Moje letošní klapka patří
filmovému Igorovi Hnízdovi
To, že filmová klapka není jen nástroj
sloužící filmařům ke
spojení záběrů
a zvuku, ale může se
z ní stát i umělecké
dílo, každoročně
dokazuje Salon filmových klapek Zlín
Film Festivalu.
Dnes již po 21. proběhne slavnostní
dražba těchto filmových klapek a že
bude z čeho vybírat!
Do dražby putuje
147 klapek.
A nechybí mezi nimi
ani klapka zlínského výtvarníka Maroše Churého, jehož
klapky v minulosti
dosahovaly dražebních rekordů. Jeho
klapky tradičně nesou filmové motivy.
Tu letošní věnoval
filmu Obecná škola.
Letos jste se opět zapojil do
Salonu filmových klapek. Co
vás vedlo k výběru motivu
letošní klapky?

chvíli nejvíc líbila. Každoročně se v aukci sejde několik výjimečných a nedoceněných klapek a vážím si
kolegů za jejich velkorysost
a trpělivost.
Které své klapky si za uplynulé ročníky nejvíce vážíte a
proč?

Nejradši mám „Vynález
zkázy“ s portrétem Karla
Zemana, ale ta byla větší,
aby tam vůbec něco vlezlo...
Z těch malých asi „Byl jednou jeden král“...jsem přesvědčen, že české pohádky
jsou nejlepší na světě. A ta
klapka je veselá, barevná.
Když se k vám dostane filmová klapka, jak probíhá
tvůrčí proces jejího oživení?
Jak hledáte motivy pro klapky?

Obecná škola je asi nejlepší český film od roku '89.
Chtěl jsem ji namalovat už
dávno, akorát tam bylo moc
zajímavých postav a výtečných herců. Ale teď, když je
Igor Hnízdo v nebi pro
opravdové chlapy, tak je
celá klapka jeho, za tu excelentní roli. Tím výkonem
nastavil meřítko pro chlapa,
učitele a autoritu.
Vaše klapky se již tradičně

draží za jedny z nejvyšších
částek a dokonce jste se několikrát v minulosti stal i
Králem klapek. Čím si to vysvětlujete?

Štěstí. To se vám potká
víc zájemců, kterým se
klapka líbí, mají peníze a
jsou ochotni je nasypat do
projektů festivalu. Podpoří
akci jedinečnou i v evropském kontextu a odnesou si
klapku. Těžko říct, jestli
nejlepší, ale jim se v tuto

Je to rok od roku horší.
Jsem slepý jak krtek, až se
bojím, že se jednou objevím
na klapce Kateřiny Milerové.
Klapka je malá a namalovat
detail, zachytit výraz očí už
je nadlidský výkon. Strašně
se u toho rozčiluji. Motivů
je hromada, spíš vybrat ten,
u kterého vydržím týdny
sedět. Miluji film, takže
herci.
Prozradíte nám, jaký film je
váš vůbec nejoblíbenější?

Tak tato odpověď je na
delší debatu. Film je součástí mého života a v kině
mám hnízdo... Těch filmů je
hromada: „Ronin“ s De Nirem, Americká krása od
Mendese, jediný film, na

kterém jsem byl dvakrát v
kině, Nelítostný souboj, herecký koncert Al Pacino a de
Niro, a filmová sága Kmotr.
To je moje srdcovka. A také
Leoneho westerny.
Na čem momentálně pracujete – ať už ve svém ateliéru,
nebo svém okolí v rámci
svých společenských aktivit?

Po letech maluji svůj obraz, bez tlaku objednávky,
jenom pro radost. Jak jinak
než filmaře – točí Lawrence
z Arábie. Takže tam musí
být arabský kůň v cvalu,
stará dodávka s kamerou na
jeřábu a tuny emocí.
Výstava filmových klapek je
nedílnou součástí zlínského
filmového festivalu pro děti.
Navštěvujete festival i osobně?

Poslední ročníky festivalu

jsou kouzelné, je to jedna z
mála akcí ve Zlíně, která
naše město postaví na nohy, i když musím uznat, že
zejména v parcích to žije.
Od radnice to byl skvělý tah
otevřít parky mladým. Festival sleduji, vetřu se na
všechny akce a nejvíc se těším, že si dám konečně ruma s Vladimírem Hallou.

21. Salon
filmových klapek
– veřejná dražba
Neděle 27. května 2018,
13:00, Kongresové centrum Zlín, velký sál
Online dražba na portálu
Aukro: flmová klapka autorky Ivany Pavlišové s
názvem „Klapka v klapce“

KRISTIAN KODET, výtvarník:

Jsem rád, že jsem klapkou podpořil další budoucí umělce
Vaše klapka pro letošní ročník nese název ANDĚL – jednoduchý a poetický název.
Prozradíte, jak vznikl námět
pro klapku?

rok zimní měsíce. Často čekám, až dorazí a snažím se
klapku co nejdříve odevzdat,
a tak bývám již rozhodnut,
co na klapku vytvořím.

Práce na filmové klapce je
součástí mojí stále probíhající práce, tak se stane, že je
klapka ovlivněna mojí momentální inspirací a náladou při malbě.

Vzpomínáte si ještě, co jste
namaloval na svou první filmovou klapku, která se vám
dostala do ruky?

Když se vám do ruky dostane
filmová klapka – jak vypadá
proces jejího „oživení“? Jak
dlouho hledáte inspiraci a jak
dlouho pak dílo vzniká?

Klapku každoročně obdržím před mým odjezdem do
zahraničí, kde trávím každý

Víte, já již dlouho žiji a
mám za sebou spoustu práce a projektů, a tak otázka,
zda si pamatuji na svou
první klapku, je trochu ošemetná. Jsem ale rád, když
někdy někde na některou
moji klapku narazím, a že
moje práce někoho osloví a
dělá mu radost. A díky mé

letité účasti na aukcích klapek jsem rád, že jsem přispěl a podpořil další budoucí umělce.
Výstava filmových klapek je
nedílnou součástí zlínského
filmového festivalu pro děti.
Zúčastnil jste se někdy samotného festivalu ve Zlíně?
Chystáte se na festival letos?

Několikrát jsem navštívil
festival ve Zlíně a byl mile
překvapen jeho průběhem.
Letos ovšem připravuji velkou výstavu k mému jubileu sedmdesátinám, a tak
budu velmi vytížen v přípravách na červencové zahájení v Novoměstské rad-

nici v Praze. Účast na zlínském festivalu asi nebude
v mých silách. Nicméně
přeji výstavě filmových klapek i jejich aukci a celému
festivalu ve Zlíně hodně
úspěchů.
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Filmy mého dětství: jak vzpomínají osobnosti
Lišáci, Myšáci a Šibeničák (1970)

Cesta do pravěku (1955)

Richard Stanke patří k neznámějším
slovenským hercům, hrál v řadě oblíbených slovenských filmů a seriálů.
Ale film, který je spojený s jeho dětstvím, je snímek režisérky Věry PlívovéŠimkové Lišáci, Myšáci a Šibeničák a dobrodružství
kluků z vesnice pod vrchem Šibeničákem. Vůdcem
kluků byl vždy Zrzek, syn místního hrobníka. Pak se
do vsi přistěhoval Myšák, jehož otec se stal předsedou zemědělského družstva, a ten všechny kluky
přetáhl na svou stranu, zejména díky tomu, že může
kluky vozit na koních, které mu táta občas půjčuje.
Než by se podřídil Myšákovi, hrdý Zrzek z party raději odejde. Nepřátelství mezi oběma kluky vyvolává
řadu potyček a naschválů…
Československo, 1970, 74 min.
Režie: Věra Plívová-Šimková
NE 27.05.2018, 11:10 HOD., GOLDEN APPLE CINEMA 6
ST 30.05.2018, 11:10 HOD., GOLDEN APPLE CINEMA 6
Patron: Richard Stanke

Filmové pojednání o výpravě čtyř chlapců
do pravěku. To je kultovní snímek režiséra Karla Zemana, na kterém vyrůstal nejeden malý kluk dychtící po dobrodružství.
Jedním z nich byl i režisér Jan Hřebejk.
„Cesta do pravěku byl film mého dětství, stejně jako
další filmy geniálního Karla Zemana. To neříkám proto,
že tvořil ve Zlíně. Je dobré, když v dětství obdivujete
něco, co se vám líbí i v dospělosti,“ zavzpomínal Jan
Hřebejk na snímek, ve kterém hlavní hrdinové podniknou po vzoru starých verneovek výpravu do pravěku.
Kluci vplují loďkou do jeskyně a skutečně se dostanou
do doby ledové, třetihor, druhohor, karbonu a siluru.
Mají tak možnost detailně poznat, jakými mnohotvárnými změnami musela Země a život na ní projít.
Československo, 1955, 93 min; Režie: Karel Zeman
PO 28.05.2018, 08:30 HOD., GOLDEN APPLE CINEMA 3
Patron: Jan Hřebejk

Tři oříšky pro Popelku (1973)

Panna a netvor (1979)

Herečka Michaela Kuklová je nejen dřívější dětská hvězda, ale objevila se i v
řadě českých pohádek. Jako malé jí však
učarovala pohádková klasika Tři oříšky
pro Popelku režiséra Václava Vorlíčka.
Legendární pohádka Tři oříšky pro Popelku, která na televizních obrazovkách nechybí
žádné Vánoce, vypráví příběh Popelky, kterou nezapomenutelně ztvárnila Libuše Šafránková. Popelka
je milé hodné děvče bez matky a posléze i bez otce,
který ji nechá napospas své druhé ženě a její dceři.
Obě nemají Popelku rády a mimo jiné se jí snaží
všemožně zabránit v tom, aby se zúčastnila plesu, na kterém si má tamní princ konečně najít
nevěstu. Osud však Popelce přeje více, nežli obě zlé ženy...
Československo, Německo, 1973, 85 min.
Režie: Václav Vorlíček
PO 28.05.2018, 08:20 HOD., GOLDEN APPLE CINEMA 2
ČT 31.05.2018, 13:00 HOD., GOLDEN APPLE CINEMA 2
Patron: Michaela Kuklová

