TISKOVÁ ZPRÁVA
25. 5. 2019

V NEDĚLI SE NA ZFF VYDRAŽÍ FILMOVÉ KLAPKY
Zlín – Festivalová neděle již po dvaadvacáté vydraží originální filmové klapky, ztvárněné předními
českými umělci. Letos je jich 123 a výtěžek z prodeje jako vždy podpoří vznik filmů začínajících
tvůrců. K novému filmu Nabarvené ptáče přijede zahájit výstavu a promluvit jeho režisér Václav
Marhoul, cestovatelské besedy jsou připraveny s novinářem Jakubem Szántó, herečkou Dorotou
Nvotovou a cestovateli po stopách Hanzelky a Zikmunda s projektem Zikmund100.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI TŘETÍHO DNE:
22. Salon filmových klapek - veřejná dražba, Kongresové centrum, 13.00 hodin
- Legendární událost, při níž se umělecká díla proměňují ve finance pro mladé filmaře. I letos se mezi
jejich tvůrci objevila známá jména jako Kristián Kodet, Iva Hüttnerová, Jiří Slíva či Kateřina Miler.
Svět nabarveného ptáčete – vernisáž unikátní výstavy a beseda s Václavem Marhoulem o novém
českém filmu Nabarvené ptáče, ve kterém hrají hollywoodské hvězdy Harvey Keitel nebo Stellan
Skarsgård. Velkoformátové fotografie Jana Dobrovského, originální režisérovy podklady pro natáčení
(storyboardy, scénář, knihy, aj). Obchodní dům Zlín, kavárna ve 2. podlaží, 19.00 hodin. Výstava
potrvá do 1. 6.
Z FILMOVÉHO PROGRAMU DOPORUČUJEME:
Chlapec a pelikán (režie: Shawn Seet, Austrálie, 2018, 99 min.), Golden Apple Cinema 6,11.30 hodin Hřejivý a dojemný příběh o neobvyklých přátelstvích a bezpodmínečné lásce. Více na:
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13301
Rozbitá zrcadla (režie: Imri Matalon, Aviad Givon, Izrael, 2018, 104 min.), Golden Apple Cinema 2,
17.20 hodin - Adlerovi žijí navenek záviděníhodným životem. Jenže pod slupkou ohromné lásky otce
rodiny se skrývá posedlost nejstarší dcerou Ariellou. Více na:
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=12879
Metal Heart (režie: Hugh O'Conor, Irsko, 2018, 88 min.), Golden Apple Cinema 3, 15.30 hodin Dvojčata Emma a Chantal jsou každá jako z jiného světa. Jejich vzájemná rivalita vybublá na povrch ve
chvíli, kdy rodiče odjedou a sestry zůstávají samy. Více na:
https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=12944 Projekci uvede delegace tvůrců filmu.
Gwen (režie: William McGregor, Velká Británie, 2018, 86 min.), Golden Apple Cinema 3, 20.15 hodin Obklopena mrazivě krásnou přírodou velšského parku Snowdonia si mladá dívka Gwen zoufale snaží
udržet domov. Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=12989 Projekci uvede delegace
tvůrců filmu.
Jak vycvičit velblouda (režie: Karl Emil Rikardsen, Norsko, 2018, 75 min.), Golden Apple Cinema 2,
13.00 hodin - Torarin a Svalin žijí se svými rodiči v Akkarfjordu na dálném severu Norska. Místo koně,
kterého si přejí, jim rodiče koupí dva velbloudy dvouhrbé. Aby pro ně našli profesionálního trenéra,
vydají na expedici do Mongolska... Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13293 Projekci
uvede delegace tvůrců filmu.

