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PAVEL LIŠKA O ZAHAJOVACÍM SNÍMKU FESTIVALU:

Snažil jsem se to těm
loutkámmoc nepokazit
Slavnostní zahájení
59. ročníku Zlín Film Fes-
tivalu bude patřit českým
premiérám. Jako zahajo-
vací snímek festivalu zvo-
lili organizátoři nový čes-
ký celovečerní film kom-
binující prvky animova-
ného, loutkového a hra-
ného filmu s názvem Tv-
MiniUni: Zloděj otázek re-
žiséra Janka Jirků. Ten se
při dopoledním promítání
pro děti představí ve svě-
tové premiéře. Při večer-
ním zahájení pro dospělé
diváky se v české premiéře
představí australský ro-
dinný film Chlapec a peli-
kán režiséra Shawna Seeta
v hlavní roli s Geoffrey
Rushem. Oba filmy jsou
součástí mezinárodní
soutěže filmů pro děti.

V dopoledním zahajova-
cím českém snímku si ne-
tradiční roli zahrál mimo jiné
i herec Pavel Liška, který se
malým divákům představí
coby nepříliš oblíbená paní

Konvičková. Jak semu hrálo
s loutkami a jak semu líbilo
natáčení ve zlínských filmo-
vých ateliérech? Na to jsme
se ho zeptali v našem rozho-
voru.

Film Zloděj otázek vznikl ve
zlínských filmových atelié-
rech. Jak se vámnatáčelo ve
Zlíně?
Já jsem zlínské ateliéry

znal pouze teoreticky…
Amusím říct, že to tam byl
promě objev. Zvlášť když
jsem tam uviděl všechny ty
atributy filmařských před-
chůdců, od Karla Zemana a
dalších, byl to zážitek. Má to
tam opravdového filmařské-
ho ducha. Je cítit, že se tam
něco odehrálo.

Měl jste čas poznat Zlín a je-
ho atmosféru i blíž nebo to
bylo jen o práci?
Ne, na to jsme čas bohužel

neměli. Ale Zlín jsme si prošli
běhemminulých ročníků
festivalu, toměsto je hodně
originální amá svoji úžasnou
atmosféru. Je tam otisk ge-
niálního Bati.

Máte dvě dcery. Znal jste
před tím pořad TVMini UNI?
ČT Déčko znám, ale pořad

TVMiniUni jsem do té doby
neznal. My jsme si televizi
pořídili teprve nedávno, a to
na vánoce, kvůli dětem.
Celý rozhovor najdete na

webuwww.zlinfest.cz

Začíná 59. ročník Zlín Film Festivalu
Je to tady. Zlín opět na

celých devět dní ožívá ru-
chemnejvětší a nejstarší
přehlídky filmů pro děti
amládež na světě. Již
59. mezinárodní festival
filmů pro děti amládež
startuje dnes a potrvá do
soboty 1. června. V rámci
filmového programu čeká
na návštěvníky festivalu
celkem 280 snímků z 51
zemí světa. V soutěžích je
připraveno 32 celovečer-
ních snímků, 62 krátkých
filmů animovaných a 51
krátkých studentských.
Nosným tématem festivalu
je letos objevování a po-
znávání, které je ústřední
myšlenkou nejen filmové-
ho, ale i doprovodného
programu. Diváci semohou
těšit na poznávání a obje-
vování ve třech oblastech:
PŘÍRODA, LIDÉ a ZEMĚ,
Týkat se bude nejen zážit-
ků na filmovémplátně, ale
také cestovatelských besed
a desítek doprovodných
akcí.

Režisér Shawn Seet
o filmu CHLAPEC
A PELIKÁN: „V nouzi
použij červený
kyblík.“
V současné verzi klasické

australské pohádky Chlapec
a pelikán (anglický název
Storm Boy), Michael – pů-
vodní Storm Boy ze stejno-
jmenného celovečerního fil-
mu roku 1976 – vyrostl a stal
se z něj podnikatel na penzi
a dědeček. Michael vzpomíná
na dávno zapomenuté dět-
ství, kdy vyrůstal na izolova-
ném pobřeží, a své vnučce
vypráví příběh o tom, jak ja-
ko kluk zachránil a vychoval
osiřelého pelikána, pana
Percivala. Storm Boyova
dobrodružství jsou nyní zno-
vu vyprávěna v překrásném
filmu, který plným právem
otevírá letošní Film festival
Zlín. „Jsem opravdu poctěn už
jen tím, že tento film bude
součástí tohoto festivalu,
a o to víc, že je zahajovacím
filmem. Doufám, že se s té-
maty filmu, která jsou podle
mého názoru univerzální,
mohou spojit všichni a zažít

krásu a divokost národního
parku Coorong, jedinečného
prostředí v Austrálii i na ce-
lém světě,“ vzkazuje režisér
filmu Shawn Seet.

