ANDREA MORRICONE, italský hudební skladatel:

O spolupráci na filmové hudbě u mě rozhoduje
kvalita příběhu a porozumění si s režisérem

Z

kongresového centra, z náměstí Míru,
z ulic i z parků. Odtud odevšad se během
právě probíhajícího festivalu linou filmové melodie. Právě filmová hudba
totiž patří k hlavním tématům letošního ročníku
festivalu. Při této příležitosti pak včera do Zlína
dorazil italský hudební
skladatel Maestro Andrea
Morricone, který se mimo
jiné proslavil i filmovou
hudbou. Andrea Morricone, syn fenomenálního
skladatele Ennia Morriconeho, patří k největším
současným italským skladatelům a dirigentům. Ve
Zlíně se včera večer představil se svým koncertem,
kterým uvedl český film
72 hodin v Bangkoku režiséra a producenta Lubomíra Haltmara. Snímek
byl na festivalu promítán
ve světové premiéře,
a právě Morricone je autorem hudby k filmu. Film
pojednává o dvouletém
chlapci bloudícím v Bangkoku a poukazuje na tematiku ztracených dětí.
Projekci předcházelo koncertní vystoupení Andrey
Morriconeho a mimo stěžejní skladby z filmu zazněly i filmové melodie
jeho otce či jejich společná kompozice, která
vznikla k filmu Bio ráj.
Během večera italský dirigent převzal Zlatý střevíček za mimořádný přínos světové kinematografii. U příležitosti jeho návštěvy Zlína jsme Andreu
Morriconeho požádali
o krátký rozhovor, ve kterém nám prozradil mimo
jiné to, proč se rozhodl
s režisérem Haltmarem
spolupracovat nebo jakou
hudbu nejraději poslouchá
ve svém volném čase.
Když jste dostal pozvání do
Zlína, musel jste si vygooglit,
kde město leží, nebo jste už
o něm někdy slyšel?

Už jsem slyšel jméno tohoto města a uvědomuji si,
jak krásná je Česká republika. A to nejen vaše hlavní
město, ale také jiná místa.
Různé regiony České republiky jsou ve skutečnosti velmi důležité pro ekonomiku
a do krajiny jsou zde zasazeny cenné městské struktury a někdy – jako například v případě Zlínska –
krásné hrady, které poskytují nádherné výhledy.
Ve Zlíně dnes večer představíte hudební kompozici ke
snímku 72 hodin v Bangkoku.
Jak vznikla spolupráce na
tomto filmu?

Určitě existují různá kritéria, která mě vedou k rozhodnutí přijmout práci na
soundtracku; především je
to kvalita příběhu a lidské
a kulturní porozumění si
s režisérem. V případě tohoto snímku je třeba si
uvědomit, že dvouleté dítě
ještě neumí mluvit, takže

hudba musí vyjádřit pocity
a zážitky dítěte, ztraceného
v Bangkoku. To byl pro mě
hlavní základ při skládání
této hudby: vyjádřit emoce
těchto dětí prostřednictvím
své hudby. Soundtrack jsem
psal téměř půl roku společně s režisérem a producentem Lubomírem Haltmarem, který byl výsledkem
ohromen. Spolupráce s Lubomírem byla pro nás oba
skvělým zážitkem, byla to
týmová práce, vyžadující
emocionální i profesionální
zapojení.

a kontemplace.

Co bylo tím největším impulsem k tomu jít ve šlépějích
svého otce?

Chodil jste jako malý do kina? Vnímal jste už tehdy filmovou hudbu?

Mohu vám říci, že jsem si
již od svého raného věku
vypěstoval něco, co bych
nazval fyzickou láskou ke
zvuku. Když jsem poslouchal svého otce, jak na pianu přehrává skladby, fascinovala mě krása a dokonalost melodií a harmonií.
Svět, který vyjadřuje úplnost a osvěžení. Svět, který
inspiruje, svět míru

Do kina jsem začal chodit
v mladém věku. Vzpomínám
si na nejrůznější krásnou
filmovou hudbu z filmů
těch let. Sedmdesátá a osmdesátá léta považuji za
zvlášť symbolická pro historii mezinárodní kinematografie, ale nesmíme zapomenout ani na důležitost
Charlieho Chaplina jako nepřekonatelného fenoménu,

Být hudebním skladatelem je
poměrně obtížná profese,
zvlášť na začátku, než se člověk prosadí. A má-li navíc za
otce fenomenálního hudebního skladatele... Jaké to bylo
na úplném začátku, vzpomínáte si na svoji vůbec první
skladbu?

Vzpomínám si na svou
první melodii, když mi bylo
jedenáct let: e moll, můj
otec mě vzal na kolena,
harmonizoval a fungovalo
to!

který ve 20. letech vedl
k úspěchu němého filmu.
Jedinečný příklad.
Když se k vám dostane zadání
zkomponovat hudbu k filmu,
jak postupujete? Jak vypadá
váš tvůrčí proces? Sednete si
k práci a prostě tvoříte, nebo
čekáte na inspiraci?

Pokud věnuji pozornost
vztahu, kterým mě inspiruje
myšlenka filmu, pro který
jsem požádán napsat hudbu, musím nutně odkazovat
na něco tajemného. Myšlenka filmu nebo čtení scénářů ve mně vyvolávají, pokud se mi líbí, jakési vnuknutí, které se přetaví v nahromadění zvuků a především ve vytvoření tématu. Je
pravda, že po prvním pokusu přijde druhý a pak třetí
a čtvrtý a tak dále... A také
je velmi důležitý dialog s režisérem: bez shody s režisérem dobrý skladatel filmové
hudby dál nepokračuje
v práci.
Jakou hudbu rád posloucháte
ve volném čase?

Jsem velmi zvědavý, vždy
se snažím o fenoménu hudby přemýšlet. To mě nutí
experimentovat, zkoušet
nejrůznější, často i nesourodé hudební žánry. Pokud
dnes píseň funguje, vždy
pro to existuje důvod. To

však neznamená, že se
skladba nemusí stát obětí
módy. V hudbě raději mluvím o stylu, a proto jako dirigent obdivuji velké klasiky.
Při poslechu jejich hudby po
práci přemítám celé hodiny.

ANDREA MORRICONE
(10. října 1964, Řím, Itálie)
Jeden z největších současných italských skladatelů a dirigentů. Syn známého a fenomenálního skladatele Ennia Morriconeho. Už ve věku čtrnácti let se Andrea rozhodl následovat v hudebních krocích svého otce. Svá hudební studia
začal na konzervatoři sv. Cecílie v rodném Římě. S odhodláním dále rozvíjet své hudební znalosti a dovednosti se Andrea rozhodl strávit další dva roky v národní akademii sv.
Cecílie v Římě, jedné z nejstarších a nejvíce uznávaných hudebních institucí na světě. V roce 1998 zde získal magisterský titul pod vedením Franca Donatoniho a Azia Corghiho.
Andrea studoval i pod hudebními hvězdami jako jsou Ada
Gentile, Irma Ravinale a Ivan Fedele. Každá z těchto mimořádných osobností hrála 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 i celou řadu dalších italských filmů.
Andrea dnes spolupracuje s talentovanými umělci, hudebníky, zpěváky a maestry po celém světě.
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Zlín Film Festival
Filmy mého dětství: jak vzpomínají osobnosti
Práče (1960)

Rozmarné léto (1967)

Příhody malého českého chlapce Františka Bureše osvobozeného sovětskou Rudou armádou z nacistického koncentráku, který se dostane k československému armádnímu
sboru bojujícímu o Dukelský průsmyk, v dětství silně
oslovil herečku a moderátorku Halinu Pawlowskou.
„Jako malá jsem měla ráda Princeznu se zlatou
hvězdou na čele, ale film, kvůli kterému jsem nemohla v klidu spát, byl právě film Práče od Karla
Kachyni,“ zavzpomínala Halina. Práče je přezdívka,
kterou dali Františkovi vojáci polní prádelny, k níž je
František přidělen. Avšak jemu se u prádelny nelíbí.
Snaží se dostat do bojových akcí, aby mohl prokázat svou statečnost. Vojáci se tedy rozhodnou, že
Františka naučí zacházet se zbraní a vyšlou ho jako spojku k dělostřelcům. Chlapec poprvé uvidí skutečné bojiště.
Československo, 1960, 84 min
Režie: Karel Kachyňa
ÚT 29.05.2018, 17.10, Golden Apple Cinema 2
Patron: Halina Pawlovská