Patrik Lančarič je uměleckým šéfem zlínského divadla a stojí za celou řadou
úspěšných divadelních inscenací. I jeho
jsme požádali, aby zavzpomínal, který československý film formoval jeho dětství.
Odpověď byla Panna a Netvor, český filmový horor s nádechem pohádky. Příběh vypráví o
bohatém ovdovělém kupci, který má tři dcery, z nich
starší dvě, Gábinka a Málinka, myslí jen na výhodné
vdavky. Pro nejmladší Julii je naopak nejdůležitější
láska k tatínkovi. Kupec se však ze dne na den stane
chudákem. Zabloudí do tajemného zámku obývaného
hrozivým netvorem. Ten výměnou za mužův život požaduje jednu z jeho dcer. Julie vzbudí v zakletém pánovi city, jaké dosud nezažil.
Československo, 1979, 84 min
Režie: Juraj Herz
PO 28.05.2018, 15:20, Golden Apple Cinema 4
Patron: Patrik Lančarič

Nová sekce na festivalu American Teen
Od letošního ročníku se
diváci budou setkávat s
novou filmovou sekcí nazvanou American Teen.
Podnět k jejímu zařazení
do programu má co do činění s každoročním přílivem kvalitních amerických, většinou nezávislých
filmů s tématem dospívání
a života teenagerů v současném světě. Pilotní díl
této sekce bude věnován
americkému nezávislému
filmu pro mládež s minitématem školního časoprostoru. Vedle nových
filmů se zde objeví i starší
snímky, které se zařadily
mezi nejlepší v žánru
American indies.
Nejstarším filmem je Omámení a zmatení režiséra Richarda Linklatera, jednoho z
nejvýznamnějších zástupců
nezávislého filmu. Snímek
sleduje šílenství skupiny
středoškolských výtržníků,
kteří v texaském Austinu
slaví v roce 1976 poslední
den školy. Pozorní diváci
poznají v rolích teenagerů
dnešní hollywoodské
hvězdy Matthew McConaugheyho, Millu Jovovich, Bena Afflecka či René
Zellweger. Terry Zwigoff,
držitel mnoha ocenění
včetně nominace na Oscara
za svůj film Přízračný svět,
nesmí v této přehlídce chybět. Příběh rebelských středoškolaček Enidy a Rebeccy,
které budou brzy končit svá
studia na střední škole, se
vyjímá bezchybnými hereckými výkony Thory Birch a
Scarlett Johansson. Kulturu
tzv. nerdů představí režisér
Jared Hess a komediální
herec Jon Heder v komedii
Napoleon Dynamite. Příběhu o stejnojmenném hrdinovi, který si těžce zde hledá své místo v kolektivu.

Zdroj: Národní filmový archiv

Ptali jsme se poroty
Josep Arbiol
Španělsko, Mezinárodní porota ECFA
Co vás napadne, když slyšíte slova „Československo“ nebo „československý
film“?

Pražské jaro, české sklo, Antonín
Dvořák, Morava, Václav Havel,
Slovensko, Ivan Lendl, Karlův
most, Milan Kundera, Miloš Forman, karlovarský filmový festival,
Jan Svěrák, Zlín Film Festival. Československo je země filmu.
Kdybyste mohl být jakákoliv filmová nebo
seriálová postava, kým byste chtěl být? Proč?

Pipi Dlouhá Punčocha, protože je svobodomyslná, má ráda dobrodružství, je nekonformní a má dlouhé zrzavé copy.
Kdybyste měl natočit film o svém dětství, jaký by byl?
O čem by byl?

Byl by to šťastný a pozitivní film se spoustou ovocných
stromů, rostoucích na polích v mé středomořské zemi, která
má načervenalou barvu. Chtěl bych okusit štěstí, plynoucí
z toho, že člověk nevlastní věci, které nechce, nepotřebuje
nic z toho, co vám ostatní vnucují a využívají při tom vaši
touhu a konzumerismus.
Peter Machen
Velká Británie, scenárista, herec, Mezinárodní odborná porota pro hrané evropské debuty

Napoleon Dynamite (2004), Režie: Jared Hess

Novou scénu amerického
nezávislého filmu bude reprezentovat snímek Má
volba režiséra Vincenta
Grashawa, který vznikl na
základě románu Jima Sheparda „Projekt X“ a vypráví
o dvou kamarádech, nepochopených svými rodinami
a ve škole vystavených každodennímu morálnímu
úpadku. Svou zuřivost dusí
do chvíle, kdy jim strašlivou
úlevu nabídne myšlenka na
pomstu. Žánr muzikálu si
pro svou výpověď vybral
Damon Cardassis pro svůj
nový snímek Saturday
Church, příběhu o mladém
muži Odysseovi bojujícím s
genderovou identitou, který
používá fantazii a hudbu,
aby unikl tvrdé realitě svého života.

Co vás napadne, když slyšíte slova „Československo“ nebo „československý film“?

Napadají mě pohádky a legendy,
světlo, které se snaží najít si cestu
z temnoty, což se mu také podařilo.
Napadá mě animace a napadá mě
pravda.
Kdybyste mohl být jakákoliv filmová
nebo seriálová postava, kým byste chtěl
být? Proč?

To je těžká otázka, ale po dlouhém přemýšlení
asi Petr Pan. S tím, jak jsem zestárnul, jsem si opravdu začal
uvědomovat, jak je důležité, aby si člověk zachoval to dítě
v sobě. Nevinnost a naivita mohou být velmi pozitivní
vlastnosti, zvlášť když chcete točit filmy!
Kdybyste měl natočit film o svém dětství, jaký by byl?
O čem by byl?
Omámení a zmatení (1993), režie: Richard Linklater

Letošní zlínská Young
Star Josh Wiggins přijel do
Zlína představit nejen soutěžní film Cesta divočinou,

ale i další nezávislý snímek
Nová šance, kde si zahrál po
boku J. K. Simmonse a Julie
Delpy.

Byl by to film spojující živé herce a animaci. Byl by to film
o milovaném malém princi, který by si připadal hrozně osamělý, protože by si neuvědomoval, že opravdu má přátele.
Ten film by měl hrozně šťastný konec, protože by si konečně uvědomil, že mu lidé rozumějí a mají ho rádi a pochopil
by, že má své místo ve světě.

Zlín Film Festival

3

FILM DNE: Cesta divočinou
Mnohým z nás ve škole řekli, že existuje
sedm základních typů příběhů a že dva
z nich jsou na téma „člověk vs. příroda“
a „člověk vs. on sám“. Samozřejmě že
všechny dobré příběhy se nakonec vejdou
do té druhé kategorie. I když tak nějak to
vlastně platí o všech. Skvělým příkladem je
i divoké dobrodružství sourozeneckého
filmařského týmu Alexe a Andrewa Smithových vyprávějící příběh trochu zpovykaného městského chlapce Davida, který
odchází do hlubokých hor Montany navštívit svého urostlého a samotářského
otce Cala, který jej vezme na lov losů. Expedice se však strašlivě zvrtne a chlapci
nezbývá než si poradit v krizové situaci
a objevit svůj nejniternější základní instinkt, o kterém ani netušil, že jej má.
Snímek ve Zlíně osobně uvede představitel
Davida Josh Wiggins, který je letošní festivalovou Young Star.

CESTA DIVOČINOU USA, 2017, 96 MIN. NE 27.05.2018, 20:20 HOD., GOLDEN APPLE CINEMA 5
ČT 31.05.2018, 15:10 HOD., GOLDEN APPLE CINEMA 3

JOSH WIGGINS, představitel Davida z filmu Cesta Divočinou:

Cesta Divočinou je mrazivá, intenzivní, vysilující a zábavná
Hlavní představitel dospívajícího Davida z filmu Cesta divočinou a rodák z
amerického Texasu má již
několik hereckých zkušeností za sebou. V roce 2004
debutoval v dramatu Hellion režiséra Kata Chandlera.
Od té chvíle dostává v dalších filmech hlavní role a
setkává se např. Thomasem
Haden Churchem ve filmu
Hrdina Max (Max), Joshem
Duhamelem v Lost in the
Sun či Billem Paxtonem ve
snímku Útěk za snem (Mean Dreams). Vedle dobrodružné Cesty divočinou
promítne Zlín Film Festival i
jeho další film Nová Šance
(The Bachelors) s J. K. Simmonsem v hlavní roli.

Můžete mi o sobě něco říci?

Jsem normální kluk z
Texasu, který rád kouká na
americký fotbal.
Kdo je vaším vzorem?

Co se mé kariéry týče,
mým vzorem byl vždy DiCaprio. Vkus, s jakým si během své herecké dráhy vybíral své role, by se měl pokusit následovat každý herec.
Jakou knihu nebo film jste
poslední dobou přečetl nebo
zhlédl?

Nedávno jsem dočetl
knihu Temná hmota, která
mě naprosto ohromila. Je to
příběh plný zápletek, jehož
středobodem je kvantová

teorie, tedy v podstatě paralelní světy.
Pamatujete si první film,
který jste kdy v biografu viděl?

Jeden z prvních filmů, na
které si vzpomínám, je snímek Příšerky s.r.o., z nějž
jsem byl úplně vyděšený.
Určitě jsem si většinu času
zakrýval oči.
Mohl byste jednou větou
shrnout film Cesta divočinou?

