2019 od 19:00. 

V souvislosti s nadcházejícími premiérami je plánovaná tisková 

konference v pondělí 21. 10. 2019 od 10:00 v univerzitním kině 

SCALA v Brně. Hosté budou režisér David Butula, producent Jan 

Hubáček a dramaturg za Českou televizi Martin Polák. Prosím, 

potvrďte svou účast do pátku 18. 10. 2019 na email 

jan.bodnar@gnomonfilm.com  

 

Web: www.gnomonfilm.com/portfolio/dunaj-vedomi/, facebook @filmdunaj 
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