Když se řekne Rozmarné léto, všichni si jistě vybaví ústřední postavu, kterou ztvárnil nezapomenutelný Rudolf Hrušínský. A když jsme se zeptali jeho syna, který československý
film je filmem jeho srdce, jeho volba byla jasná. „Českých filmů mého dětství je
mnoho, ale z pohledu mých dvaašedesáti let je to ten, při jehož sledování se
ke mně jeho prostřednictvím vrací moji
rodiče. Vidím živě svého tátu, jak sedí na
břehu Lužnice s nahozenými pruty, nad
ním stojí moje maminka se scénářem
v ruce a trpělivě mu říká: „Ne, Rudolfe, je to tady takhle: Tento způsob léta
zdá se mi poněkud nešťastným. Tak znovu.“ S Rozmarným létem se nevrací jen moji rodiče, ale i moje dětství. Nejen proto – ale hlavně proto
– ten film miluju,“ zavzpomínal herec a divadelní ředitel Jan Hrušínský.
Československo, 1967, 74 min
Režie: Jiří Menzel
ÚT 29.05.2018, 16.30, Golden Apple Cinema 6
Patron: Jan Hrušínský
Zdroj: Národní filmový archiv

Hudební večer nabídne filmové melodie v netradičním
podání, hostem bude Ondřej Brzobohatý
Slavné melodie z dětských
filmů. Kapela pod vedením
Zdeňka Krále.
Improvizace. Netradiční
koncertní talk show.
A také speciální host
Ondřej Gregor Brzobohatý.
To vše ve Zlíně propojí
dohromady zcela unikátní
hudební projekt s názvem
Zazpívej mi film, který se
koná již dnes večer ve
20 hodin v Kongresovém
centru Zlín.
Jedinečná koncertní talk
show o hudbě, filmu a vzpomínkách, jak zní podtitul
akce, nabídne to nejlepší
z tvorby Karla Svobody,
Petra Hapky, Jaroslava Uhlíře, Petra Skoumala, Jaroslava
Celby, Vadima Petrova, Luboše Fišera, Angela Michajlova, Jana Hammera či

Teller. Jeho hostem bude
skladatel, klavírista, zpěvák
a herec Ondřej Gregor Brzobohatý, který se proslavil
mimo jiné jako tvůrce filmové hudby.

Zdeňka Lišky. Právě hudba
v československém filmu
pro děti a mládež totiž patří
k hlavním tématům letošního ročníku Zlín Film Festivalu.
„Zazpívej mi film však
nebude jen o poslechu známých filmových písní. Naopak. Pro diváky je připravena celá řada překvapení.
Kromě toho, že se do programu večera budou moci
sami aktivně zapojit, mohou
se těšit i na hudební improvizace a také na nové
a netradiční hudební aranže,“ přiblížila program hudebního večera výkonná
ředitelka filmového festivalu Jarmila Záhorová.
To vše bude prokládat
speciální koncertní talk
show, kterou diváky provede moderátor večera Filip

ZAZPÍVEJ MI FILM
Úterý 29.05, 20.00,
Kongresové centrum Zlín,
velký sál
Mimořádný večer věnovaný
slavným melodiím z filmů
a seriálů pro děti a mládež.
Večerem bude provázet
FILIP TELLER, v roli hosta
se představí ONDŘEJ BRZOBOHATÝ. Hraje kapela
ve složení: Zdeněk Král,
Vojtěch Szabó, Petr Ptáček, Karel Pevný, Petr Kovařík.
Vstupné: od 299 Kč.

Krátké animace z celého světa
Mezinárodní soutěž
krátkých animací pro děti
představí svým malým
divákům 62 filmů z 24
zemí světa všech žánrů
a filmových technik.
Největší zastoupení budou
mít Francie a Rusko.
Nejexotičtějšími zeměmi
jsou Singapur, Venezuela
a Chile
Českou republiku letos zastupují studentské filmy
z Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně Bílí koně došli a Třešňový strom, který vznikl za
podpory nadačního fondu
FILMTALENT Zlín. Z produkční dílny Radima Procházky pochází loutkový
film Vánoční svatba sněhuláka Karla Petra Vodičky
a vítězka Zlatého střevíčku
za nejlepší animovaný film
54. ročníku ZFF Alexandra
Hetmerová (nyní Májová)
stvořila společně s Kateřinou Karhánkovou dobrodružný příběh dvou medvědů pro nejmenší Hurá na
borůvky. Česká televize má

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA

Ptali jsme
se poroty
Margret Albers
prezident ECFA,
Mezinárodní porota ECFA
Co vás napadne,
když slyšíte slova „Československo“ nebo
„československý
film“?

Vltava, wellness
ve Varech, studené pivo,
Krteček, Václav Vorlíček,
Jan Švankmajer, Miloš Forman, Karel Zeman.
Kdybyste mohla být jakákoliv filmová nebo seriálová
postava, kým byste chtěla
být? Proč?

Byla bych Kim Possible –
legrační, vtipná, vždycky si
umí poradit.
Kdybyste měla natočit film
o svém dětství, jaký by byl?
O čem by byl?

Bylo by to legrační, dobrodružné, plné zázraků
a také v některých částech
trochu strašidelné. Bylo by
to o světě, který je skvělé
objevovat a kterého se člověk nemusí bát.
Ylva Liljeholm
Mezinárodní ekumenická porota
Co vás napadne,
když slyšíte slova „československý film“?

Miloš Forman a Kolja.
Kdybyste mohla být filmová
nebo seriálová postava, kým
byste chtěla být?

Byla bych malá Mia
z knih (a filmů) o Mumíncích. Protože je naštvaná
a je to revolucionářka.
Kdybyste měla natočit film
o svém dětství, jaký by byl?

Animovaný snímek Placák režíroval Anthony Silverstone

v soutěži zastoupení díky
seriálu animovaných písniček v podání Kühnova dětského sboru Zpívejte s námi. Do Zlína zavítá mnoho
delegací, z nichž nejzajímavějším jménem je producent a režisér Anthony Silverstone. Z daleké Jihoaf-

rické republiky přiletí představit film Placák, který
vznikl v největším africkém
studiu animovaného filmu
Triggerfish, z jehož dílny
pocházejí i celovečerní animace Khumba a Zambezia
a humorný seriál Pohádky
naruby.

Vzácnými hosty včerejšího festivalového dne byli Jeho
Excelence Daniel Meron, velvyslanec státu Izrael v České republice (na snímku vpravo) s manželkou, kteří ve
Zlíně uvedli projekci dokumentu Znovu dítětem (To Be
Child Again – Israel, režie Gabriel Volcovich & Moy Volcovich). Dokument nabízí pohled na Izrael očima jedenácti dětí pocházejících z různého prostředí a demografických skupin.

Bylo by to o dívce z nižší
střední vrstvy, která se kamarádí s chudou dívkou
a s dcerou majitelů továrny,
a jak je rozpolcená z toho,
že má tak odlišné, ale také
vzrušující přátele, aniž by si
uvědomovala, že napětí
mezi dvěma dívkami souvisí s jejich původem.

Zlín Film Festival
FILM TIP: Lovci čarodějnic
se narodili v Srbsku
Velkým překvapením letošní soutěže se pro festivalové
dramaturgy stal srbsko-makedonský film s tajemným
originálním názvem Zlogonje. I přes poněkud zlověstný název se však nejedná o horor či thriller. Vypráví
o superhrdinech. Ale ne
o těch, které známe z marvelovských adaptací. Tyto superhrdiny potkáváme každý
den ve škole, na autobusové
zastávce či jako neznámé
protijdoucí na ulici. Desetiletý Jovan trpí dětskou mozkovou obrnou a kvůli tomuto životnímu omezení utíká
do světa fantazie. Po setkání
s novou spolužačkou, divokou Milicou je na čase vyjít
na světlo a představit okolnímu světu své superschopnosti.
Dnes na festivalu proběhne
česká premiéra tohoto filmu
za přítomnosti režiséra Raška Miljkoviće a producentky
Jovany Karaulicové.