Cesta divočinou je hluboký osobní příběh o vztahu
mezi otcem a synem, kteří
se navzájem odcizili… a zaplete se do toho medvěd.
Mohl byste pěti slovy popsat

své zkušenosti?

Zima. Intenzita. Námaha.
Zábava. Zima.
Cesta divočinou je jakýsi druh
přechodového rituálu. Byla to
zkouška i pro vás osobně?
Muselo to být velice náročné
natáčení, všechen ten sníh a
mráz… Režiséři na festivalu
Sundance řekli, že jste Matta
nesl na vzdálenost 16 km.

To, co jsem dokázal, si v
sobě určitě nosím jako jakýsi čestný odznak. Byla to
síla. Ve srovnání s tím byly
všechny ostatní filmy procházka růžovým sadem.
Pocházíte z Texasu. Zažil jste
někdy takový lovecký rituál?
Je v Texasu běžný?

Na lovu jsem byl několikrát, ale takový lov, na jaký
vyrazil David s Calem v
tomto film, jsem nikdy nezažil.

jící průlomový výkon.“ Tehdy
vám bylo šestnáct a od té
doby točíte jeden až dva filmy ročně. Která z rolí vám
byla nejbližší nebo která byla
skutečně těžká?

Kromě Cesty divočinou představíte zde ve Zlíně i jeden z
vašich nejnovějších filmů,
snímek Nová šance. I zde se
jedná o vztah otec–syn, není
tu ale dobrodružství ani akce.
Jaké to bylo natáčet s J. K. Simmonsem a Julií Deplyovou?

Nová šance byl pro mne
určitě významný film, protože vím, jak bolestná je
ztráta milovaného člena.

Bylo to skvělé natáčení.
Jsou to výteční profesionálové, je s nimi legrace.
V časopise Variety napsali o
vaší první roli ve filmu Průšvihář: „Nováček Josh Wiggins sklízí vavříny. Ohromu-

Filmové tipy
NIKDY NEPOLETÍŠ SÁM, KULÍČKU
Island/Belgie, 2018, 82 min, 6+
Režie: Arni Asgeirsson
Hrajeme: Golden Apple Cinema 6 ve 14.00
Příběh mladého
kulíka zlatého, který
má problémy naučit
se létat a migrovat
se svou rodinou do
teplých krajin. S
pomocí několika
kamarádů je schopen přežít ve světě
plném nepřátel a
nakonec je i oslavován jako hrdina.

ZOO
Irsko, Velká Británie, 2017, 96 min, 12+
Režie: Colin McIvor
Hrajeme: Golden Apple Cinema 3 v 17.20

NEJSEM ČARODĚJNICE
Velká Británie/Francie/Německo, 2017, 90 min, 14+
Režie: Rungano Nyoni
Hrajeme: Golden Apple Cinema 4 v 20.10

Snímek natočený podle
skutečných událostí rozvíjí příběh mladého Toma
a jeho pochybných kamarádů, kteří neváhají
bojovat o to, aby zachránili slůně z místní zoo během německých bombových útoků na Belfast
roku 1941. Projekci uvede
irský herec Art Parkinson,
letošní Young Star.

Devítiletá Shula je
po menším incidentu ve vesnici
vyhoštěna do tábora pro čarodějnice, kde jí vyhrožují, že pokud se
pokusí o útěk, promění se v kozu. Se svými spolužáky a vládním úředníkem,
který ji pojme za ženu a zneužije její nevinnost k vlastnímu
zisku, proplouvá novým životem a stojí před dilematem, zda
přijmout svůj osud, nebo riskovat možné důsledky nalezené
svobody.

ZLÍNSKÁ FESTIVALOVÁ REVUE III. Vydává FILMFEST, s. r. o. jako oficiální noviny 58. Zlín Film Festivalu – Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Redakčí rada: Kateřina Martykánová, Hana Bednářová,
Jaroslava Hynštová. Grafické zpracování: Studio 6.15, s. r. o., Studio reklamy, s. r. o., DTP: Barbora Havlová. Tiskne VLM, a. s., tiskárna Novotisk Olomouc.
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Nenechte si dnes ujít:

Nedělní festivalový večer
rozproudí Jana Kirschner
27. května 2018 od 19.30 hodin
Koncertní zóna ENAPO
Je nazývána první dámou slovenského popu, dosáhla na mnohá významná slovenská i česká hudební
ocenění, trvale však žije v Anglii. Říká
o sobě, že její hlas zraje jako víno,
stejně tak i její hudební tvorba. To
je zpěvačka Jana Kirschner, která
dnes večer vystoupí v Koncertní
zóně ENAPO pod širým festivalovým nebem. Koncert začíná v
19:30 hodin. Cena vstupenky je
199 Kč a i v tomto případě je
součástí vstupenky vstup do letního kina zdarma.

NÁMĚSTÍ MÍRU
FESTIVAL CAFÉ
Neděle 27. května 2018,
15:00 a 19:00
Zajímaví hosté, zajímavá
témata, příjemné prostředí
a výborná káva. Od 15 hodin
se ve Festival Café uskuteční
setkání novinářů a veřejnosti s Young Stars Artem
Parkinsonem a Joshem Wigginsem. Od 19 hodin bude
Festival Café hostit delegaci
k filmu Rossie&Moussa: režisérku Dorothée van den
Berghe a dětského herce
(Moussa) Imad Borji.

Zlín Film Festival již potřetí
propojí svět zdravých a svět
osob s handicapem

OZC ZLATÉ JABLKO
HVĚZDNÉ JABLKO
Neděle 27. května 2018,
16:00
Každodenní příležitost setkání s festivalovou hvězdou
včetně autogramiády. Dnes
je připravena autogramiáda
delegace k českému filmu
Přání k mání.

27. května 2018 a 28. května 2018
od 10 do 18 hodin
Zámecká zóna před Kafé Zámek

FESTIVALOVÁ ULIČKA

ČERVENÝ KOBEREC
Neděle 27. května 2018,
17:00
Dnes se na červeném koberci můžete mimo jiné setkat s Young Star Artem
Parkinsonem a Joshem Wigginsem, s herci Janem Potměšilem, Pavlem Novým,
Markem Danielem, Ivanem
Vyskočilem či Gustavem
Bubníkem a s řadou dalších
festivalových hostů.

TANČENÍ V ULICÍCH
Neděle 27. května 2018,
18:00
Tančení zasloužilých umělců
folklórních souborů za půvabných jarních večerů přímo na ulici.

KONCERTNÍ ZÓNA
ENAPO
DRUM CIRCLE PLAYSHOP

Neděle 27. května 2018,
18:00
Pojďme společně vytvořit
úderný bubenický orchestr s
Rytmem pro život.cz.
LETNÍ KINO: PEPA
Neděle 27.května 2018,
21:30
Projekce jednoho z nejúspěšnějších filmů nedávné
doby.
ROCKOTÉKA MARTINA
„KUDLY“ KUDLIČKY

Neděle 27. května 2018,
23:00
Rock party

FESTIVALOVÁ
APLIKACE
Nehledejte zbytečně složitě... pomůže vám festivalová aplikace! Pro systém
Android si ji jednoduše
a bezplatně stáhněte do
svého mobilu z Google
Play.

MARTINA DLABAJOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu a patronka Speciálního prolínání:

Prolínání našich světů je velkou výzvou
Slavnostní zahájení Speciálního prolínání se uskuteční
v neděli 27. května v 10.30
hodin a program přijede
osobně podpořit i čestný
předseda Českého hnutí
speciálních olympiád Vlastimil Harapes a také jeho
patronka, poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová, která převzala záštitu nad zlínským
Speciálním prolínáním.
Proč se rozhodla akci
spojující sport zdravých
a handicapovaných sportovců podpořit? A na co se
do Zlína nejvíce těší, jsme
se jí zeptali v krátkém rozhovoru.

Čím myslíte, že mohou handicapovaní sportovci obohatit
„většinovou společnost“?

Lidé s mentálním postižením jsou jako naše zrcadlo. Neznají faleš, úskoky,
přetvářku. Říkají, co si myslí
a co cítí, velmi otevřeně a
od srdce. Umí se bez zábran
radovat z každého malého
pokroku. Speciální olympi-

Vyzkoušet si své dovednosti v kůži sportovce s
mentálním postižením nebo s nimi sehrát skutečný zápas ve stolním tenise. Interaktivní příležitosti k poznávání světa speciálních olympiád
přináší Zlín Film Festival na dvoudenní akci s
názvem Speciální prolínání. Tato speciální akce
se v rámci doprovodném programu Zlín Film
Festivalu uskuteční v prostoru Zámecké zóny
před Kafé Zámek 27. a 28. května vždy od 10 do
18 hodin.
Ve dvou dnech si budou moci děti i jejich rodiče
zasportovat si společně s handicapovanými.
Připravený je i bohatý doprovodný program:
Vyzkoušej si!
Vyzkoušej si své sportovní dovednosti v kůži
člověka s mentálním postižením. Speciální pomůcky, rozostřovací brýle, chodítka, závaží a
další prostředky ti odhalí limity světa sportovců
s handicapem.
Ping-pong s mistry!
Po celou dobu bude připraven tým stolního tenisu s olympioniky ze zlínské Naděje, se kterými si můžeš změřit své síly. K dispozici bude
také trenérská skupina, která bude poskytovat
herní rady.
Zdravý atlet!
Změř si svoji fyzickou kondici a porovnej ji v
rámci projektu FunFitnes, který zpracovávají
studenti Masarykovy univerzity v Brně (Sedylehy, síla dolních končetin, síla paže, flexibilita
ramen a páteře, rovnováha, BMI).
Pápá hrátky!
V pondělí dopoledne bude pro nejmenší připraven program pod vedením odborné lektorky,
která představí dětem svět handicapovaných
formou hry a tance.

