Večer Slovenskega filmskega arhiva
pri Arhivu Republike Slovenije
Hvalnica cvičku
Žejne vodi proti cilju
vino nežno, živo, sveže,
duši in telesu streže
z vsemi blagri v izobilju.
Zanj ni virov v starem veku
zanj ne priča zgodovina
Perzije, Egipta, Rima,
da bi drugoval človeku,
najsi je veselo tekel
v svetopisemskem okrilju
v usta, grlo, po ožilju,
svoje matere Dolenjske,
kjer še zdaj v nje moške, ženske
žejne vodi proti cilju.
Božja kaplja troedina cviček - vino imenitno,
suho in prijetno pitno,
kot ga dajejo črnina,
frankinja in kraljevina,
pivcu in pevcu se prileže,
jezik in srce razveže
in če tudi ni za maše,
zmeraj paše, ker je naše vino nežno, živo, sveže.

Poznavalci in penati
ga časte, kot se spodobi,
sam pa skromen, da mu škodi,
se ne druži le z lavreati
in ne brati s predikati.
A vseeno brez te teže
svoj pomen doseže;
v mili zemlji pod Gorjanci
kot v ljubezenski romanci
duši in telesu streže.
Zato teče po Dolenjski,
teče v litre, zibke, ritke,
teče v misli, brhke, bridke
in ne slabše kot kralj renski
bogati značaj slovenski:
V demokratičnem nasilju
greje v dimlju in zatilju,
dviga pivca v vse iz niča
in na zemlji ga zveliča
z vsemi blagri v izobilju.
Tone Pavček
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Vinogradništvo in film
44. teden cvička

VABILO
Slovenski filmski arhiv
pri Arhivu Republike Slovenije,
Slovenska kinoteka in
Zveza društev vinogradnikov Dolenjske

Ob 19. uri:

PRVA MEDNARODNA RAZSTAVA VIN V
LJUBLJANI
Slovenija, 1955, črno-beli, 12’
Agro film založbe Kmečka knjiga, Ljubljana, režiser Ernest Adamič,
snemalec Ivan Marinček

SPREHODI PO BELI KRAJINI
Slovenija, 1965, barvni, 20’
Filmservis Ljubljana, režiser, scenarist Dušan Prebil,
snemalec Viki Pogačar

Vas vljudno vabimo, da se nam v
torek, 3. maja 2016,
pridružite v dvorani Silvana Furlana
v Slovenski kinoteki
na filmskem večeru na ogledu filmov
o vinogradništvu ob 44. tednu
cvička.

SOSEKA

Slovenija, 1976, barvni, 12’
Viba film Ljubljana, režiser Milan Ljubić, scenarist Ivan Nemanič,
snemalec Jure Pervanje

JESEN MED TRTAMI

Zveza društev vinogradnikov Dolenjske bo letos pripravila že
44. teden cvička. Prireditev z dolgo tradicijo bodo organizacijsko izpeljala VTD Čatež pod Zaplazom, VD Trebnje in VD
»Lisec« Dobrnič. Osrednja prireditev se bo tokrat od 6. do 8.
maja, po 36 letih, ponovno odvijala v Trebnjem, ob njej pa bo
potekala še vrsta spremljevalnih dogodkov.
S cvičkom je povezanih tudi veliko pregovorov in anekdot,
vsaj toliko, pravijo, kot je v Sloveniji vinskih kleti. Eden
najbolj znanih rekov je tale: “Dokler kri po žilah teče, se
Dolenjec cvička ne odreče.”
Slovenski pesnik in ambasador cvička Tone Pavček je cvičku
celo spesnil hvalnico. V preteklosti je bilo kar nekaj
napisanega o tem vinu, posvečena mu je tudi obsežna monografija.
Po pregledovanju Zbirke filmov v našem arhivu smo ugotovili,
da ne hranimo filma, ki bi bil v celoti posvečen vinogradništvu
v osrčju Dolenjske, zibelki cvička. Zato smo se odločili za
izbor kratkih filmov, ki govorijo o vinu, vinogradništvu na
širšem področju Dolenjske in Bele krajine. Morda bodo
različni atributi, ki jih cviček nedvomno ima, le nagovorili
kakšnega filmskega ustvarjalca, da bo cviček in vse, kar je z
njim povezano, prelil tudi na filmski trak.

Slovenija, 1949, črno-beli, 27’
Triglav film Ljubljana, režiser, scenarist France Kosmač,
snemalec Metod Badjura

Projekcija je pripravljena v okviru rednih
mesečnih večerov SFA.
Po končani filmski projekciji vas organizacijski odbor prireditve 44. tedna cvička
vabi na degustacijo vin. Obiskala nas bo tudi aktualna 17. cvičkova princesa
Eva Somrak.

Vabilo velja za dve osebi
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