LOVCI ČARODĚJNIC (2017) Srbsko, Makedonie, 2017. ÚT 29.05.2018 | 10.30 HOD. | GOLDEN APPLE
CINEMA 1 . ST 30.05.2018 | 10.30 HOD. | AULA . ČT 31.05.2018 | 17.20 HOD. | GOLDEN APPLE CINEMA 3

Vždy jsem chtěl natočit film o dětech,
které jsou odlišné
Abych byl upřímný, když
jsem film připravoval, vůbec
jsem o něm nepřemýšlel
jako o dětském filmu. Líbily
se mi postavy, příběh
a emoce, které vyvolává. Při
čtení scénáře jsem hned
věděl, že tento film chci
natočit. Velmi silným motivem byli mí mladší sourozenci Masha, Arsen a Jugo.
Protože se naši rodiče rozvedli, chtěl jsem natočit
film právě o dětech z rozvedených rodin a o dětech,
co jsou odlišné. Doufám, že
těmto dětem můj film pomůže utřídit si myšlenky.
Jak se vám podařilo natočit
tak skvělý dětský film? Bylo
těžké sehnat finance? Jaká
byla spolupráce s Makedonií?

Někdy bylo dobře, někdy
se zdálo vše jako nemožné.
Vždycky jsme měli méně
peněz, než jsme potřebovali,
ale díky pozitivní energii ve
štábu a neuvěřitelné síle
dětských protagonistů jsme
všechny problémy vždy setřásli. Většina scénáristů, já
i děti jsme debutanti. Proto

Filmové tipy
SUPA MODO
Keňa, Německo, 2018, 74 min, 10+
Režie: Likarion Wainaina
Hrajeme: Golden Apple Cinema 3 v 15.10

Upřímný a inspirativní příběh o síle mladých lidí, kteří stojí
tváří v tvář nepřízni osudu. Devítiletá Jo posedlá Jackie Chanem a akčními filmy sní o tom, že se stane superhrdinkou.
Čas však není na její straně. Po zprávě lékařů, že je smrtelně
nemocná, opouští Jo nemocnici a vrací se domů k mamince
a sestře. Zatímco matka trvá na tom, aby Jo zůstala doma
a odpočívala, její sestra má jiné plány. S podporou celé vesnice se rozhodne učinit ze snu realitu a ze své sestry superhrdinku, kterou stejně už dávno je.

RAŠKO MILJKOVIĆ, režisér snímku Lovci čarodějnic:

Proč jste si pro svůj celovečerní debut vybral dětský
film?
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jsme šli do natáčení na sto
procent, cedili jsme pot
a krev (někdy i doslovně).
Nějak se nám povedlo natočit nízkorozpočtový film,
který tak nevypadá. Alespoň
si to troufám myslet. Film
by nevznikl bez koprodukce
s Makedonií a to nejen finančně, ale i nárůstem lidí
v produkci. A nezapomeňme, že naše „čarodějnice“ je
Makedonka! Na Balkáně je
téměř nemožné získat peníze na dětský film (nebo
alespoň tolik, kolik opravdu
potřebujete), ale díky tomu
pravému štábu, který se
stává vaší rodinou, se nemožné stává možným.
Jak jste našli hlavní představitele Mihajla a Silmu?

Casting trval přibližně
devět měsíců. Objeli jsme
spoustu škol v Srbsku, hereckých i klasických. Konkursu se zúčastnilo 600
děvčátek, ale jakmile vstoupila Silma, bylo jasné, že to
je naše Milica. Měla ten syrový a velmi upřímný přístup k hraní a hodně chlapecké držení těla, což bylo
pro roli ideální. S Mihajlem
to bylo poněkud kompliko-

vanější. Trochu nám pomohla štěstěna. Měli jsme
za sebou už šest měsíců
castingů. Každý víkend jsme
jeli do jiného srbského města, setkávali se s dětmi
s dětskou obrnou. Jeden den
jsem si vzal volno a jel za
mámou pomoct jí na zahradě. Potkal jsem se se
sousedem a poté, co jsem
mu pověděl o filmu, řekl mi
o svých známých se synem
s dětskou obrnou. Hned
jsem souhlasil, že se s ním
setkám. A to byl on. Velmi
otevřený, charismatický,
okouzlující chlapec, který
má duši třicetiletého.
Jak se vám s ním spolupracovalo?

Zkoušeli jsme dvakrát
týdně po tři měsíce a poté
čtyřikrát týdně měsíc před
začátkem natáčení. Četli
jsme si některé scény a pak
si povídali o určitých emocích, situacích a jak se při
nich cítíme. V průběhu jsme
se velmi sblížili, téměř jako
sourozenci. A natáčení bylo
jen potěšení! Oba hlavní
herci chtěli záběry opakovat, aby se mohli ještě zlepšit. Měli mnohdy mnohem

více energie než my dospěláci. Pracovalo se mi s nimi
skvěle a oba mají velký potenciál.
Ve filmu je jedna scéna, ve
které se Milica odvrací od
počítačové hry. Raději si začne hrát s plastovými zvířátky. Váš film a další soutěžní
film Supa Modo ukazuje děti,
jak používají svou představivost. Toto téma se zdá být
čím dál důležitější.

Je velmi důležité tuto
představivost pořádně vykrmovat, zkoušet ji a držet
se jí tak dlouho, jak to jde.
Udržet si to dítě uvnitř. Nejsem proti počítačovým
hrám, ba právě naopak. Sám
je hraji a domnívám se, že
mohou imaginaci posilovat,
stejně jako filmy. Ale když si
jako děti hrajeme s kamarády, hračkami, klacíky, pískem, hlínou, učíme se používat představivost, objevujeme nové světy. Hra nám
umožní začlenit imaginaci
do našich životů. Obyčejné
věci se stávají něčím speciálním, a pokud si tuto
schopnost vidění udržíte,
můžete dělat neuvěřitelné
věci.

ČTYŘICET PLEŠATÝCH
Írán, 2017, 86 min, 14+
Režie: Sadegh Sadegh Daghighi
Hrajeme: Golden Apple Cinema 3 v 17.20
Příběh se odehrává v malé vesnici na úpatí zalesněných hor
v severním Íránu a sleduje dojemný příběh rodiny dospívajícího Asghara, který se společně se svou sestrou Rojou a babičkou pečuje o nemocného otce. Ten trpí nemocí způsobenou plynem ve válce v Iráku a sourozenci dělají vše proto,
aby se o něj postarali. Celou oblast postihne vytrvalý déšť,
který způsobí povodeň a strhne most. Jediná cesta do města
zůstane uzavřená a Asghar nemůže obstarat novou kyslíkovou bombu. Od babičky se dozví o legendě, která říká, že
pokud někdo najde čtyřicet plešatých mužů a zavěsí na
strom seznam jejich jmen, déšť přestane. Komediální linka
hledání plešounů je propojena s dramatickými událostmi
Asgharova života. Odvážný chlapec coby dočasná hlava rodiny se musí vypořádat nejen s živelní pohromou, ale i s
problémy se spolužákem, nápadníkem starší sestry či překvapivým rodinným tajemstvím.
JEČNÁ POLE ZA HORAMI
Velká Británie, 2017, 88 min, 14+
Režie: Tian Tsering
Hrajeme: Golden Apple Cinema 2 v 19.40

Pohled dospívající dívky na to, kolik stojí svoboda a kdo za
ni platí. Šestnáctiletá Pema žije v odlehlých horách Tibetu.
Po generace její rodina obdělávala ječná pole. To však končí
momentem, kdy je její otec odveden úřady. Zároveň jí však
vstoupí do života buddhistická mniška, která ji vyzve, aby se
připojila ke skupině místních obyvatel, kteří plánují uniknout perzekuci přechodem Himálají do Indie. Pema neví, co
dělat. Má v době krize opustit matku, babičku a sourozence?
Má právo a odvahu se ke skupině připojit a hledat nový život? Pema čeká a váhá, ale zprávy o uvězněném otci nepřicházejí. A čas běží – jim všem.