Jste patronkou Českého hnutí
speciálních olympiád a také
akce Speciální prolínání –
proč jste se rozhodla speciální sportovce tímto způsobem
podpořit?

Speciální prolínání pořádáme spolu se Zlín Film
Festivalem už potřetí
a mám z toho pokaždé velkou radost. Prolínání světa
zdravých a světa osob
s handicapem je velkou výzvou pro pořadatele akce
i její návštěvníky. Protože se
od sebe navzájem učíme
vnímat odlišnosti a respektovat jeden druhého prostřednictvím sportovních
aktivit a her. Tedy tou nejpřirozenější cestou.

Doprovodný program

KONGRESOVÉ CENTRUM

Zlínský filmař
– Antonín Horák
ády je podporují v systematickém sportovním vyžití
a pořádají řadu akcí, na
nichž speciální sportovci
i jejich blízcí mohou zažít
pocit uspokojení a hrdosti,
který v běžném světě není
úplně samozřejmý.
Speciální prolínání bude
v rámci doprovodného programu už potřetí. Roste zájem návštěvníků o tuto akci?

Oceňuji odvahu festivalu,
že do toho s námi spolu
s klubem Sjednocené kopané Zlín šel, aniž bychom
mohli nějak zaručit zájem
veřejnosti. Nyní už máme
vyzkoušeno, že děti berou
možnost zasportovat si
společně s handicapovanými úplně samozřejmě. Vá-

žím si všech rodičů i pedagogů, kteří děti na akci přivedou a často se sami aktivně zapojují do programu.

čuji každému, kdo má tendenci si stěžovat na svět,
aby se do kůže handicapovaného člověka zkusil na
pár minut vcítit.

Na akci si budou moci lidé
vyzkoušet sportovní dovednosti v kůži sportovce
s mentálním postižením. Vyzkoušela jste si sama některé
sporty a disciplíny?

Máte vy sama prostor zhlédnout i nějaké filmy na festivalu nebo si užít některé
další akce z doprovodného
programu?

Jako patronka hnutí se
snažím nejen fandit při
sportovních akcích, podporovat hnutí a šířit jeho
myšlenku, ale také sportovce s handicapem lépe chápat. Bez osobní zkušenosti
to nejde. Zkoušela jsem
speciální pomůcky, které
vám omezují hybnost těla
nebo jednotlivé smysly, a je
to silná zkušenost. Doporu-

Děkuji za tuto otázku,
beru ji jako výzvu. Na festivalu strávím sice jenom
krátký, ale intenzivní víkend, než budu muset pracovně zpět do Evropského
parlamentu. Doufám, že
festivalová atmosféra mě
pohltí a užiju si ve Zlíně
skvělý víkend s filmy, hudbou, dobrým jídlem i Speciálním prolínáním.

Zlínského fotografa, filmaře, režiséra i historika
Antonína Horáka (1918 až 2004) představuje
ode dneška výstava v Kongresovém centru Zlín.
Horák je známý zejména jako fotograf, působil
však i jako filmař a kameraman desítek animovaných filmů pro tvůrce jako je Hermína Týrlová, stál u
klíčových
filmů jako
Uzel na kapesníku,
Vzpoura
hraček. Byl
to filmař,
který pomáhal Karlu
Zemanovi,
byl trikový
kameraman u Cesty do pravěku, stál u příprav
filmu Vynález zkázy a sám režíroval šest vlastních filmů. A právě tuto jeho profesní stránku
představí výstava pracovních fotografií z filmů,
na kterých se autor ve zlínském studiu podílel.
Výstava potrvá do 1. června 2018.
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Hvězda festivalu fenomenální skladatel
Andrea Morricone dorazí zítra do Zlína
Velkou hvězdou letošního
Zlín Film Festivalu bude
Maestro Andrea Morricone, jeden z největších
současných italských
skladatelů a dirigentů, syn
fenomenálního skladatele
Ennio Morriconeho. Andrea Morricone dorazí do
Zlína už zítra, v pondělí
28. května 2018, aby zde
uvedl český film 72 hodin
v Bangkoku režiséra
a producenta Lubomíra
Haltmara.
Snímek bude na festivalu
promítán ve světové premiéře, a právě Morricone je
autorem hudby k filmu.
Film pojednává o ztraceném
dvouletém chlapci v Bangkoku a poukazuje na tematiku ztracených dětí. Projekci bude předcházet
i koncertní vystoupení Andrea Morriconeho a mimo
stěžejní skladby z filmu za-

zní i filmové melodie jeho
otce či jejich společná kompozice, která vznikla k filmu
Bio Ráj. Komponovaný večer
k filmu 72 hodin v Bangkoku začne v 19 hodin. Po
skončení projekce a koncertu Maestra Morriconeho
bude následovat i autogramiáda tohoto italského dirigenta.
Andrea Morricone je jeden z největších současných
italských skladatelů a dirigentů. Už ve věku čtrnácti
let se Andrea rozhodl následovat v hudebních krocích svého otce. Svá hudební studia začal na Konzervatoři Santa Cecilia v rodném Římě. S odhodláním
dále rozvíjet své hudební
znalosti a dovednosti se
Andrea rozhodl strávit další
dva roky v Národní akademii St. Cecilia v Římě, jedné
z nejstarších a nejvíce
uznávaných hudebních institucí na světě. V roce 1998

zde získal magisterský titul
pod vedením Franco Donatoniho a Azia Corghiho.
Andrea studoval i pod hudebními hvězdami Ada
Gentile, Irma Ravinale
a Ivan Fedele.
Každý z těchto mimořádných osobností hrál roli při
formování hudebního života
mladého skladatele a dirigenta. Andrea Morricone
složil filmovou hudbu pro
americké filmy Capturing
Friedmans a Liberty Heights. Spolupracoval se svým
otcem na scénáři Cinema
Paradiso, za který v roce
1991 získal cenu BAFTA. Jeho hudba však doprovází
celou řadu dalších italských
filmů. Andrea dnes spolupracuje s talentovanými
umělci, hudebníky, zpěváky
a maestry po celém světě.
Andrea Morricone převezme
ve Zlíně Zlatý střevíček –
Cenu za mimořádný přínos
světové kinematografii.

Dnes se budou opět dražit filmové klapky
Celkem 147 klapek se bude
dražit dnes na tradiční
aukci, která proběhne od
13 hodin v Kongresovém
centru Zlín. Kompletní
výtěžek dražby bude stejně jako v předchozích letech věnován na podporu
autorských snímků studentů filmových škol
a dalším začínajícím tvůrcům. Hned v pondělí
28. května dopoledne vybere Nadační fond FILMTALENT ZLÍN na základě
soutěže projekty (výstavy,
dokumentární, hrané
a animované filmy), které
se budou ucházet o podporu.
Letošní kolekce Salonu filmových klapek je svým
rozsahem podobná tomu
předchozímu a tvoří ji opět
147 originálních děl. Mezi
výtvarníky, kteří filmovou
klapku povýšili na umělecké dílo, nechybí ani letos

taková jména jako Kristian
Kodet, Jiří Slíva, Ivan Baborák, Boris Jirků a další významní výtvarníci.
I letos na svých klapkách
zobrazují umělci oblíbené
filmové a dětské motivy,

které jsou mezi dražiteli
velmi oblíbené a vyhledávané. „Přestože se řada výtvarníků do projektu zapojuje od jeho samotného
počátku, jsou i takoví, kteří
se na čas ve své klapkové

tvorbě odmlčeli a po letech
se teď opět do projektu zapojili,“ .říká člen správní
rady nadačního fondu
FILMTALENT ZLÍN a prezident festivalu Čestmír Vančura, který upřesňuje:
„Pro některé z nich byla
impulzem a inspirací naše
loni vydaná publikace ke
20. výročí projektu.“
Do aktuální kolekce tak
svými klapkami opět přispěla například Iva
Hüttnerová, Jaromír Gargulák, Rea Šimlíková a Ingrid
Kitzbergerová nebo zlínský
výtvarník Maroš Chury, jehož klapky v minulosti dosahovaly dražebních rekordů.
Stejně jako loni se mohou zájemci zapojit do
dražby také na dálku.
Klapka s názvem „Klapka
v klapce“ od Ivany Pavlišové
totiž nabídnou její organizátoři zájemcům prostřednictvím aukčního portálu
Aukro.

Výstava Ota Hofman 90 vtáhne
návštěvníky do světa fantazie
Ve foyer Kongresového
centra Zlín začne dnes výstava Ota Hofman 90,
kterou můžete navštívit až
do 1. června 2018.
Výstava přibližuje moderní
metodou život a dílo významného českého spisovatele a scenáristy pro děti
a mládež Oty Hofmana. Je
dílem kurátorů Mgr. Martina Hůrky a Mgr. Ondřeje
Slaniny, kteří ve spolupráci
se synem spisovatele Oty
Hofmana připravili moderní
výstavu podle nejnovějších
výstavních trendů. „Martin
Hůrka je vystudovaný muzejník a já historik umění.
Martin sleduje aktuální
trendy ve výstavnictví, jezdí
na semináře a výstavami
žije, takže když mi sdělil, jak
se takovéto výstavy dělají v
USA a popsal trendy v tomto oboru, okamžitě jsme se
rozhodli, že to zkusíme
udělat tak jako ve světě.

