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Jana Kirschner natočila titulní píseň i videoklip 
k novému slovenskému filmu DĚTI

(na videoklip se můžete podívat ZDE)

Zpěvačka Jana Kirschner složila titulní skladbu k novému slovenskému filmu DĚTI režiséra Jara Vojtka.
Film vstupí do slovenských kin letos 25. září, česká distribuční premiéra je naplánovaná na 16. října 
v rámci přehlídky Současný slovenský film.

Autory stejnojmenné písně jsou Jana Kirschner a její partner, britský hudebník a producent Eddie 
Stevens. Dvojice si našla čas a přijala nabídku ke spolupráci, nehledě na intenzivní přípravu nového alba 
Moruša Čierna (vyjde 27. října u Slnko records).

„Když mi zavolal Mátyás Prikler, producent filmu DĚTI, a oslovil mě s nabídkou napsat titulní skladbu 
pro film Jara Vojtka, řekla jsem mu, že mám něco, co by se mohlo hodit. Překvapila mě jejich okamžitá 
pozitivní reakce. A skutečně, když jsem se podívala na film, věděla jsem, že jsme našli tu pravou píseň, 
protože to spolu dokonale funguje,“ popisuje vznik skladby Jana Kirschner.

na foto: režisér Jaro Vojtek a Jana Kirschner
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“Píseň svou atmosférou a také textem jakoby tématicky uzavírala film. Text emočně
spojuje jednotlivé povídky filmu a vytváří spolu s hudbou jakousi katarzní tečku za
filmem,” vysvětluje režisér snímku DĚTI Jaro Vojtek.

K písni, která ideově ladí s příběhem filmu, vznikl i videoklip, ve kterém Jana Kirschner účinkuje. 
Její zpěv je protkán scénami z filmu o různých podobách vztahů dětí a rodičů.

„Klip vznikl velmi rychle, chtěli jsme vyzdvihnout zejména důležité momenty filmu a vyvolat v divákovi 
zvědavost. To se nám snad podařilo a nejen skladba, ale hlavně film budou mít úspěch. Klip se natáčel 
a připravoval na Slovensku, ale film je plný zajímavých lokací mimo území Slovenska a zejména 
„neokoukaných“ hereckých osobností, které mu dodávají důvěryhodnost a uvěřitelnost jednotlivým 
příběhům,” konstatuje Jana Kirschner. 

Každá ze čtyř povídek filmu DĚTI – Syn, Maratón, Kanárek, Otec – se odehrává v jiném ročním období. 
Navzájem tak vytvářejí vrstevnatou mozaiku vztahů, v nichž se odrážejí naděje, zklamání a nezbytná 
rozhodnutí.

„Je to hluboký, citlivý film, který přináší něco, co se týká každého z nás. Protože každý jsme někoho dítě. 
Jaro Vojtek je vnímavý a výborný vypravěč, skvělý filmař a navíc rodák z Martina. Jsem velmi šťastná, že
mě Mátyás Prikler oslovil a vznikla taková spolupráce,” nešetří chválou Jana Kirschner.

Jana Kirschner (1978, Martin) 

Debutovala roku 1997 albem s názvom Jana Kirschner.  V roce 1999 vydala album V cudzom meste 

(1999), který jí přinesl řadu ocenění. Téhož roku získala cenu Zlatý Slávik, ke kterému později přibylo 

také jedenáct nominací na cenu Hudební akademie Aurel.  Spolupracovala s Michalem Horáčkem a 

Petrem Hapkou na albu Mohlo by tu být i líp a písní Bude mi lehká zem získavá uznání I na české scéně.  

S touto autorskou dvojicí pracuje i na albu Strážce plamene (2006), na ktetém kromě jiných písní 

nazpívala také duet s Jaromírem Nohavicou První noc v novém bytě. V roce 2002 přichází s albem 

Pelikán. Po nahrání desky Veci čo sa dejú (2004) získává ocenění Speváčka roka. V roce 2005 odjíždí do 

Londýna, kde s producentom Rossem Cullumem nahrává album Shine (2007). Rok na to píše titulní 

skladbu k filmu Pokoj v duši. Nejen úspěch této písně, ale I touha tvořit v rodném jazyce ji téměř po pěti

letech přivedla k napsání slovenského alba. V průběhu několika dní tak vzniká deska, která vyniká svojí 

zralostí, muzikantskou I lidskou.  Ke spolupráci si tentokrát pozvala producenta Eddieho Stevense. 

Album Krajina Rovina vyšlo v květnu 2010. Jejich spolupráce pokračuje dále a přinesla I projekt Moruše.

První část Biela vyšla v listopadu 2013, druhá část Čierna vychází v říjnu 2014. 
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Další informace o filmu, včetně fotografií ke stažení zde: http://artcam.cz/deti/
Informace o přehlídce Současný slovenský film zde:  http://artcam.cz/soucasny-slovensky-film-2014/
Trailer k filmu DETI: https://www.youtube.com/watch?v=Kd57VCJ3cJ0

www.filmdeti.sk
www.filmdeti.cz

www.facebook.com/filmchildren

TISKOVÝ SERVIS filmu: Hedvika Petrželková

tel.: 776 167 567, 

hedvika.petrzelkova@artcam.cz
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