ZLÍNSKÁ FESTIVALOVÁ REVUE V. 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:

Ben Cristovao se objeví dnes
na pódiu, zítra ve festivalovém
filmu
29. května 2018 od 19.30 hodin
Koncertní zóna ENAPO

NÁMĚSTÍ MÍRU

KONCERT NADAČNÍHO
FONDU KAPKA NADĚJE –
NO NAME
Úterý 29. května 2018,
18:00
Koncert Kapky naděje.

OZC ZLATÉ JABLKO
PEČENÍ S UNICEF
Úterý 29. května 2018,
14:00
Pečení pro děti patří mezi
pravidelné akce, do kterých
se UNICEF zapojuje. Akci
bude moderovat Roman
Vojtek.

VELKÉ KINO
- PARKOVIŠTĚ
CHODNÍK SLÁVY
Úterý 29. května 2018,
16:00
Odhalení hvězd dětských
filmových herců: Maroš
Kramár, Ivana Andrlová.
MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU
Úterý 29. května 2018,
16:30
Nejstarší doprovodná akce
zlínského festivalu.

KONGRESOVÉ CENTRUM
ČERVENÝ KOBEREC
Úterý 29. května 2018,
17:00
Dnes se po červeném koberci projdou herci Maroš
Kramár a Ivana Andrlová,
ale také delegace k filmu
Lovci čarodějnic a Nelly a
Simon: Výprava ze Yettim či
režiséři Alex a Andrew
Smith (film Cesta divočinou,
USA)

FESTIVALOVÁ ULIČKA

Divadelní soubor ZUŠ
Uherské Hradiště.

TANČENÍ V ULICÍCH
Úterý 29. května 2018,
18:00
Tančení country tanců společně s Martinem Budišem
za půvabných jarních večerů
přímo na ulici.

VEČERNÍ KABARET
Úterý 29. května 2018,
21:30
Malá stage
VONICA 80 Zlín

DIVADELNÍ ZÓNA
PEGAS NONWOVENS
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
MARYŠA
Úterý 29. května 2018,
19:00

KONCERTNÍ ZÓNA
ENAPO
LETNÍ KINO: ŠPINDL
Úterý 29. května 2018,
21:30
Projekce jednoho z nejúspěšnějších filmů nedávné doby.

DJ LOWA (párty stan)
Úterý 29. května 2018,
23:00
6x ČR+SR Dj Champion –
RnB/funk/dancehall. Lukáš
Ščurek aka Lowa.

FESTIVALOVÁ TV
Sledujte aktuální festivalové dění i prostřednictvím
speciální festivalové televize na tv.zlinfest.cz/cz/.

Festivalový zámek odhaluje Kouzelný svět optiky

Doprovodný program

FESTIVAL CAFÉ
Úterý 29. května 2018,
15:00
Zajímaví hosté, zajímavá
témata, příjemné prostředí
a výborná káva. Od 15 hodin
bude hostem Vladimíra
Kroce Ivana Andrlová
a Maroš Kramár.

Zpěvák, textař, herec
a sportovec s exotickým vzhledem a milým úsměvem. To je
Ben Cristovao, který
dnes večer od 19:30
vystoupí v Koncertní
zóně ENAPO. Bena
proslavila především
soutěž Česko Slovenská Superstar. Od té
doby natočil několik
alb, spolupracoval se
známými jmény
z hudební branže, zapojil se do neziskových
projektů a vyzkoušel si dokonce i roli v seriálu.
Benův koncert je spojen s premiérou filmu Na
hory (režie Braňo Holiček), který je součástí
projektu Seznam se bezpečně. Akce se koná pod
záštitou semináře Dítě v krizi, jehož cílem je
podporovat spolupráci v problematice ochrany
dítěte nejenom na místní úrovni, ale i v celorepublikovém a mezinárodním kontextu. Ben
Cristovao si také zahrál v novém slovenskočeském tanečním filmu Backstage, který bude
mít zítra na Zlín Film Festivalu českou distribuční předpremiéru a zahájí tak svou filmovou
pouť po českých kinech. Režie snímku
Backstage se ujala Andrea Sedláčková.

Krajská galerie zahájí výstavu
Natálie Schmidtové
Výstava potrvá od 30. května do 9. září 2018
14I15 Baťův institut
Slavnostní vernisáží bude dnes v 17 hodin zahájena výstava obrazů Natálie Schmidtové, která je autorkou na pomezí naivního umění a art
brut. Obrazy této neškolené umělkyně, pro niž
bylo jednodušší malovat než své dílo podepsat,
budou vystaveny až do 9. září 2018 v Krajské
galerii výtvarného umění ve Zlíně.
Díla Natálie Schmidtové se vyznačují zvláštní
citlivostí pro barevné kompozice a schopností
vyjádřit radostnou poetiku námětu prostou
stylizací předmětů a postav. Svá témata si volila
ze vzpomínek na dětství prožité v Rusku, na Sibiři, i snů a představ, které doprovázely její
touhy po životě ve vzdálených krajích vysokých
hor i rozlehlých rovin, teplých jižních moří i
drsného severu. Přestože se již za svého života
účastnila mnohých výstav a její díla jsou zastoupena ve sbírkách specializovaných na naivní umění v České republice i zahraničí, jedná se
o první prezentaci této umělkyně ve Zlíně. Výstava nabídne přes tři desítky děl, převážně
maleb temperou na lepence či papíře, členěných
podle autorčiných oblíbených námětových
okruhů. Výraznější akcent bude položen na díla
ze čtyřicátých let 20. století, která se pravděpodobně pojí s jejím zlínským pobytem.

Obří krasohled, laserové
bludiště či různé světelné
efekty provázejí výstavu
Kouzelný svět optiky, která ve Festivalovém zámku
v aktuální výstavě mapuje
průřez historií československého optického průmyslu. Expozice vznikla
k 85. výročí založení přerovské firmy Meoptaoptika.
„Výstava se navrací k historii a kořenům české optické
výroby. Hravou a názornou
formou prolíná reálné produkty s optickými a fyzikálními jevy. Setkávají se tu
současné špičkové produkty
vyráběné v laboratorním
prostředí s přesností na tisícinu milimetru s produkty,
které všichni známe ze své
minulosti,“ uvedla vedoucí
marketingu Meopty Jaroslava Němcová. Cílem výstavy
je podle ní přitáhnout i pozornost návštěvníků
k technickým oborům,
v nichž je nyní nedostatek
vzdělaných mladých lidí.
Výstava mapuje historii
československého optického
průmyslu, část expozice je
věnována historii Meopty,
a to nejen v linii výroby, ale
i v kontextu světových
podmínek a událostí. Před-

staveny jsou nejtypičtější
výrobky firmy i široký záběr
jejího vývoje a výzkumu.
Mezi vystavenými exponáty
tak nechybí fotoaparáty,
zvětšovací přístroje, snímací
kamery, promítací stroje
nebo vojenské zaměřovače
a pozorovací optika, jako
jsou puškové zaměřovače či
binokulární dalekohledy.

Expozice chce také poukázat na zajímavost a zábavnost optiky, stará se o to
interaktivní část výstavy
sestávající se z optických
hraček – velkého krasohledu, laserového bludiště
i neonové show. Výstava
bude ve Festivalovém zámku k vidění do 3. června
2018.

KOUZELNÝ SVĚT
OPTIKY,
85 LET MEOPTA
1933-2018
Místo: Festivalový zámek,
10:00-18:00
Výstava potrvá od 25/5 do
3/6/2018.