Navíc se nám podařilo na
výstavu sehnat naprosto
unikátní fotografie, diváci
tak uvidí třeba fotografii ze
světové premiéry Tří oříšků
pro Popelku v Ostrově, konané půl roku před tou
pražskou ve Světozoru, která nebyla dosud publikována, nebo fotku Oty Hofmana s Josefem Vaňáskem, zapáleným učitelem, který
spoluzaložil Festival dětských filmů v Ostrově,“ řekl
Ondřej Slanina.
Ota Hofman 90 není obvyklou panelovou výstavou,
každý návštěvník je vtažen
do světa fantazie, projde si
labyrintem tvorby Oty Hofmana a na jednotlivých panelech se seznámí s aspekty
tvorby Oty Hofmana. Nejedná se tak jen o prostý
výčet faktů, ale o vizuální
zpracování podstaty jeho
díla a zasazení do kontextu
doby, která vzhledem k totalitě nebyla vůbec jednoduchá.

Mezinárodně proslulý
scenárista, dramaturg FSB
Barrandov a spisovatel dětské literatury Ota Hofman
by letos oslavil devadesát
let. Ačkoli mezi námi není

už od roku 1989, odkaz jeho
filmů a seriálů žije dál – Pan
Tau, Návštěvníci, Lucie postrach ulice, Třetí princ,
Panna a netvor, Setkání
v červenci a mnohé další.

Ota Hofmann 90
Zlínský filmař – Antonín Horák
Kongresové centrum Zlín, foyer
25. května – 1. června 2018, 13.00–19.00

Komerční sdělení

Profimed – víme, jak na
zuby! Opičte se po nás!
Zlínský filmový festival je
nejstarší, největší a nejvýznamnější přehlídkou filmové tvorby pro děti na
světě. Podporuje tak kulturnost nejmladší generace,
rozšiřuje jí obzory, vzdělává
ji i baví. Tohle vše je důležité i pro nás, a proto je
společnost Profimed je již
druhým rokem hrdým
partnerem festivalu.
Profimed nabízí komplexní péči pro ústní hygienu a k tomu odborné poradenství, jak vše správně používat. Pečovat o zuby musí
každý, a co teprve filmová
hvězda, která bez zářivého
úsměvu prostě nezazáří!
Vyhledáváme zubní značky v distribuci pro lékárny a
ordinace takřka po celém
světě a přinášíme tak ověřený výběr toho nejlepšího.
Začněte třeba zubními kartáčky švédské značky TePe,
které jsou navrženy ve spolupráci s dětskými stomatology a jsou ozdobeny veselými obrázky, se kterými
bude čištění zoubků zábavnější.
Vysvětlíme vám, co je to
plak a jak zoubkům i dásním škodí a dokonce vám
ho ukážeme – pomocí tablet
pro indikaci plaku hned po
vyčištění zubů uvidíte, na
která místa jste přece jen
zapomněli. A co teprve když
máte rovnátka! Dostat se do
všech míst a skulinek je pak
ještě těžší, ale i zde máme
řešení. Značka GUM přináší
kompletní linii péče o zuby
s rovnátky od speciální
zubní nitě po ústní výplach.
Nemáte úplně jasno, jak
je to s fluoridy v dětských
zubních pastách? I zde vám
poradíme, zodpovíme vaše
otázky a namícháme vám
nabídku přesně na míru.
Starejte se o své zuby a
ústa s Profimedem i po celou dobu festivalu. Otevíráme pro vás prodejnu ve
festivalové uličce, tedy přímo v centru dění. Přijďte se
k nám naučit vše potřebné
pro dokonalou ústní hygienu, pobavit se, zasoutěžit si
a doplnit zásoby na festival
i na doma. V pondělí 28. 5.
se můžete navíc těšit na
den s Profimedem.

Nezapomeňte ale, že
Profimed nejsou jen zuby!
Začalo pálit slunce a vy nemáte po ruce opalovací
krém? Nevadí, stavte se pro
něj u nás. Řecká přírodní
kosmetika Korres, jež
vznikla v nejstarší homeopatické lékárně v Athénách,
přináší linii opalovacích
krémů, které vás budou
chránit před sluncem jako
ve Středomoří a jistě vás
potěší vysoký obsah přírodních látek bez zbytečné
chemie. Pro ty, kteří si potrpí na vysokou kvalitu a
rádi objevují nové a zajímavé produkty, máme připraven širší kout péče o tělo, kde vás seznámíme s
profesionální vlasovou kosmetikou Lee Stafford nebo s
britskou značkou Tisserand,
která nabízí aromaterapii té
nejvyšší kvality.
Ukážeme vám, jak se o
sebe správně starat a vy se
můžete opičit :)
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MAGDALÉNA HLADKÁ, výkonná ředitelka ZLÍN FILM OFFICE:

Filmové příležitosti

Největší filmové lákadlo na Zlínsku?
Zámek a zahrada v Kroměříži.

V prvé řadě je třeba říct,
že u filmařů dva roky nic
neznamenají. I činnost filmové kanceláře je běh na
dlouhou trať. Výsledky
dnešní snahy se mohou
projevit třeba až za pět let.
Podstata naší práce je navíc
z velké části ‚neviditelná‘.
Mluvím např. o tvorbě znalostní databáze nebo navazování potřebných kontaktů
– v kraji i napříč produkcemi. Spolupráce na konkrétním filmovém projektu je
pak jen pomyslnou třešničkou.
Ale abych odpověděla na
vaši otázku: V prvním roce
jsme se zaměřili hlavně na
to, aby se o Zlínském kraji
začalo mezi filmaři vůbec
znovu mluvit. A to se podařilo. Oslovili jsme jednotlivé
produkce. Iniciovali vznik
filmových pobídek. Zorganizovali odborné workshopy. Pozvali filmaře na obhlídky. Poskytli bezplatné
konzultace k více než 40
filmovým projektům. Letos
již k dalším dvaceti. (Mimochodem, tady hezky vidíte
ten nepoměr – počet konzultací versus počet zrealizovaných filmů. Tak je to
ovšem ve filmové branži
běžné.)
Neméně důležitá pro nás
byla (a je) taky komunikace
směrem k regionu. Snažíme
se, aby veřejnost chápala,
proč je podpora filmu důležitá, co kraji přináší a jak lze
z práce filmařů v regionu co
nejvíc získat. Tím ziskem
mohou být utracené finance
v restauračních či ubytovacích zařízeních, ale taky zakázky pro místní řemeslníky

nebo možnost praxe pro
studenty zlínských filmových škol. A samozřejmě
propagace regionu, potažmo
posílení filmového turismu.
K tomu všemu činnost filmové kanceláře směřuje.
Jaké filmové příležitosti se za
dobu fungování kanceláře
otevřely na Zlínsku? Jaké zajímavé filmové projekty se
zde realizovaly?

V uplynulém roce se ve
Zlínském kraji natáčela
např. historická minisérie
Marie Terezie – největší
projekt v historii České televize realizovaný v koprodukci čtyř zemí. Výsledek už
mohli diváci vidět v rámci
televizního vysílání. Stejně
tak dvoudílný film Metanol.
Na svou premiéru naopak
čeká snímek Úsměvy smutných mužů nebo seriál o
strážmistru Topinkovi. V
regionu se natáčely a natáčí
také dokumenty. Loni to byl
třeba snímek Barokní velmož Lichtenstein – Castelcorno. Aktuálně je roztočený Zlínský klenot. Díky
vzniku regionálních filmových pobídek by se mělo v
následujících dvou letech
točit ve Zlínském kraji ještě
o něco víc. Těšit se můžeme
na výrobu čtyř celovečerních filmů, dětského seriálu
i pohádky.
Co filmařům Zlínský kraj nabízí? Jakým způsobem se je
snažíte přilákat?

Zlínský kraj má oproti
ostatním regionům jednu
zásadní výhodu a jednu zásadní nevýhodu. Tou nevýhodou je velká vzdálenost
od Prahy, která je pro mnoho štábů limitující. Pozitivem je naopak filmová tradice a s ní spojená znalost
řemesla, existence filmo-

vých škol, festivalů i politická podpora činnostem,
které jsou s filmem spojeny.
Filmaře tak lákáme na
nové finanční pobídky, unikátní lokace – místa vhodná
k natáčení, zázemí tvořené
regionálními produkčními
firmami a institucemi. Za
zmínku stojí také předjednané zvýhodněné podmínky
při natáčení ve vybraných
obcích. Samozřejmostí je
pak bezplatná pomoc ze
strany naší kanceláře.
Které filmové lokace jsou ve
Zlínském kraji ty nejzajímavější?

Největším lákadlem je
bezesporu Arcibiskupský
zámek a zahrady v Kroměříži. Filmaři tyto prostory
často využívají jako náhradu
za vídeňský Schönbrunn
nebo Hofburg. Filmovou
klasikou se staly také lázně
Luhačovice, skanzen v Rožnově nebo Velké Karlovice.
V rámci našich aktivit se ale
snažíme filmaře upozorňovat i na méně známá místa.
Lokační manažeři mají co
objevovat. A to jsme zpátky
u lákadel. Neokoukaná místa mezi ně určitě patří.

FILMOVÁ ANALÝZA

27. května 2018, 14:00 hod, malý sál Kongresového centra
Blok prezentací spojený s diskusí je zaměřen na
analýzu českých a slovenských soutěžních filmů
(Backstage, Nina, Přání k mání). Cílem je nabídnout tvůrcům i publiku zpětnou vazbu, zasadit díla do tuzemského i světového kontextu
a zamyslet se nad jejich funkčností v rámci
zvoleného žánru, stejně jako sblížit sféru filmové tvorby a její kritické reflexe. Autory analýz jsou studenti Katedry divadelních a filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

FESTIVAL COMMUNITY

Filmová kancelář

27. května 2018, 16:00, malý sál, Kongresové
centrum Zlín
Mezinárodní setkání zástupců festivalu.

