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ZLÍN FILM FESTIVAL PŘEDSTAVÍ V BRNĚ ORIGINÁLNÍ FILMOVÉ 
KLAPKY  

 
Brno – Od soboty 18. března se letošní kolekce unikátních filmových klapek předních českých 
výtvarníků představuje v Galerii Dílo v Brně. K vidění zde bude až do 2. dubna. Unikátní 
projekt, který je již tradiční součástí filmového festivalu ve Zlíně, letos slaví již 20. výročí.   

Letošní Salon filmových klapek bude svým rozsahem podobný předchozímu ročníku a tvořit by jej 
mělo na 140 originálních děl. Již tradičně se na jejich tvorbě podílí řada významných umělců 
zvučných jmen jako Kristian Kodet, Olbram Zoubek, Jan Saudek, Petr Nikl, Kateřina Miler a další. 
Někteří z výtvarníků se do projektu zapojují již od jeho samotného počátku. „Těší nás, že se tato 

„tradice“ v některých rodinách už předává i na další generaci,“ říká členka správní rady 
nadačního fondu FILMTALENT ZLÍN a umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová, která 
upřesňuje: „Do letošní kolekce nám tak svými klapkami přispěly celé výtvarnické rodiny - Josef 

Velčovský se synem Maximem, Boris Jirků s dcerou Adélou Marií, Miroslav Göttlich s dcerou 

Veronikou, Kitzbergerovi a synové, Jiří Brázda a syn, manželé Baborákovi a další.“ 

Výtvarná tvorba některých autorů se ale na klapkách objevuje úplně poprvé. „Do salonu je letos 

nově zařazena například klapka Ludmily Zemanové, dcery známého režiséra Karla Zemana,“ říká 
Markéta Pášmová. Výtvarníci nejsou ve své tvorbě nijak limitováni technikou zpracování ani 
tématem. Mezi sběrateli jsou ale tradičně oblíbené dětské motivy nebo témata související 
s filmem. 

Z Brna se kolekce filmových klapek přesune do Olomouce a následně do Ostravy, aby se 
začátkem května vrátila zpět do Zlína, kde také proběhne v neděli 28. května tradiční aukce. 

Její výtěžek bude stejně jako v předchozích letech věnován na podporu autorských snímků 
studentů filmových škol a dalším začínajícím tvůrcům. Hned v pondělí 29. května dopoledne 
vybere Nadační fond FILMTALENT ZLÍN na základě soutěže projekty (výstavy, dokumentární, 
hrané a animované filmy), které se budou ucházet o podporu. V průběhu 19 let bylo tak 
podpořeno na 330 audiovizuálních studentských projektů. 

 

 

O PROJEKTU 

Projekt Salon filmových klapek odstartoval v roce 1998 a za dobu existence projektu vzniklo už 2 
057 klapek, které putovaly do soukromých sbírek. Nejúspěšnější v historii byla dosud klapka 
Libora Vojkůvky nazvaná Touhy plná, klapka rozevřená, v roce 2008 za ni dal kupec 199 tisíc 
korun. Do letošního roku aukce vydělaly více než 28 milionů korun. V průběhu 19 let se konalo 
80 výstav kolekcí klapek u nás i v zahraničí. 

 

 

 



 

Projekt letos slaví letos 20 let své existence. Toto významné výročí bude i jedním z hlavních 
témat 57. ročníku Zlín Film Festivalu. V rámci filmového programu se jedna ze sekcí zaměří i na 
tvorbu autorů, kteří díky finanční podpoře z aukce klapek odstartovali svoji úspěšnou kariéru. 
Vyjde také publikace mapující historii projektu, vzdává hold zajímavým autorům i dražitelům a 
zachycuje všechny dosud vytvořené klapky. 

 
„Klapka TOUR 2017“ 
7/2 – 19/2/2017 Praha – Senát Parlamentu České republiky, Valdštejnské náměstí 17/4 
22/2 – 16/3/2017 Mladá Boleslav – Škoda muzeum, třída V. Klementa 294 
18/3 – 2/4/2017 Brno – Galerie Dílo, Radnická 386 
4/4 – 19/4/2017 Olomouc – Galerie Bohéma, Dolní náměstí 7 
21/4 – 4/5/2017 Ostrava – Slezskoostravský hrad, Hradní 1, Slezská Ostrava 
8/5 – 24/5/2017 Zlín – Zlaté jablko, náměstí Míru 174 
25/5 – 27/5/2017 Zlín – Kongresové centrum, náměstí T. G. Masaryka 5556 
 
VEŘEJNÁ AUKCE  28/5/2017/13.00 hodin Zlín – Kongresové centrum 
 

 
ZLÍN FILM FESTIVAL 2017  
Ve dnech od 26. května do 3. června 2017 ožije Zlín již 57. ročníkem zlínského filmového 
festivalu, který je jednou z nejstarších a největších filmových přehlídek svého druhu na světě. 
Každoročně jej navštěvuje více než 120 tisíc diváků. Festivalové projekce se uskutečňují nejen ve 
Zlíně, ale také v řadě dalších měst České republiky. 

Festival letos nabídne hned několik velkých témat. Kvůli fokusu na kinematografii Švédska a 
Švýcarska se ponese ve stylu těchto zemí a oslaví také 20. výročí Salonu filmových klapek. 

Filmoví fanoušci se stejně jako v přechozích letech mohou těšit na bezmála 350 zajímavých 
snímků pro děti a mládež, evropské první filmy, animovanou tvorbu a studentské filmy a mnoho 
dalších v soutěžní i mimosoutěžní sekci.  

Připravený bude ale také bohatý doprovodný program, který na různých místech ve Zlíně 
nabídne nejen řadu divadelní ch představení, koncertů, workshopů, odborných přednášek, 
výstav, interaktivních a benefičních programů, ale také řadu sportovních, společenských a dalších 
akcí.  

 
Více na www.zlinfest.cz 
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