BARRANDOV STUDIO
MAKING MOVIES SINCE 1931
BARRANDOVSTUDIO.COM
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V Zámecké zóně mohou
návštěvníci podpořit
i nadační projekty

Kapka naděje přiveze do Zlína kapelu
No Name i pomocnou ruku

V úterý 29. května 2018 budou slavnostně představeny
dvě nové hvězdy na Chodníku slávy dětských filmových herců. Letošní odhalení hvězd se bude konat
v 16 hodin před vchodem do
Velkého kina, a to za účasti
zakladatelky a prezidentky
Nadačního fondu Kapka
naděje Venduly Pizingerové.
Hvězdu na chodníku slávy
zde bude mít nově česká
herečka Ivana Andrlová
a slovenský herec a moderátor Maroš Kramár. „První
věc, která mě napadla, když
jsem se o ocenění dozvěděl,
byla, že už asi budu hodně
starý. Protože tyto pocty
většinou patří starším zasloužilým umělcům. Ne, bez
legrace. Je to moje první
hvězda a jsem samozřejmě
poctěn. A velmi mě to potěšilo, protože na Zlín mám
samé krásné vzpomínky,“
reagoval slovenský herec,
který do Zlína osobně přijede hvězdu odhalit.
Po této ceremonii čeká na
hosty festivalu open air
koncert oblíbené slovenské
kapely No Name na náměstí
Míru, na který budou mít
návštěvníci vstup zcela
zdarma. Začátek koncertu je
v 18 hodin. „Bude to jistě
báječný happening, tak jako
kdysi s kapelou Tři sestry,
který si všichni na náměstí
užijeme. My už v Kapce
uzavíráme sázky, jaký bude
letos výtěžek z koncertu,“
řekla prezidentka nadačního
fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová a dodala, že

během koncertu budou
moci návštěvníci přispět
Kapce naděje do připravených kasiček. Z výtěžku budou zakoupeny přístroje do
dětských zdravotnických
zařízení ve Zlínském kraji.
V rámci koncertu proběhne
i předávání šeků od partnerů nadačního fondu Kapka
naděje. Výtěžek poputuje na
nákup přístrojového vybavení do Krajské nemocnice
Tomáše Bati.
„Kapka naděje pomáhá ve
více než 40 nemocnicích po
celé České republice a ve
zlínské nemocnici působí od
roku 2003. Od této doby zde
pomohla přístrojovým i jiným vybavením v hodnotě
přesahující 4 miliony korun.
Do Zlínského kraje Kapka
naděje jezdí pravidelně
a v kraji pomohla částkou
téměř 7 milionů korun,“
doplnila Vendula Pizingerová.
Na co se do Zlína nejvíce

těší? Na to jsme se Venduly
Pizingerové zeptali v krátkém rozhovoru.
Na zlínský festival jezdíte
pravidelně. Na co se do Zlína
vždy těšíte nejvíc?

Letos jednoznačně na náš
benefiční Koncert naděje,
na kterém vystoupí kapela
No Name. Hostesky budou
i letos v průběhu koncertu
připravené se sbírkovými
předměty a kasičkami, nově
máme i sbírkové platební
terminály, které mají mezi
dárci a podporovateli velký
úspěch. Takže letos hotově
i bezhotovostně. Zkrátka
jdeme s dobou a jsme zase
„o kapku lepší“.
Tématem letošního festivalu
jsou československé dětské
seriály. K řadě z nich složil
hudbu právě váš manžel Karel Svoboda. Prozradíte, jaký
československý dětský seriál
jste měla nejraději vy?

Seminář DÍTĚ V KRIZI bude řešit,
jak pomoci k radostnému dětství
U příležitosti 58. ročníku
ZLÍN FILM FESTIVALU se
již tradičně bude konat
celorepublikový seminář
s názvem „Dítě v krizi –
„Společně pro radostné
dětství…“. Seminář, na
kterém se sejde více než
stovka českých a zahraničních odborníků, se
uskuteční dnes a zítra
v Interhotelu Moskva ve
Zlíně. V rámci semináře
bude v předpremiéře
představen film NA HORY
věnovaný problematice
internetové bezpečnosti
Seminář s mezinárodní
účastí Dítě v krizi – Společně pro radostné dětství…
představuje součást dlouholetého projektu s názvem
Vzdělání je pro všechny děti,
zahájeného v roce 1999. Stal
se již tradiční součástí doprovodného programu ZLÍN
FILM FESTIVALU a v letošním roce proběhne jubilejní
XX. ročník. Jedná se o jeden
a půl dne trvající vzdělávací
akci s možností široké diskuse za účasti zahraničních
a českých odborníků z oblasti školství, zdravotnictví,
justice, policie a rovněž sociální, preventivní a následné péče.

Podle Lenky Kubrichtové,
která seminář organizuje, je
jeho hlavním cílem podporovat multidisciplinární
spolupráci v problematice
ochrany dítěte nejenom na
místní úrovni, ale i v celorepublikovém a mezinárodním kontextu. „Tématem
letošního semináře je zamyslet se, zmapovat, prodiskutovat a nabídnout
cesty a možná řešení, jak
napomoci tomu, aby všechny děti měly možnost (případně dostaly šanci) prožít
radostné dětství. Někdy je
to cesta bez problémů naplněná láskyplnou péčí rodičů, pohodou, laskavostí,
klidem, radostí a štěstím,
jindy je nutné podat dítěti
pomocnou ruku a ukázat
mu, že jsme tady, abychom
mu pomohli, nabídli ochranu a možnosti řešení problémů a situací, když je to
potřeba,“ uvedla Kubrichtová.
Dnes se v rámci prvního
dne semináře uskuteční
předpremiéra filmu NA HORY z produkce filmů Seznam se bezpečně. „Je to film
o tom, co dětem může způsobit obyčejné brouzdání po
internetu. A rodičům změnit život,“ nastínila Lenka
Kubrichtová. Film bude mít

premiéru dnes po koncertu
Bena Cristovaa, který začíná
v 19.30 v Koncertní zóně
ENAPO.
Bezprostředně na projekci
filmu naváže i letos Křeslo
pro hosta, kam přijali pozvání Braňo Holiček, režisér
filmu NA HORY, Martin Kožíšek, manažer pro internetovou bezpečnost společnosti Seznam.cz, a. s. a Lukáš Veřtát, dětský herec.
Na středu 30. května 2018
dopoledne je připravená ve
spolupráci se společností
Seznam cz, a. s., projekce
filmu NA HORY pro žáky
devátých ročníků základních škol a studenty středních škol v multikině Golden Apple Cinema, Zlín.
Uskuteční se dvě po sobě
následující filmová představení, na která vždy naváže
beseda s odborníky a pozvanými hosty. Projekce je
doprovodnou součástí semináře Dítě v krizi a součástí doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU
2018.
Seminář Dítě v krizi dnes
zahájí Čestmír Vančura,
prezident ZLÍN FILM FESTIVALU, společně s dalšími
pozvanými hosty, kteří převzali záštitu nad letošním
jubilejním ročníkem.

Jednoznačně „Létající
Čestmír“.
Karel Svoboda psal vlastně
hudbu pro děti celý život. Kde
pro svoji hudbu bral inspiraci?

Karel vždycky říkal, že
hudba pro děti je jeden
z největších oříšků, takže
v podstatě to byla otázka
šikovnosti, jeho nesmírného
talentu a nadání.
Proč jsou podle vás pro děti
tak důležité příběhy a pohádky?

Protože každé dítě chce
věřit v dobro…

Doprovodný program

Jako každý rok, tak i letos
Nadační fond Kapka naděje zavítá do Zlína na již
58. Mezinárodní filmový
festival pro děti a mládež.
Kapka naděje je tradičně
hlavním partnerem v oblasti benefičních projektů
na festivalu.

Zámecká zóna festivalu, kterou najdete v Sadu
svobody, letos patří především sportu, relaxu
a také zábavě. Najdete tu však i speciální Nadační zónu, která představuje zajímavé charitativní projekty, ale také třeba nabídne samoobslužnou knihovnu.
EDUCO Zlín, z. s.
U stánku Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.
se dozvíte, co je to raná péče a jak pomáhá
rodinám s dětmi se zdravotním postižením.
Nabídneme vám k povídání výborné domácí
buchty a limonádu. Vaše děti si budou moct
namalovat obrázky na zakoupené tričko či
tašku. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Knihomodul Baťa Nadace Tomáše Bati
„Stojím zde tiše, ale majestátně.“ Samoobslužná knihovna s baťovskou tematikou, místo pro
relaxaci i rozjímání.
Černí koně, z. s.
Vyzkoušejte si jízdu na ručním kole. Černé koně založil v roce 2008 Tomáš Pouch jako neziskovou organizaci, která vyrábí handbike
kola pro postižené děti. V současné době jsou
jediným výrobcem kol tohoto typu v České
republice a s největší pravděpodobností
i v Evropě.
Český výbor pro UNICEF
Adoptuj panenku a zachraň dítě. Prodej panenek, dárkových předmětů, blahopřání, dětských hraček aj.

