ZLÍN FILM FESTIVAL SE PREZENTUJE V OSTRAVĚ UNIKÁTNÍ VÝSTAVOU
Zlín, 11. dubna 2013
ZLÍN FILM FESTIVAL – Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež se v Ostravě
odprezentuje výstavou projektu MINISALON – Filmové klapky. Více než 100 filmových
klapek, umělecky ztvárněných předními českými výtvarníky a jinými kumštýři, bude ve
Slezskoostravském hradě vystaveno od 29. dubna do 9. května 2013. Ostrava se tak
zařazuje do řady velkoměst, kam ZFF jednu ze svých prestižních výstav vyvezl. Jsou mezi
nimi i Brusel, New York, Berlín, Madrid, Vídeň.
„Ostrava je od Zlína – centra festivalu vzdálena 130 kilometrů,“ potvrzuje zájem ZFF expandovat
na Severní Moravu vedoucí produkce Irena Skaunicová a dodává. „Vedle Brna a Olomouce je
právě Ostrava již nějaký čas v našem hledáčku. Usilujeme o to, abychom k nám na festival
Ostraváky nalákali. Ať už na den či dnů více. Proto na sebe upozorňujeme svým rodinným
stříbrem, jímž Minisalon – Filmové klapky beze sporu je. Ostravskou veřejnost zvu na slavnostní
vernisáž výstavy – 29. 4. 2013 v 17 hodin ve Slezskoostravském hradě.“
Výstava kolekce letošních výtvarně zpracovaných klapek v Slezskoostravském hradě je druhou
v pořadí. Předchází jí výstava v pražském Divadle Hybernia. Z Ostravy se klapky přesunou do
Zlína, kde budou jednak vystaveny, ale především – ve festivalový pátek 31. května - vydraženy.
Výtěžek z aukce půjde opět na studentskou filmovou tvorbu.
Projekt MINISALON – Filmové klapky stojí na jednoduchém principu. ZFF rozešle na podzim
každého roku výtvarníkům a dalším umělcům novotou vonící klapky v tradičním provedení: černá
deska, černobílé klapátko. Po několika měsících se klapky do Zlína vrátí, ovšem již v podobě

uměleckého díla. V průběhu jara jsou vystaveny a nakonec ve Zlíně při festivalu vydraženy.
Letošní ročník MINISALONU je přitom již šestnáctý. Za patnáct předchozích ročníků se vydražilo
1447 klapek, z nich se vytěžilo na studentskou filmovou tvorbu téměř 19 a půl milionu korun.
Rekordmanem mezi umělci – klapkaři je svérázný malíř a bavič Libor Vojkůvka, jehož klapka se
před lety vydražila za 199.000 Kč.
Letošní 53. ZLÍN FILM FESTIVAL proběhne od 27. května do 1. června ve Zlíně, Praze a dalších
českých městech. Nabídne 260 filmů a 80 akcí doprovodného programu. Pořadatelé očekávají asi
stotisícovou návštěvnost.
Poskytování informací za ZFF – novinářský servis: M. Pášma, martin.pasma@zlinfest.cz, 777 874 937
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