Filmová kancelář ZLÍN
FILM OFFICE zahájila činnost k 1. prosinci 2016 pod
záštitou neziskové organizace Regionálního filmového fondu z. s. Je podporována Zlínským krajem a
Státním fondem kinematografie. Úzce spolupracuje se státní filmovou kanceláří Czech Film Commission. Hlavním cílem
kanceláře je vrátit Zlínský
kraj na mapu filmového
průmyslu. Více informací
na www.zlin-film.cz.

OTA HOFMAN 90 – SETKÁNÍ
S HERCI Z FILMŮ O. HOFMANA
27. května 2018, 18:30, malý sál, Kongresové
centrum Zlín
Setkání a talkshow s herci z filmů Oty Hofmana. Večerem bude provázet Ondřej Slanina, autor monografie Ota Hofman – Poutník světem
fantazie, filmový tvůrce a spisovatel.

Ve Zlínském kraji vznikl také
unikátní projekt spojující
obce, které chtějí pomáhat
filmovým štábům. Jak spolupráce s obcemi a městy vypadá? Co obce nabízejí a kolik
jich v kraji je?

Tento projekt jsme rozjeli
v dubnu loňského roku
právě s cílem nabídnout filmařům něco, co jinde nenajdou. Podstata je jednoduchá – městům a vesnicím,
které jsou ochotny nabízet
štábům zvýhodněné podmínky, udělujeme značku
„Filmová obec“. Tu mohou
libovolně používat ve svém

Je skvělé mít někoho,
kdo o vás pečuje.
Objevte inovovanou sluneční řadu Astrid Sun
a užívejte si bezstarostný pobyt na slunci s celou rodinou.
• širokospektrální ochrana před UV a infračerveným
zářením a viditelným světlem
• perfektně hydratovaná, hedvábně jemná pokožka
AstridCesko

AstridCesko

www.astrid.cz

* Nielsen: objem prodeje / hodnota prodeje,
moderní trh & organizované drogerie, leden–říjen 2017

Zlínská filmová kancelář
funguje už dva roky. Jak její
činnost pomáhá k oživení
audiovizuální tvorby a prezentaci zlínského regionu?

marketingu a propagaci.
Naše kancelář pak Filmové
obce přednostně doporučuje
filmařům k natáčení a informuje jejich zástupce o
aktuálním dění, poptávkách
a možnostech zapojení.
Pro filmaře znamená
spolupráce s Filmovou obcí
následující: zábory zdarma,
organizační nebo finanční
pomoc se svozem odpadu z
místa natáčení a podporu
součinnosti s místními
složkami. Tyto benefity jsou
kvůli nepředvídatelným
okolnostem nenárokové.
Filmaři se ale mohou spolehnout, že ze strany Filmových obcí bude vždy
snaha o maximální možnou
vstřícnost. K dnešnímu dni
se podařilo do projektu zapojit 18 měst a vesnic Zlínského kraje. Každé z těchto
obcí, ale taky každé vstřícné
instituci, úřadu, škole, lokaci, firmě i jednotlivci patří
mé poděkování. Právě díky
těmto lidem se nám daří
snáze vracet Zlínský kraj na
mapu filmového průmyslu.

27. května 2018, 11:00 hod, malý sál Kongresového centra
Představení nových českých filmů pro děti
a mládež.

Film Industry

Marie Terezie, Úsměvy
smutných mužů, Pláč
svatého Šebestiána nebo
Kauza metanol. Co mají
tyto filmy společného?
Všechny se natáčely v letošním roce na území
Zlínského kraje a u všech
filmařům asistovala místní filmová kancelář. Ta
má za sebou více než rok
fungování. Jak její činnost
pomáhá k oživení audiovizuální tvorby a prezentaci zlínského regionu?
Na to jsme se zeptali výkonné ředitelky ZLÍN
FILM OFFICE Magdalény
Hladké.

ZAOSTŘENO: ČESKÉ KINO
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Young star JOSH WIGGINS:

Walking Out is cold, intense,
strenuous, fun and cold again
The star of Walking Out,
in which he plays the character of David, hails from
Texas, USA, and has
already appeared in several films. In 2004 he made
his debut alongside Aaron
Paul and Juliette Lewis in
Kat Candler's drama Hellion. Since then he has received several starring roles, e. g. in Max with Thomas Haden Church, in Lost
in the Sun alongside Josh
Duhamel, and co-starring
with Bill Paxton in Mean
Dreams. Apart from the
survival drama Walking
Out, the Zlín Film Festival
will also present Josh Wiggins's new film The Bachelors, starring J. K. Simmons.

Film Tips
PLOEY: YOU NEVER FLY ALONE
Iceland, Belgium, 2018, 82 min
Directed by: Arni Asgeirsson
Projection: Golden Apple Cinema 6, 2 pm

Can you tell me more about
yourself?

I’m just a normal kid
from Texas who loves
watching football.

I remember seeing is Monsters inc. which terrified me.
I’m pretty sure I was hiding
my eyes the whole time.

Who is your role model?

My role model career wise
has always been DiCaprio.
The roles he has chosen
throughout his career is something all actors should
try to emulate.
Which interesting book have
you read / film have you seen
lately?

I read a book called Dark
Matter recently and it blew
my mind. It’s a plot driven
story that revolves around
Quantum Theory, which is
basically parallel dimensions.
Do you remember your very
first film in the cinema?

One of the very first films

Can you describe Walking
Out using one sentence?

Walking out is an intimate epic revolved around
the relationship between an
estranged father and
son…with a bear involved.

Matt for a distance of 10 miles.

I definitely wear what I
did as sort of a badge of
honour. It was very intense
and it makes all other films
seem like a cakewalk in
comparison.
You come from Texas. Have
you ever experience this
hunting ritual? Is it common
in Texas?

Cold. Intense. Strenuous.
Fun. Cold.

I have certainly hunted a
few times but never as seriously as David and Cal in
the story.

Walking Out is a kind of rite
of passage. Was it also for
your Josh the actor rite of
passage? I mean it must have
been quite demanding shooting due to all the snow,
cold,… The directors said in
Sundance that you carried

Beside Walking Out you are
going to introduce also one of
your last films The Bachelors
here in Zlín. Again it is a
father-son relationship story
but here without the adventure and action. What was it
like to shoot with J.K.Sim-

Can you describe your experience using five words?

mons and Julie Delpy?

It was awesome shooting
with Simmons and Delpy.
Very professional, very fun
to be around.
Variety wrote about your debut performance in Hellion:
Newcomer Josh Wiggins steals the show. A stunning
breakthrough performance.

You made a great impression for your debut. You
were sixteen at that time.
Since than every year you
made one or two films.
Which of these roles is the
closest to you or which one
was really hard to play?
The Bachelors was definitely important to me because I could relate to the
pain of losing a close family
member. That’s one role
that was very cathartic to
live.

The story of a young golden plover having trouble learning
to fly and who fails to migrate with his family to warmer
climates. With the help of friends, he is able to survive in a
world full of natural enemies and is, in the end, celebrated
as a hero.

ZOO
Ireland, U.K., 2017, 96 min
Directed by: Luc Picard
Projection: Golden Apple Cinema 3, 5.20 pm

New Festival Section: American Teen
Starting this year, the festival will feature a new
section entitled American
Teen. The decision to introduce a new section to
our festival program was
prompted by the large
number of mostly independent American films
produced each year which
focus on the theme of coming of age and teenagers
confronting the realities
of the contemporary
world.
The pilot year of the new
section is dedicated to independent American films
for young people, with a
sub-theme based around
the microcosm of school.
Alongside newly released
films, the section will also
showcase older films that
represent the best of this
genre within American indie film.
The oldest film featured
is Dazed and Confused, by
the director Richard Linklater, one of the most eminent representatives of independent cinema. The film
looks at a group of rowdy
high school students and
the mayhem of celebrating
their imminent graduation
– the last day of school in
Austin, Texas, 1976. Discerning viewers will recognize

Based on a true story, young Tom and his misfit friends fight
to save 'Buster' the baby elephant during the German air
raid bombings of Belfast in 1941. The film will be presented
by Irish actor Art Parkinson, this year's Young Star.

I AM NOT A WITCH
U.K., France, Germany, 2017, 90 min
Directed by: Rungano Nyoni
Projection: Golden Apple Cinema 4, 8.10 pm
Napoleon Dynamite (2004), Directed by: Jared Hess

some of these wild kids as
soon-to-be Hollywood stars
– Matthew McConaughey,
Milla Jovovich, Ben Affleck
and René Zellweger. The
section would not be complete without the work of
director Terry Zwigoff, a
multiple award winner and
Oscar nominee for his film
Ghost World. This story of
two friends, the young rebels Enid and Rebecca, who
are about to graduate from
high school, is notable for
flawless performances from
Thora Birch and Scarlett Johansson. So-called “nerd
culture” is represented by
the director Jared Hess and

the comedian Jon Heder
with their comedy Napoleon
Dynamite, the story of the
eponymous hero and his
struggles to fit in.
The emerging scene within US independent cinema is represented by Vincent Grashaw's And Then I
Go, based on the book Project X by Jim Shepard, the
story of two friends who
lack understanding from
their families, while also
being demoralized on a
daily basis at school. They
try to keep their frustration
and fury bottled in, until
the moment when the idea
of revenge offers a horrify-

ing release. Damon Cardassis' new film Saturday
Church tackles the genre of
the musical, telling the story of a young man named
Odysseus as he struggles to
come to terms with his
gender identity, using imagination and music to escape the dire realities of his
life.
This year’s Zlín Young
Star Josh Wiggins will present not only the competition film Walking Out, but
also another independent
film entitled The Bachelors,
in which he stars alongside
J. K. Simmons and Julie
Delpy.

