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VE ZLATÉM JABLKU VYSTAVUJÍ KLAPKY I ŠATY FILMOVÝCH 
PRINCEZEN  
 
Nové expozice v obchodním centru Zlaté jablko nenechají nikoho na pochybách, že se 
nezadržitelně blíží čas Zlín Film Festivalu. Od 15. května se zde představují dvě výstavy 
s filmovou tematikou a odstartují tak doprovodný program festivalu ve Zlatém jablku. 
K vidění jsou umělecky ztvárněné filmové klapky a unikátní šaty princezen ze slavných 
českých pohádek. 58. ročník Zlín Film Festivalu proběhne od 25. května do 2. června. 
 

Mezi tradiční místa, kde se mohou fanoušci filmu setkat s programem Zlín Film Festivalu, patří i 
obchodní centrum Zlaté jablko. „Ještě před zahájením festivalu se naši návštěvníci mohou těšit 

hned na dvě výstavy s filmovou tematikou, obě začínají v úterý 15. května,“ potvrdil Jiří 
Kratochvíl, ředitel Zlatého jablka. 
 
První z expozic – Salon filmových klapek, už má za sebou dlouhou cestu. Putovní výstava, která 
šíří jméno zlínského filmového festivalu, kromě čtyř českých měst navštívila premiérově i 
Evropský parlament v Bruselu. Nyní se 147 originálně ztvárněných filmových klapek představí 
ve Zlatém jablku, kde budou k vidění až do 23. května. Mezi autory klapek jsou také letos známí 
výtvarníci jako Kristián Kodet, Jiří Slíva, Ivan Baborák, Boris Jirků, Iva Hüttnerová a mnoho 
dalších. 
 
Po skončení výstavy se klapky ze Zlatého jablka přesunou do Kongresového centra, kde v neděli 
27. května proběhne jejich dražba. Stejně jako v předchozích letech ale budou mít možnost 
zájemci zapojit se i do elektronické aukce jedné z klapek, která bude probíhat na portálu Aukro 
již od 20. května a ukončena bude v neděli 20. května ve 20.00 hodin. Tentokrát jde o klapku 
s názvem „Klapka v klapce“ od Ivany Pavlišové. Výtěžek z klasické i elektronické dražby podpoří 
začínající filmaře a zajímavé filmové projekty.  
 
Druhá z výstav, které se představí ve Zlatém jablku před i během filmového festivalu je opravdu 
pohádková. Předvede celkem osmero šatů z kultovních českých pohádek, které z širšího výběru 
zvolili lidé hlasováním na sociálních sítích. Nebudou tak chybět Popelčiny plesové šaty, oblečení 
princezny Leontýnky z filmu Ať žijí duchové, černé šaty Šíleně smutné princezny, šaty Večernice 
či princezny Mileny z pohádky Třetí princ.  
 
Všechny exponáty jsou originály z natáčení a pro účely výstavy je zapůjčilo ze své unikátní 
sbírky Barrandov Studio, jedno z nejstarších, největších a nejvyhledávanějších filmových studií v 
Evropě. Vystaveny budou až do posledního dne festivalu, do soboty 2. června. 
 
Obě výstavy jsou přístupné zdarma po celou otevírací dobu obchodního centra.  
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