No Name vystoupí na
Koncertu Naděje
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MICHAL PODHRADSKÝ, předseda Asociace animovaného filmu:

Filmové příležitosti

Česká animace je hluboce
podfinancovaná

Animace má v Česku bohatou
historickou tradici. Karel Zeman, Jiří Trnka a Jan
Švankmajer. Dnes je situace
ale podstatně jiná. Jak byste
charakterizoval současnou
českou animaci a v čem spatřujete její hlavní problémy?

Hlavní problém české
animace je v jejím hlubokém podfinancování. Nemyslím tím podporu artové
tvorby, ale situaci, která

Na letošním festivalu mělo premiéru několik krátkých českých animovaných filmů. Mezi nimi například
dvanáctiminutový snímek Petra Vodičky Vánoční svatba sněhuláka Karla (2018).

zlikvidovala industriální
možnosti pro vznik animovaných filmů. V době, kdy
ve světě začala růst poptávka po animovaném kontentu, zde probíhala zpackaná privatizace Krátkého
filmu. K tomu se přidal nezájem České televize o žánrový dětský obsah a také
destrukce jednoho
z nejvýznamnějších segmentů trhu – „home video“.
Ve všech těchto oblastech
stát selhal a nenabídl náhradu. Industrie se přestěhovala do garáží a do kůlen.
Tím pádem nejsme schopni
konkurovat světu. Celkem
úspěšně se pokoušíme o
kreativitu, naši producenti
se učí pohybovat ve vodách
koprodukcí s vyspělejším
světem. Nicméně chybí výrobní základna a také zkušenosti s prací v profesionálních týmech.
Jaký je rozdíl mezi animovanou tvorbou v ČR a v USA?

Animovaná tvorba v ČR
vychází z neexistence animačního průmyslu u nás.
Máme tendenci ji nazývat
autorskou, kde je na autorovi odpovědnost za vytvoření obsahu a často i jeho
realizaci. Zahraniční tvorba
má za cíl sejít se s divákem,
je tedy žánrová a vzniká více kolektivním způsobem.
Jde o naprosto rozdílné

koncepce tvorby i výroby.
Rozdílné je rovněž užití.
Výhodou zahraničního
konceptu je, že se autor
může opřít o fungující „továrny“, čímž má k dispozici
mnohem rozmanitější
možnosti.
Jak si vedou tuzemské umělecké školy zaměřené na animaci? Vycházejí z nich kvalitní animátoři a tvůrci?

Současné tuzemské umělecké školy fungují v režimu,
který jim umožňuje realita.
Učí pro autorskou tvorbu,
pro kterou ale naprostá
většina absolventů nenajde
odpovídající uplatnění. Potíže současné animace tkví
také v tom, že nemá dostatek vzdělaných profesionálů:
producentů, produkčních,
scénáristů, výtvarníků, režisérů a zejména animátorů.
A odborně a specializovaně
vzdělané tvůrce, kteří by
byli schopni žánrové tvorby
v kolektivu.
V čem je podle vás animovaný film jedinečný?

Někdo spatřuje jedinečnost animovaného filmu v
tom, že zde si můžete od
základu vytvořit vlastní
svět. Pro mně je ale mnohem úžasnější možnost
animovaného filmu promlouvat k divákovi stylizací.
Tímto může animovaný
film komunikovat i témata,
která by byla hraným filmem nesrozumitelná, nebo
obtížně uchopitelná. Navíc
animovaný film probouzí
fantazii, jak v tvůrcích, tak
především v divácích.
Co je ale nejpodstatnější:
animované filmy pro děti
utváří kulturní výbavu mladé generace. 60-70 % informací o světě, sociálních i
kulturních vztazích mají
děti ze sledování animovaných filmů. To je obrovská
odpovědnost! Vyspělé státy
si to uvědomují a náležitě a
promyšleně se tvorbě pro
děti věnují. Animované filmy se z velké části podílí na
tvorbě společnosti. To je jejich význam, smysl i poslání.
V tom je animovaný film
jedinečný.

Kulatý stůl k animaci

Film Industry

Československo bylo po
druhé světové válce do
začátku devadesátých
let velmocí animovaného filmu. Desítky
filmařů proslavily českou animaci po celém
světě. Jiří Trnka, Karel
Zeman, Břetislav Pojar
nebo Hermína Týrlová.
Animované seriály jako
Pojďte pane, budeme si
hrát, Krteček, Pat
a Mat. V devadesátých
letech však českému
animovanému filmu
jako by ujel vlak. Převálcovala ho zahraniční
produkce. Přesto český
animovaný film z kin
nezmizel. Ale bojuje
s řadou problémů. I na
jejich diskuzi dojde
dnes v rámci Kulatého
stolu k animaci, který
v rámci Film Industry
pořádá Asociace animovaného film (ASAF).
Ještě před tímto festivalovým setkáním
producentů filmů jsme
si s předsedou asociace
Michalem Podhradským povídali o stavu
současné animované
tvorby v Česku.

Vývoj audiovizuálního díla /
Od záměru producenta po
realizační scénář na výrobu
distribučního filmu nebo
televizního pořadu
29. května 2018, 13:00,
Kongresové centrum Zlín, malý sál
Panelová diskuze za účasti scénáristů, dramaturgů a producentů na téma Vývoj AVD a jeho
realizační etapy.
Tematické okruhy:
1. Scénáristická příprava a vlastní tvorba literárního scénáře pro výrobu AVD.
2. Producentské požadavky na dílčí výstupy
v rámci vývoje.
3. Filmproject 2018 – představení projektu
spol. Filmové ateliéry, s.r.o. na spolupráci se začínajícími autory a tvůrci v oblasti vývoje formou servisních služeb.

Pondělní pitching: uspěly
hrané i animované projekty

Na základě pondělního pitchingu Nadační fond
FILMTALENT Zlín podpořil celkem deset studentských projektů částkou 960 000 Kč. Sedm
z nich dokonce dosáhlo na nejvyšší možnou
dotaci 100 000 Kč. O podporu se ucházely
snímky hrané, animované i ty pohybující se na
hranici dokumentu. Tvůrci jsou studenti z filmových škol v Praze, Písku, Zlíně nebo Bratislavě. Porotu složenou z filmových odborníků
zaujaly zejména animované projekty Lístek (režie Aliona Baranova) a Můj papírový drak (režie
Martin Smatana). Oběma byla nabídnuta možnost navýšení podpory, pokud by to bylo v budoucnu potřeba.

#ZLINFEST FOTKA DNE

Út 29. května 2018, 15:00,
Kongresové centrum Zlín, malý sál
První pravidelný brainstorming producentů filmů dlouhometrážních, animovaných a především určených dětskému
divákovi pořádaný Asociací animovaného filmu – ASAF.
Komerční prezentace

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati
je hrdým partnerem Zlín Film Festivalu
Fakulta humanitních studií
UTB ve Zlíně (FHS) se již
poněkolikáté stala hrdým
partnerem Zlín Film Festivalu. I letos malým i větším
návštěvníkům 58. Mezinárodního festivalu filmů pro
děti a mládež nabídne FHS
zábavně-edukační aktivity
a formou zdravotnických
hlídek bude v případě potřeby připravena poskytnout
první pomoc.
Studenti Učitelství pro
mateřské školy, Učitelství
pro 1. stupeň základní školy
a Sociální pedagogiky připraví aktivity v zábavném
a přitom jednoduchém pojetí, při kterých se děti
nejen zabaví, ale i poučí a
mohou si odnést i vlastnoručně vyrobenou drobnost.
Zdravotnické hlídky budou
tvořeny zkušenými studenty
oboru Všeobecná sestra, a
jak tyto hlídky poznáte?
Snadno – jistě je nepřehlédnete, protože jejich stan
bude označen velkým červeným křížem.

Provázet zahraniční hosty
Zlín Film Festivalem, překládat a tlumočit pro ně
budou po celou dobu studenti Anglického jazyka pro
manažerskou praxi.
CENTRUM BEZPEČNOSTI
(SAD SVOBODY)
V průběhu festivalu bude
v prostoru Sadu Svobody
(park u Zlínského zámku)

sestaven celodenní program
na téma bezpečnost. Děti se
tak naučí, jak se bezpečně
pohybovat na cestách; zjistí,
jestli je správné bavit se s
cizími lidmi; jak bezpečně
cestovat vlakem; jestli psát
o sobě všechno na sociálních sítích; naučí se poznávat dopravní značky; zjistí,
co jíst, aby byly zdravé; jak
naložit s obalem od tyčinky

a mnoho dalšího. O víkendu
si budou moci procvičit
svou obratnost či postřeh,
a ještě se dozvědět něco zajímavého o různých zemích,
vyrobit si vlastní pas a vyzkoušet, jak jsou na tom
s angličtinou.
Těší se na Vás Fakulta
humanitních studií UTB ve
Zlíně!