Sekce OBJEVUJ & POZNÁVEJ:
Jakub Szántó: Děti války, válka dětí, beseda s televizním reportérem o tom, jak ozbrojené konflikty
dopadají na životy dětí, Vzdělávací komplex UTB – U18, 16.00 hodin
O Nepálu s Dorotou Nvotovou, beseda se slovenskou herečkou a zpěvačkou, která se již několik let
angažuje v pomoci opuštěným dětem zejména v Nepálu, park Komenského, Šapitó, 20:20 hodin
Lukáš Socha, Tomáš Vaňourek: Zikmund100, cestovatelská show s projekcí filmu „Cesta jako žádná
ze sta“. Retrospektivní cesta po stopách Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda – ojedinělý projekt
mladých plzeňských dobrodruhů, Vzdělávací komplex UTB – U18, 18.00 hodin
Poslední na světě, film, Golden Apple Cinema 4, 16.00 hodin
Taina 2: Dobrodružství pokračuje, film, Golden Apple Cinema 5, 9.00 hodin
Avé, film, Golden Apple Cinema 5, 19.00 hodin
CO SE HRAJE V LETNÍM KINĚ:
Kursk, Koncertní zóna ENAPO, 21.45 hodin - Film vypráví o skutečné události. Během námořního
cvičení otřesou trupem ponorky Kursk mohutné exploze, které plavidlo pošlou do hloubky 108 metrů,
na dno arktických vod Barentsova moře. Více na: https://program.zlinfest.cz/cz/detail/?id=13513
ZAJÍMAVÉ DOPROVODNÉ AKCE:
Speciální prolínání – slavnostní zahájení, Zámecká zóna, 11.00 hodin
Interaktivní prezentace Českého hnutí speciálních olympiád. Akce, která propojuje svět
handicapovaných sportovců s našimi vlastními limity, do 19.00 hodin
1. závod Českého poháru v parkouru, Zámecká zóna, 10.00-19.00 hodin - závod je otevřený široké
veřejnosti i registrovaným sportovcům.
Zdena Fibichová (1933–1991) - Mezi křehkostí a monumentalitou - komentovaná prohlídka
s kurátorkou výstavy, která představí výběr nejen sochařských, ale také kresebných prací autorky.
Zlínský zámek, Galerie Václava Chada, 16.00 hodin. Výstava potrvá do 8. 9.
Inekafe - koncert oblíbené slovenské hudební skupiny. Jako předkapela vystoupí Duo Juyos Complet,
jeden z finalistů soutěže „Kapela 59. Zlín Film Festivalu“. Koncertní zóna ENAPO, 19.00 hodin
KDE SE POTKAT S HVĚZDAMI:
Festival Café, náměstí Míru, 15.00 a 19.00 hodin - Ojedinělé posezení ve festivalové kavárně, v níž
probíhají talk-show Vladimíra Kroce. V neděli jsou jeho hosty Přemysl Rabas, ředitel ZOO Dvůr
Králové, moderátorka Emma Smetana a její manžel, herec Jordan Haj (v 15.00), irská herečka
Jordanne Jones, jedna z letošních Young Stars a režisér Marián Polák (v 19.00).
Hvězdné jablko a Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, 16.00 hodin - Příležitost k setkání a rozhovoru
s hvězdami festivalu: Emma Smetana, Jordan Haj, Pavel Nový, Magdalena Reifová.
Červený koberec, Kongresové centrum - nádvoří, 17.00 hodin - Moderátoři Dana Morávková a Jan
Čenský přivítají Pavla Nového, Magdalénu Reifovou a delegace k čínskému filmu Malí bojovníci a k
norskému snímku Jak vycvičit velblouda.
TIPY NA AKCE VE FESTIVALOVÝCH ZÓNÁCH:
Divadelní zóna PFNonwovens:
- Dílna malého novináře aneb Popiš, co vidíš! – workshop v openair formě dětem přiblíží, jak pracuje
rozhlasový novinář, 13.00-18.00 hodin

- Dobrodruhem za jeden den - netradičním způsobem zjistíte, co všechno vás může potkat na cestě
za dobrodružstvím, 10.00-20.00 hodin
- Po stopách Hanzelky a Zikmunda – zábavná i vzdělávací stezka po stopách legendárních cestovatelů
s možností věcných výher, 10.00-20.00 hodin
- Sestra v akci - Muzikál na motivy slavného filmu. Divadelní soubor ZUŠ Vsetín, velká stage, 19.00
hodin
- Filmové piano s Haroldem Lloydem - filmy z éry němých grotesek, Šapitó, 18.20 hodin
Festivalový zámek: Filmové workshopy – Free cinema (kreslená animace, pixilace, plošková animace,
flipbook dílna), Malí fotografové a Filmový uzel Zlín - vytvořte si s lektory krátký animovaný snímek.
10.00-18.00 hodin
Zámecká zóna: Dům České televize - Koncert TvMiniUni - známé hity televizní univerzity pro
minidiváky v živém provedení, 16.00-17.00 hodin. Nadační zóna - program si připravily Středisko rané
péče EDUCO Zlín z.s., Charita Zlín, Černí koně, z.s. a Knihomodul Baťa Nadace Tomáše Bati. 10.0019.00 hodin
Náměstí Míru: VIVA Zóna - zatímco malí tvoří originální VIVA náklaďák, velcí se mohou dozvědět, co
o zlínské kovárně ještě neslyšeli. Kromě toho, že si děti svůj kreativní výtvor odnesou na památku,
mají ještě navíc šanci každý den vyhrát. A tvůrce toho nejlepšího VIVA náklaďáku bude po skončení
festivalu odměněn obří stavebnicí LEGO. 10.00-19.00 hodin
Koncertní zóna ENAPO: zábava ve Festivalovém Party stanu, 16.00-02.00 hodin. Na programu je
Peter Shabby a rockotéka Martina „Kudly“ Kudličky.
Festivalová ulička - Tančení v ulicích: Street Dance, 18.00-22.00 hodin
Univerzitní centrum U13: Přijďte si vyzkoušet virtuální realitu, např. chůzi po lávce ve 160metrové
výšce, 9.00-17.00 hodin. Nově projekce VR kina, např. film Nulté dny - Poodhalíte příběh Stuxnetu
přímo zevnitř neviditelného světa počítačových virů a prožijete hrozbu globální kybernetické války.
Kongresové centrum: Virtuální realita, přednášky:
Work in progess: Lety VR - koordinátorka projektu Eva Zdařilová představí, jak vzniká virtuální pomník
bývalého koncentračního tábora v Letech u Písku. Malý sál, 14.00 hodin.
Work in progress: Hotel Astoria - režisérka projektu Alina Cyranek ozřejmí způsob, jak se dá
„naskenovat“ celý jeden hotel. Malý sál, 15.00 hodin.
Work in progress: Dopis od srdce - celovečerní film, kniha, virtuální realita. VR filmy jako součást
cross mediálního projektu. Hosty jsou Peter Badač a Jan Hameeuw. Malý sál, 16.00 hodin.
ODBORNÝ PROGRAM NA ZFF – ZLÍN INDUSTRY DAYS:
Kino za školou 2019: Inspirativní konference o filmové a audiovizuální výchově, Alternativa, kulturní
institut, 9.00-15.00 hodin - další ročník mezinárodní oborové konference o filmové a audiovizuální
výchově.
Více na www.zlinfest.cz a v mobilní aplikaci Zlinfest.
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