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56. mezinárodní
festival filmů
pro děti a mládež

56th International
Film Festival for
Children and Youth

POCTA VELIKÁNŮM—HONORING THE GREATS

VÝSTAVYFilmFest, s.r.o.
Filmová 174, 760 01 Zlín-Kudlov

Česká republika



ORBIS PICTUS PLAY ZLÍN
Unikátní výstava více než 60 interaktivních objektů, 
rozvíjející imaginaci a fantazii se zaměřením na kreativní 
poznávání světa i sebe sama skrze vlastní smysly.
27/5 – 3/6, 10.00 – 18.00
ZlÍNsKÝ ZÁmeK, 14|15 BAŤŮV iNstitUt
Vstupenky na místě.
Vernisáž: 19/5 v 17.00

Výstava SALON 
FILMOVÝCH KLAPEK 2016
19. ročník autorské výstavy výtvarně ztvárněných 
filmových klapek.
26/5 (otevřeno od 14.00)
27/5 – 28/5, 08.00 – 22.00
Kongresové centrum Zlín – foyer

Výstava Radost tvořit
Výstava výtvarných prací zrakově postižených dětí. 
Každoročně je zvoleno téma, podle kterého děti tvoří svá 
díla. letošní 19. ročník si zvolil téma „JAK tO ViDÍm JÁ“.
26/5 (otevřeno od 14.00)
27/5 – 2/6, 10.00 – 18.00 
3/6 (pouze do 14.00)
Univerzita tomáše Bati, nám. t. G. m. – budova U13
Vernisáž: 30/5 v 13.00

Velké kino Zlín 
Fotografická výstava zachycující klíčové momenty této 
významné stavby zlínské architektury.
od 26/5 (otevřeno od 14.00) 
Kongresové centrum Zlín

Adriena Šimotová 
Autorka patří k nejvýznamnějším českým výtvarníkům 
druhé poloviny 20. století a její dílo je zastoupeno 
v několika zahraničních veřejných sbírkách.
od 27/5, Zlínský zámek, Galerie Václava Chada
Vernisáž: 26/5 v 17.00

Zdeněk Seydl 
Výstava tvorby jedinečných ilustrovaných obálek knih 
u příležitosti 100. výročí narození Zdeňka seydla.
od 27/5, Zlínský zámek, Galerie Václava Chada

Adolf Born – litografie 
Prodejní výstava, tvorba významného výtvarníka a kreslíře.
od 27/5, Zlínský zámek, Galerie Václava Chada

Alexander Hackenschmied 
– Amerika 1936 
Výstava k poctě předního světově uznávaného 
fotografa a filmaře pořádaná v rámci 80. výročí 
filmového studia ve Zlíně.
od 27/5, Alternativa – kulturní institut Zlín
Vernisáž: 27/5 v 16.00

Pocta velikánům
Fotografická výstava zachycující tvorbu zakladatelů 
filmového studia.
od 26/5 (otevřeno od 14.00) 
Kongresové centrum Zlín

Josef a Olga Vyleťalovi 
Výstava filmových plakátů a obrazů významných 
českých tvůrců. 
od 31/5, Galerie pod Radnicí
Vernisáž: 31/5 v 17.00

Pavel Dias – Pařížské reminiscence 
Výstava předního českého fotografa a pedagoga 
u příležitosti prezentace francouzské
kinematografie.
od 1/6, městské divadlo Zlín
Vernisáž: 1/6 v 17.00

Petr Sirotek – Paříž a její kavárny 
soubor autorských fotografií Petra sirotka z let 
1976 – 2006, výstava pořádaná k významnému 
životnímu jubileu autora. 
od 23/5, Kavárna továrna
Vernisáž: 2/6 v 17.00

80 let filmových ateliérů ve Zlíně 
Výstava fotografií z historie zlínského studia.
od 26/5 (otevřeno od 14.00)
Univerzita tomáše Bati, nám. t. G. m. – budova U13

Více informací naleznete na www.zlinfest.cz.