VE VZDUCHU V NÁRUČÍ. A takhle si užila festivalový
den Soňa, která si od nás za tuto fotku zaslouží stylové
festivalové brýle. Ukažte i vy, jak si 58. Zlín Film Festival
užíváte, vyfoťte se a fotku sdílejte na Instagram pod
hashtagem #ZLINFEST. Každý den zveřejníme v novinách jednu fotku, kterou odměníme stylovými festivalovými brýlemi.

Zlín Film Festival
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ANDREA MORICCONE, Italian music composer:

When Making Music for Movies, The Quality of the Story
and Harmonizing with the Director Decide Things for Me

From the Congress Centre, from the main square, from the streets,
and the parks. From here and from every quarter, film melodies will
be part of the film festival. And film music itself is one of the main
themes of this year's festival. For this occasion, Italian music composer Maestro Andrea Morricone arrived yesterday in Zlín; he's made a name for himself because of his film music, among other things.
Andrea Morricone, son of the phenomenal composer Ennio Morricone, is one of the greatest contemporary Italian composers and
conductors today. In Zlín last night he introduced himself with a
concert to present the Czech film 72 Hours in Bangkok, which was
directed and produced by Lubomír Haltmar. This screening was the
film's world premiere and Morricone is the composer of the film's
music. The film deals with a lost two-year-old boy in Bangkok and
points to the theme of lost children. The screening was preceded by
Andrea Morricone's concert performance, and aside from the score
of the film, there were also film melodies from his father and the
joint composition they made together for the film Cinema Paradiso.
Andrea Morricone was also awarded the Honorary Golden Slipper
for Outstanding Contribution to World Cinema. On the occasion of
his visit to Zlín, we asked Andrea Morricone for a brief interview in
which he told us, among other things, why he decided to collaborate
with director Haltmar and what music he likes to listen to in his
spare time.
When you were invited to
Zlín, did you have to google
where the city was or had
you already heard of it?

I had already 'heard the
name of this town, being
aware of the beauty of Czechoslovakia, not only in its
capital, but also in the
surrounding areas. The various constituent regions of
the Czech Republic in fact
relevant to the economy
and even under the landscape, counting prestigious
urban structures, and sometimes, as in the case of
Zlin, beautiful castles still
preserving wonderful displays on the epic in which
they were built.

The Witch
Hunters were
born in Serbia
The great surprise of this
year's competition was
the Serbian-Macedonian
film, with the mysterious
original name Zlogonje.
Despite somewhat
ominous name, it's not a
horror or a thriller. It tells
story about superheroes.
But not about those we
know from Marvel
adaptations. You can meet
these superheroes every
day at school or at a bus
stop. Ten-year-old Jovan
suffers from childhood
cerebral palsy and,
because of this life
limitation, runs into the
fantasy world. After
meeting a new classmate,
wild Milica, it's time to
come to light and show the
world super capabilities.
Today, the Czech premiere
will be held at the festival
in the presence of director
Raška Miljkovic and
producer Jovana
Karaulicová.

not talking yet so the music
expresses his feelings, emotions and situations of child
lost in Bangkok. This was
for me the main basis of
the composition of the
soundtrack: being able to
express the emotions of
these children through my
music. The composing took
almost half year with cooperation with Lubomir
Haltmar, director and producer, who was fascinated
by the result. Collaborating
with Lubomir was a wonderful experience for both
of us, a team effort that involved us emotionally as
well as professionally.
What was the greatest impulse that led you to follow
in your father’s footsteps?

I can tell you that I have
created from my early age
what I would call a physical
LOVE for the sound. When I
listened my father playing
my piano compositions, I
was fascinated by the beauty and perfection of the
melodies and harmonies. A
world that expresses completeness and refreshment.
A world that inspires a
world of peace and contemplation. And that sometimes, it can also arouse a
good deed.

never forget the importance
of Charlie Chaplin an
unequaled example that in
the 20s led to the success of
the great silent cinema. An
unparalleled example.
When you get an assignment
to compose the music to a
movie, what's your process?
What does your creative
process look like? Do you sit
down to work and just create, or do you wait for inspiration?

If I pay attention to the
relationship that inspires in
me the vision of a film for
which I am called to write
the soundtracks, I must necessarily refer to something
mysterious. The vision of
the film or the reading of
the scripts, arouses
in me, when I like
it, a suggestion
that translates
into a range or a
series of agreements; in an agglomeration of
sounds, but first of
all in the creation of
a theme.The fact is
that I am
aware
that
on
the

first try, a second will happen a third and a fourth
and so on; the dialogue with
the director is fundamental:
without the agreement with
the director, a good composer of cinema music does
not proceed.
What music do you like to
listen to in your free time?

I am very curious and I
always try to ask to myself
about the music phenomenon. This leads me to question myself with musical
genres, the most varied,
disparate. if a song works
today, there is always a reason for this to happen.
However, this does not mean that the song will not be
subject to fashions. In
music I prefer to
talk about style
and this is why
ss a conductor,
I adore the
great classics
on whose I
pause to reflect
for hours along
my days at work.

Being a composer is a rather
difficult profession, especially at the beginning before a
person establishes himself –
and especially if his father is
a phenomenal musical composer. Which was the absolute first? Can you remember
your very first composition?

I remember my first melody I was eleven years old:
E MINOR my father took
me on his knees and harmonized and it worked!

In Zlín you will present the
musical composition to the
film 72 Hours in Bangkok.
How did the collaboration on
this film come about?

Did you go to the movies as a
kid? Did you even notice the
musical score of movies back
then?

Certainly the components
that lead me to accept the
composition of a soundtrack are various; first of all
the quality of the story and
the human and cultural approach I can have with the
director. Se have to consider
that the 2-years old child is

I started to go to the cinema at a young age. I remember various beautiful
soundtracks of the films of
those years. I consider the
seventies and eighties particularly emblematic for the
history of international cinematography, but I would

ADAM LUNDGREN, Director of Witch Hunters:

MIHAJLO MILAVIĆ, Main child actor:

I always wanted to make a movie
My dad is my hero
about children from divorced families
Why did you choose a children’s film for your feature
debut?

To be completely honest
I never really thought about
it as a children’s film when
we were preparing it. I just
loved the story and the
characters, the emotions
the script carried within
itself. When I read the
script I just thought: “Wow,
I would love to make this
movie!” Also, a very personal aspect of my motivation
were my younger siblings:
Masha, Arsen and Jugo,
I wanted to make a movie
that tackles with themes
such as being different and
children of divorce, since we
are all children of divorced
parents. I hope the movie
might help them sort some
things out in their minds.

Divorce looks much more
terrifying when you’re a kid,
maybe this film will make it
seem less so.
How did you find Mihajlo and
Silma?

The casting process took
about nine months, so it
wasn’t an easy feat. There
were more than 600 little
girls on the casting, but once Silma entered the room,
I was certain that she was
our Milica. She had this raw
and very sincere approach
to acting and a very boyish
posture which was ideal for
the role.
With Mihajlo it was a bit
more complicated, and a bit
more luck was involved. We
were already six months
into the casting process, I
was traveling every wee-

kend to different towns in
Serbia, meeting kids with
partial cerebral palsy and
chatting with them about
movies and acting. One
weekend I took a day off
and went to my mom’s
house to help her out with
some gardening. And while
I was in the garden, her neighbor came over and we
started chatting. Suddenly,
he tells me one of his best
friends has a son with partial CP, and asks me if I was
willing to meet the boy. So
the next week I go over to
their place and there he is.
A very outspoken, charismatic, charming kid, who
has a soul of a thirty year
old, and we hit it of immediately.
Read the full interview at
www.zlinfest.cz/en/

Who is your favorite superhero and why?

How was it to play together
with Silma?