After a minor incident in her village, nine-year-old Shula is
exiled to a travelling witch camp where she is told that if she
tries to escape she will be transformed into a goat. As she
navigates through her new life with her fellow witches and a
government official who espouses her, exploiting her innocence for his own gain, she must decide whether to accept
her fate or risk the consequences of seeking freedom.

DOPROVODNÝ PROGRAM DNES
DIVADELNÍ ZÓNA PEGAS NONWOVENS

Série divadelní představení a hudebních vystoupení na dvou scénách.
Program je připraven ve spolupráci se ZUŠ zřizovanými Zlínským krajem pod hlavičkou ZUŠKA?ZUŠKA!
Dále zde: RETRO zóna, Biograf, Filmové přednášky, Večerní kabarety,
stánek Respektu, RETRO kavárna v altánu a další občerstvení
park Komenského, Zlín všední dny 15.00 – 23.30, víkend 10.00 – 23.30

KONCERTNÍ ZÓNA ENAPO

každodenní koncerty a projekce letního kina
Festivalový party stan s hudebním a zábavním programem
travnatý svah pod Památníkem T. Bati (dříve Dům uměni)
nám. T. G. Masaryka

NÁMĚSTÍ MÍRU / VESNIČKA TVŮRČÍCH DÍLNIČEK
Baťa, a.s., limitované festivalové ponožky a trička, kreativní dílna s vyžitím pro malé i velké návštěvníky, netradiční ozdoby na boty, malování na trička nebo ponožky i tvoření z nejbarevnějších tkaniček.
ČRo, ve vybraných dnech živé vysílání Rádia Junior a Českého rozhlasu Zlín
DDM Astra, hravé tvoření pro děti všech věkových kategorií v kreativní
dílně DDM Astra, Big Shot, foukací rakety, filmové postavičky, náramky a čelenky, origami další výrobky na každý den.
ENAPO, a.s., občerstvení
Festival Café, ojedinělé posezení ve festivalové kavárně s Netradiční
kavárnou Slunečnice
IKEA Česká republika, s.r.o., každodenní workshopy na různá témata
a kreativní dílny. Rovněž si můžete něco koupit z našeho charakteristického IKEA zboží.
Moje dílna, stánek se dvěma výtvarnými dílnami pro děti i dospělé.
Ve stánku Mojí dílny můžete malovat na sklo a porcelán, druhá
dílna se bude v průběhu týdne měnit. Nabídneme např. výrobu
květinových čelenek, korálkování nebo drátkování.
10.00 – 19.00 Festival Café, kavárna, v níž denně probíhají talk-show
Vladimíra Kroce s hosty festivalu v 15.00.
ZÁMECKÁ ZÓNA

Filmové workshopy ve Festivalovém zámku, Dům a stage České televize
s živými vstupy na pódiu, Nadační zónu, park UTB a Hravé podzámčí.
sad Svobody (zámecky park), Zlín
denně 10.00 – 19.00

DŮM A STAGE ČESKÉ TELEVIZE

Každý den festivalu zajímavý program. V 18.50 budou dětem číst pohádky známé osobnosti.
sad Svobody (zámecky park), Zlín
denně 10.00 – 19.00

HRAVÉ PODZÁMČÍ

Relaxačně – sportovní aréna v Zámecké zóně. Většina atrakcí je zpoplatněna. Kartičku s 10 vstupy nebo jednotlivé vstupné je možné zakoupit ve všech oficiálních Festivalových shopech.
Vstupné: 1 bod = 1 stanoviště (Gympark dráha, Vertikon, Jankusport,
Springfree trampolíny)
Jednorázové vstupné (jeden bod) – 30 Kč
Množstevní vstupné (deset bodů) – 200 Kč
Festivalový shop, partnerské stánky: Hokejové jaro 2018, Sluníčko, Mateřídouška a ABC, Deník, Fatra, a.s., SPUR, a.s., Häagen Daazs, Filmexport Home Video s.r.o., Manner, Wiky, spol. s r.o., Astrid
sad Svobody (zámecky park), Zlín
denně 10.00 – 19.00

FESTIVALOVÁ ULIČKA

10.00 – 19.00 Free cinema, animace a pixilace
Zámecká zóna, Sály filmových workshopů, č. 1, sad
Svobody (zámecký park), Zlín
10.00 – 19.00 HAUTU, workshopy na téma “how to make
a film”
Zámecká zóna, Sály filmových workshopů, č. 2, sad
Svobody (zámecký park), Zlín
10.00 – 19.00 Studio Scala, dílna ploškové a loutkové animace
Zámecká zóna, Sály filmových workshopů, č. 3, sad
Svobody (zámecký park), Zlín
10.30 Speciální prolínání, slavnostní zahájení akce
Zámecká zóna, prostranství před Kafé ZÁMEK, (zámecký
park), Zlín
11.00 AZ kvíz junior, soutěží provede moderátor pořadu Honza
Adámek
Zámecká zóna, Dům a stage České televize, sad Svobody
(zámecký park), Zlín
13.00 veřejná dražba 21. Salonu filmových klapek
Kongresové centrum Zlín, Velký sál, nám. T. G. Masaryka
5556, Zlín
13.00 S Hubertem do lesa, pojďte s Filipem, s Eliškou a s neobyčejným psem Hubertem poznávat obyvatele naší přírody
Zámecká zóna, Dům a stage České televize, sad Svobody
(zámecký park), Zlín
14.00 Zprávičky – workshop, vyzkoušejte si práci televizního
reportéra
Zámecká zóna, Dům a stage České televize, sad Svobody
(zámecký park), Zlín
15.00 Festival Café, kavárna, v níž denně probíhají talk-show
Vladimíra Kroce s hosty festivalu
náměstí Míru, Festival Café, Zlín
16.00 Taneční škola StarDance, zatančete si spolu s Alicí Stodůlkovou a Michalem Kurtišem
Zámecká zóna, Dům a stage České televize, sad Svobody
(zámecký park), Zlín
17.00 Přednášky Festivalové Science Café: Plasty a životní
prostředí
prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D. (Ústav inženýrství ochrany
životního prostředí, FT UTB)
Zámecká zóna, park UTB, sad Svobody (zámecký park),
Zlín
18.00 – 21.00 Tančení v ulicích: Old Stars - zasloužilí amatérští
umělci z folklorních souborů
Festivalová ulička, ulice Soudní, Zlín
18.00 Drum circle playshop, pojďme společně vytvořit úderný
bubenický orchestr s Rytmem pro život.cz
Koncertní zóna ENAPO, Festivalový party stan, nám. T. G.
Masaryka, Zlín

Festivalový shop, vybavte se stylovými festivalovými doplňky, kupte
si vstupenky do kina, na koncerty a do Hravého podzámčí (otevřeno
denně od 9.00 – 21.00)
Fotobudka „Vyletí ptáček“, ani letos vám nesmí chybět památeční
fotografie z festivalu. Tři, dva, jedna, úsměv… VYLETÍ PTÁČEK!
Nestlé Česko s.r.o., chcete poslat pozdrav z festivalu a udělat radost
svým blízkým? Tak navštivte Lentilky poštu a pošlete barevný pohled!
PROFIMED s.r.o., kvalitní produkty na zuby a tělo, kterým můžete věřit
RETRO, stylový koktejlový bar, kde si vychutnáte festivalovou pohodu
v uvolněné atmosféře
Soudní (prostranství pod zastávkou), Zlín
denně 10.00 – 22.00

19.00 Festival Café, kavárna, v níž denně probíhají talk-show
Vladimíra Kroce s hosty festivalu
náměstí Míru, Festival Café, Zlín

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

20.30 Biograf, němé filmy ze začátku 20. století s klavírním
doprovodem
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Biograf, park
Komenského, Zlín

Centrum festivalu: akreditace, informace, festivalový shop, pokladna
Červený koberec, setkejte se s hvězdami festivalu tváří v tvář a získejte
třeba i autogram! 17.00
nám. T. G. Masaryka 5556
8.00 – 19.00

U13 UNIVERZITNÍ CENTRUM

Virtuální realita a PRESS POINT, horská dráha, chůze po lávce ve 160
metrové výšce, trenažér sportovního automobilu. Akci technicky zabezpečuje Virtual Aréna Zlín a HTC, přednášky zajišťuje AVRAR – asociace virtuální a rozšířené reality
Přízemí a atrium, nám. T. G. Masaryka 5555
9.00 – 17.00

TIPY NA DNEŠNÍ DEN

10.00 – 18.00 Speciální prolínání, dvoudenní akce přibližuje
veřejnosti svět mentálně postižených sportovců z Českého
hnutí Speciálních olympiád a klade si za cíl prolnout svět
zdravých lidí a lidí s nějakým handicapem
Zámecká zóna, prostranství před Kafé ZÁMEK, (zámecký
park), Zlín

10.00 – 17.00 Cestuj bezpečně, vyrob si svůj pas, cesta kolem
světa, games and fun for everybody, fotokoutek
Zámecká zóna, park UTB, sad Svobody (zámecký park), Zlín

10.00 – 19.00 Kavárna POTMĚ, Světluška, nadační fond Českého rozhlasu podává kávu, která je opravdu černá. Navíc
měření zraku pro veřejnost zdarma a labyrint pro chůzi
potmě se slepeckou holí.
Mléčný bar Kunín, doporučujeme všem „mlékoholikům“,
kteří raději vidí sklenici poloplnou
náměstí Míru, Zlín

10.00 – 19.00 Deník, zábavné aktivity pro děti s Deníkem a nabídka další novinových a časopiseckých titulů pro dospělé
Filmexport Home Video s.r.o., našli moji rádcové...? Vědomostní kvíz o čs. filmu pro děti i dospělé s využitím moderních technologií, úspěšní řešitelé získají odměnu.
Velká opičí dílna Petra Nikla, nakladatelství Meander
představuje knihu opičích kusů Petra Nikla. Přijďte si i vy
originální opičí abecedou vytvořit svou poezii - umělecké
dílo, které bude zdobit ZFF. Workshopy pod vedení odborných lektorek nakladatelství Meander.
Zámecká zóna, Hravé podzámčí, sad Svobody (zámecký
park), Zlín

19.00 Raskolnikov, divadelní představení Městského divadla
Zlín
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Velká stage, park Komenského, Zlín
19.30 JANA KIRSCHNER, první dáma slovenského popu
Koncertní zóna ENAPO, nám. T. G. Masaryka, Zlín

21.30 Večerní kabaret: The Jazz Train a Crazy Flappers,
taneční složka okrašlovacího spolku Calma
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Malá stage, park
Komenského, Zlín
21.30 Letní kino, projekce filmu Pepa
Koncertní zóna ENAPO, nám. T. G. Masaryka, Zlín
23.00 Martin „Kudla“ Kudlička, rock
Koncertní zóna ENAPO, Festivalový party stan, nám. T. G.
Masaryka, Zlín

DNES JSOU PRO VÁS OTEVŘENY TYTO
FESTIVALOVÉ VÝSTAVY
Kabinet filmové historie
Unikátní stálá expozice artefaktů z historie zlínských ateliérů, autentické loutky, dekorace, rekvizity, kolekce amatérské filmové techniky
a další.
25/5 – 2/6, 10.00 – 18.00
Filmové ateliéry Zlín, budova 32. - vchod shora, Filmová 174, Zlín
(akreditovaní hosté v průběhu festivalu zdarma)
Petr Nikl, Opice
Soubor portrétů vytvořených z fascinace tvářemi opic.
25/5 – 2/6, 10.00 – 18.00
Galerie Václava Chada, Zlínský zámek, Soudní 1, Zlín
zdarma
Radim Hanke, Bílý stín tvaru
Aktuální tvorba jednoho z nejvýraznějších představitelů současné
sochařské scény.
25/5 – 2/6, 10.00 – 18.00
Galerie Václava Chada, Zlínský zámek, Soudní 1, Zlín
vstupné: 50 Kč
Druhý život
Portrétní fotografie pětadvaceti osobností, které po okupaci Československa v roce 1968 sebraly odvahu k emigraci.
25/5 – 2/6, 10.00 – 18.00
Galerie Václava Chada, Zlínský zámek, Soudní 1, Zlín
zdarma
Kouzelný svět optiky 1933 – 2018
Výstava k 85. výročí vzniku optického průmyslu v Československu,
založení firmy Meopta v Přerově, ale také novým trendům v tomto
dynamicky se rozvíjejícím oboru.

25/5 – 2/6, 10.00 – 18.00
Bauerovo schodiště a 2. NP, Zlínský zámek, Soudní 1, Zlín
zdarma
HRA – Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně 2017 / 2018
Výstava mapuje hru dětí, dospělých, hru s hlavolamy a vyobrazení hry
ve sportu či hudbě.
25/5 – 2/6, 10.00 – 18.00
3. NP, Zlínský zámek, Soudní 1, Zlín
zdarma
Radost tvořit
21. ročník výstavy výtvarných prací zrakově postižených dětí.
25/5 – 1/6 9.00 – 19.00
U13 Univerzitní centrum, přízemí, nám. T. G. Masaryka, 5555, Zlín
zdarma
Zlínský filmař – Antonín Horák
Výstava pracovních fotografií z filmů.
25/5 – 1/6 9.00 – 19.00
Kongresové centrum Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín
zdarma
Jiří Menzel, Před kamerou, za kamerou
Soubor pracovních fotografií, zachycujících Jiřího Menzela jako režiséra, a také jako herce.
21/5 – 17/6 otevřeno od pondělí do čtvrtku 8.00 – 21.00, v pátek
8.00 – 23.00, v sobotu 10.00 – 23.00, v neděli 10.00 – 20.00
Kavárna Továrna, Vavrečkova 7074, Zlín
zdarma
Princezny ve Zlíně
Jedinečné kostýmy princezen z kultovních českých pohádek ze sbírek
Barrandovského studia.
15/5 – 2/6, 8.00 – 21.00
OZC Zlaté jablko – galerie, nám. Míru 174, Zlín
zdarma
Pavel Dias, Spříznění filmem
Autorská výstava fotografií významného fotografa a pedagoga.
25/5 – 30/6, 9.00 – 19.00
G18 Gallery, Vzdělávací komplex Univerzity T. Bati, Galerie FMK, Štefánikova ulice 2670, Zlín
zdarma
(S)tvoření!/Creatio! 20 let ateliéru Animovaná tvorba FMK UTB Zlín
11/5 – 1/6 otevřeno od pondělí do pátku 8.00 – 17.00, v sobotu a neděli
10.00 – 17.00
Alternativa – kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, Zlín
zdarma
Iva Hüttnerová – obrazy
Autorská výstava malířky, výtvarnice, spisovatelky a herečky.
26/5 – 15/6 pondělí zavřeno, od úterý do pátku 10.00 – 18.00, v sobotu
10.00 – 12.00
26/5, 16.00 Vernisáž za účasti I. Hüttnerové, J. Čenského
Galerie pod Radnicí, Bartošova ul. 12, Zlín
zdarma
Miroslava Kupčíková, autorská výstava
Momenty napětí a rovnováhy, propojení odlišných forem a hledání hranic jednotlivých materiálů, jež jsou zasazeny do konkrétního prostředí
jako jeho nově působící součást.
21/5 – 18/8, od pondělí do pátku 8.00 – 18.00, v sobotu 8.00 – 12.00,
v neděli zavřeno
Optika Mezírka, tř. T. Bati 751, Zlín
zdarma
Kdo se rád dívá
Různé přístupy k fenoménům, které jsou spojovány s dětským způsobem vnímání a vyjadřování, zejména výtvarným projevem.
23/5 – 9/9 10.00 – 18.00, pondělí zavřeno
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, 14|15 Baťův Institut, 14. budova, Vavrečkova 7040, Zlín
viz. ceník Krajské galerie

PROGRAMOVÉ TIPY NA ZÍTŘEK

10.00 – 18.00 Speciální prolínání, přibližuje svět mentálně postižených
sportovců z Českého hnutí Speciálních olympiád
Zámecká zóna, prostranství před Kafé ZÁMEK, (zámecký park), Zlín
11.00 Písničkování s Majdou, Majda Reifová a její písničky z Kouzelné
školky
Zámecká zóna, Dům a stage České televize, sad Svobody (zámecký
park), Zlín
14.00 – 19.00 Národní filmový archiv, dílny flipbooku
Zámecká zóna, Sály filmových workshopů, č. 3, sad Svobody
(zámecký park), Zlín
14.00 Taneční škola StarDance, zatančete si spolu s Alicí Stodůlkovou
a Michalem Kurtišem
Zámecká zóna, Dům a stage České televize, sad Svobody (zámecký
park), Zlín
17.00 Přednášky Festivalové Science Café: Po stopách DNA
Ing. Michal Rouchal, Ph.D. (Ústav chemie, FT UTB)
Zámecká zóna, park UTB, sad Svobody, Zlín
18.00 – 21.00 Tančení v ulicích: taneční mix – Taneční studio Jana
Festivalová ulička, ulice Soudní, Zlín
18.30 Filmové melodie pro každý den, ŽE PREJ KAPELA
OZC Zlaté jablko, Pasáž, náměstí Míru 174, Zlín
19.00 Maestro Andrea Morricone & 72 hodin v Bangkoku, úvodní
koncertní vystoupení a projekce filmu 72 hodin v Bangkoku
Kongresové centrum Zlín, Velký sál, nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín
19.00 Ryba ve čtyřech, představení obnoveného divadelního
ochotnického spolku Čapek
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Velká stage, park Komenského, Zlín
19.30 UNDER THE SKIN, jeden ze tří výherců hlasování o nejlepší
kapelu soutěže „Kapela 58. ZFF“
Koncertní zóna ENAPO, nám. T. G. Masaryka, Zlín
19.30 Filmová přednáška: Film a literatura, přednášející, Mgr. et
Mgr. Marie Barešová
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Biograf, park Komenského, Zlín
20.30 Biograf, němé filmy ze začátku 20. století s klavírním doprovodem
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Biograf, park Komenského, Zlín
21.30 Večerní kabaret: Tančírek MDZ, taneční večer s herci a kapelou MDZ
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Malá stage, park Komenského, Zlín
21.30 Latino workshop, Dance Studio Starlight: David a Markéta
Koncertní zóna ENAPO, Festivalový party stan, nám. T. G.
Masaryka, Zlín
21.30 Letní kino, projekce filmu Tři billboardy kousek za Ebbingem
Koncertní zóna ENAPO, nám. T. G. Masaryka, Zlín
23.00 Dj Monito, latino – reggaeton
Koncertní zóna ENAPO, Festivalový party stan, nám. T. G.
Masaryka, Zlín
Uvádíme pouhý výčet vybraných akcí! Kompletní doprovodný
program naleznete na www.zlinfest.cz!

UŽITEČNÁ NOVINKA
Kompletní program 58. Zlín Film Festivalu
v mobilní aplikaci ZLINFEST.
Ke stažení pro Android ve službě Google
Play.