My favorite superhero is
Batman. He’s very similar to
the superhero I play in the
movie, called The Shade.

I loved working and playing
with her! We became very
close friends, and always got
along great together during
the shoot. But the most fun
we had was in the breaks
between the scenes! It was
a blast, almost everyday
went by too quick.

Who is your hero in real life?

My dad and my granddad,
because they always pushed
me to go on and keep
strong whenever life was
getting hard.
How different is Jovan from
Mihajlo?

There are a lot of similarities between the two of us.
We both go to a normal
school and we both go to
therapy exercises every day,
but I think it’s much easier
for me in real life than for
Jovan in the movie.
I don’t know, its strange, at
the same time, we are very
similar but also very different.

Read the full interview at
www.zlinfest.cz/en/.

The Witch
Hunters (2018)
TUE 29.05.2018, 10.30 AM
GOLDEN APPLE CINEMA 1
WED 30.05.2018, 10.30 AM
AULA
THU 31.05.2018, 5.20 PM
GOLDEN APPLE CINEMA 3
Serbia, Macedonia, 2018,
86 min.

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

15.00 Festival Café, kavárna, v níž denně probíhají talk-show
Vladimíra Kroce s hosty festivalu
náměstí Míru, Festival Café, Zlín
16.00 Terčin zvířecí svět, Terka a její parta Tě naučí udělat
svět zvířat lepším
Zámecká zóna, Dům a stage České televize, sad Svobody
(zámecký park), Zlín
16.00 Chodník slávy, odhalení hvězd bývalým dětským
filmovým hercům (Maroš Kramár, Ivana Andrlová)
Prostranství před Velkým kinem, Parkoviště, náměstí
Práce, Zlín

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.

16.30 Malování na chodníku, nejstarší doprovodná akce
zlínského festivalu
Hlavní partner akce: TAJMAC-ZPS, a.s.
Prostranství před Velkým kinem, náměstí Práce, Zlín

ZÁMECKÁ ZÓNA

19.30 BEN CRISTOVAO, zpěvák, textař, herec a sportovec
s exotickým vzhledem
Koncertní zóna ENAPO, nám. T. G. Masaryka, Zlín

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
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

KONGRESOVÉ CENTRUM 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
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
13.00 – 17.00 Pohádky o mašinkách, výroba vláčku, kterým se
vydáme na dlouhou cestu
Zámecká zóna, park UTB, sad Svobody (zámecký park),
Zlín
14.00 – 17.00 Pečení s UNICEF, známé osobnosti upečou
sladké či slané dobroty a kolemjdoucí si je mohou koupit
za libovolný příspěvek.
OZC Zlaté jablko, Pasáž, náměstí Míru 174, Zlín
14.00 – 19.00 Free cinema, animace a pixilace
Zámecká zóna, Sály filmových workshopů, č. 1, sad
Svobody (zámecký park), Zlín
14.00 – 19.00 HAUTU, workshopy na téma “how to make
a film”
Zámecká zóna, Sály filmových workshopů, č. 2, 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 Agent v kapse, zábavně vzdělávací show pro děti o tom,
kde začít, když jsi v koncích
Zámecká zóna, Dům a stage České televize, sad Svobody
(zámecký park), Zlín

17.00 Přednášky Festivalové Science Café: Éčka
v potravinách – jsou opravdu všechna tak špatná?
doc. Ing. Vendula Pachlová, Ph.D. (Ústav technologie
potravin, FT UTB)
Zámecká zóna, park UTB, sad Svobody (zámecký park),
Zlín
18.00 Koncert NF Kapka naděje, vystoupí kapela NO NAME
náměstí Míru – Stage, Zlín
18.00 – 21.00 Tančení v ulicích: country – Martin Budiš
Festivalová ulička, ulice Soudní, Zlín
19.00 Maryša, představení divadelního souboru ZUŠ Uherské
Hradiště
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Velká stage, park
Komenského, Zlín

19.30 Filmová přednáška: Zvuk ve filmu, přednášející,
Mgr. et Mgr. Marie Barešová
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Biograf, park
Komenského, Zlín
20.00 Zazpívej mi film, talk show plná filmových melodií
s hostem Ondřejem Gregor Brzobohatým
Kongresové centrum Zlín, Velký sál, nám. T. G. Masaryka
5556, 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: VONICA 80 Zlín, tanečníci původních
tanců z moravsko-slovenského pomezí
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Malá stage, park
Komenského, Zlín
21.30 Letní kino, projekce filmu Špindl
Koncertní zóna ENAPO, nám. T. G. Masaryka, Zlín
23.00 Dj Lowa, RnB – funk – dancehall
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
viz. ceník Kabinetu filmové historie (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
Ota Hofman 90
Život a dílo významného českého spisovatele a scénáristy pro děti
a mládež.
27/5 13.00 – 19.00, 28/5 – 1/6 9.00 – 19.00
Kongresové centrum Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556, 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
Galerie pod Radnicí, Bartošova ul. 12, Zlín
zdarma
Tekutá mateřská láska /videoinstalace/ Ester Geislerová, Milan
Mazúr
Prostřednictvím specifické videoinstalace pracují oba umělci s filmovými nuancemi a různými formami narušování pohyblivého obrazu.
29/5 – 29/7, 14.00 – 18.00
Galerie Kabinet T., 12. tovární budova, J. A. Bati 5637, 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
11.00 Terčin zvířecí svět, Terka a její parta Tě naučí udělat svět zvířat
lepším
Zámecká zóna, Dům a stage České televize, sad Svobody
(zámecký park), Zlín
11.00 Sázení festivalového stromu, festivalová alej se díky Zlínskému
kraji úspěšně rozrůstá...
Univerzitní park (naproti Baťova mrakodrapu), Zlín
13.00 – 17.00 Dvacet tisíc mil pod mořem, výlet pod vodní hladinu,
podívej se, s čím a s kým se tam můžeš setkat
Zámecká zóna, park UTB, sad Svobody (zámecký park), Zlín
14.00 – 19.00 Free cinema, animace a pixilace
Zámecká zóna, Sály filmových workshopů, č. 1, sad Svobody
(zámecký park), Zlín
14.00 – 19.00 HAUTU, workshopy na téma “how to make a film”
Zámecká zóna, Sály filmových workshopů, č. 2, sad Svobody
(zámecký park), Zlín
14.00 Agent v kapse, zábavně vzdělávací show pro děti o tom, kde
začít, když jsi v koncích
Zámecká zóna, Dům a stage České televize, sad Svobody
(zámecký park), Zlín
16.00 VITAR show s Michalem ze školky, Michal Nesvadba
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Velká stage, park
Komenského, Zlín
17.00 Přednášky Festivalové Science Café: Chemická komunikace
v přírodě, doc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D. (Ústav chemie, FT UTB)
Zámecká zóna, park UTB, sad Svobody (zámecký park), Zlín
17.30 UTUBERING, prezentace nejen pro rodiče o naučných kanálech
na youtube (Karel Kovář „KOVY“, Andrea Hurychová, Veronika
Ďuricová)
14I15 Baťův institut, 15. budova, Zlín
18.00 – 21.00 Tančení v ulicích: společenské tance – TK Fortuna Zlín
Festivalová ulička, ulice Soudní, Zlín
18.30 Filmové melodie pro každý den, duo Dobrý den.
OZC Zlaté jablko, Pasáž, náměstí Míru 174, Zlín
19.00 Marná lásky snaha, představení divadelního souboru ZUŠ Zlín
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Velká stage, park
Komenského, Zlín
19.30 SPOLEKTIV, jeden ze tří výherců hlasování o nejlepší kapelu
soutěže „Kapela 58. ZFF“
Koncertní zóna ENAPO, nám. T. G. Masaryka, Zlín
19.30 Filmová přednáška: Filmová groteska, přednášející: Tereza Cz.
Dvořáková, Jiří Forejt
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: JAZZUBS, extravagantní dixielandová kapela
Divadelní zóna Pegas Nonwovens, Malá stage, park
Komenského, Zlín
21.30 Letní kino, projekce filmu Vražda v Orient expresu
Koncertní zóna ENAPO, nám. T. G. Masaryka, Zlín
23.00 Backstage film afterparty – Dj Fuuse, hip hop – funk – soul –
dancehall – trap music
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.