Cítil jste s tímto původním
pohádkovýmpříběhem silné
osobní pouto?
Vyrůstal jsem vMalajsii

a do Austrálie jsem se vrátil,
kdyžmi bylo 12. Strýcmě
vzdělával tím, žemě bral na
australské filmy do kina, a
jeden z prvních byl STORM
BOY. Pořádmám z něj doma
plakát, takže když jsem se
doslechl o tom, že se tento
film bude dělat, cítil jsem, že
to takmá být. Natočil jsem
jej s přihlédnutím k novému
publiku. Chtěl jsem se spojit
s mladými lidmi dneška a
přinést jim tento krásný pří-
běh ve formě, která pro ně
bude relevantní..

Pokračování na straně 2

Čestmír Vančura,
prezident festivalu

je tady další, tentokrát již
padesátý devátý ročník zlín-
ského festivalového svátku.
Kulaté výročí je za dveřmi,
což je pro násmotivací,
abychom si letos udělali ma-
lou generálku. Chystáme
kvalitní soutěžní přehlídku
nových filmů, přicházíme s
novinkami v programu in-
dustry i programové struk-
tuře, pokračujeme v pestrém
doprovodném programu,
nabíráme další zkušenosti v
organizačním týmu.
Hlavní téma festivalu „Ob-
jevuj a poznávej“ letos pro-
pojí snad všechny generace.
Dětským i dospělým divá-
kům nabídneme program
přinášející spoustu příleži-
tostí k objevování a pozná-
vání. Nejen v kinosálech, ale
také aktivně v parcích, na
zámku, na náměstí a na dal-
ších festivalovýchmístech.
Slova „objevuj“ a „poznávej“
také výstižně charakterizují
zlínského jubilantaMi-
roslava Zikmunda, který v
únoru oslavil své 100. naro-
zeniny. Cestovatelským za-
měřením letošního ročníku
tak panu Zikmundovi vzdá-
váme hold a přibližujeme
jeho objevné cestymladé
generaci.
Naše snaha, nadšení a ener-
gie, kterou věnujeme pří-
pravám Zlín Film Festivalu,
nám však nestačí. Neobe-
jdeme se bez podpory a po-
moci našich partnerů. Děkuji
proto předevšímMinister-
stvu kultury ČR, Statutární-
muměstu Zlín, Ministerstvu
školství mládeže a tělový-
chovy, Státnímu fondu ki-
nematografie, Univerzitě
Tomáše Bati, Kovárně VIVA,
České televizi, Českému roz-
hlasu, ale i mnoha amnoha
dalším našim partnerům,
našim porotcům, dobrovol-
níkům amnoha jiným bez-
vadným lidem a firmám, bez
jejichž pomoci se neobejde-
me. Děkuji také Vám, všem
našim příznivcům, ze Zlína i
přespolním, kteří v roli vní-
mavých návštěvníků skvěle
reprezentujete náš festival i
našeměsto.
Rád se s Vámi opět setkám v
průběhu festivalu u filmo-
vého plátna i ve zlínských
ulicích.

Na shledanou na 59. ročníku!

Milí návštěvníci,
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Marko Kalmari, Finsko Sarah Ahern, Irsko TomášMichálek, Česká republika Kristine Simsone, Lotyšsko RowenaMartinez Ulayan-
Tuzcuoğlu, Turecko

Volodymyr Diagilev, Ukrajina

Mezinárodní odborná porota pro soutěž studentských filmů Mezinárodní porota ECFA
Slobodan Dedeić, Srbsko Ľubica Orechovská, Slovensko Šimon Šafránek, Česká republika

Mezinárodní odborná porota pro hrané evropské debuty

Olya Golubeva, LotyšskoLibor Pixa, Česká republikaAnthonyWong, USA

Mezinárodní porota pro krátký a animovaný film

Xiaojuan Zhou, Kanada Petr Oukropec, Česká republi-
ka

Rima Das, Indie RaškoMiljković, Srbsko Floortje van Spaendonck, Ni-
zozemí

Mezinárodní odborná porota pro celovečerní film pro děti amládež

Režisér Shawn Seet o filmu CHLAPEC A PELIKÁN: „V případě nouze
použij červený kyblík.“
Pokračování ze strany 1
Ale také jsem chtěl, aby jej

poznali lidémé generace,
kteří znají příběh aměli rádi
klasiku z roku 1976. Doufám,
že se starší diváci prostřed-
nictvím tohoto filmu budou
moci znovu spojit se svým
dětství a budou schopni dí-
vat se na němladýma očima,
a že si potommladí i staří
budou navzájem trochu lépe
rozumět.

Do procesu natáčení se za-
pojili domorodí lidé z Coo-
rongregionu.
Účast Ngarrindjerijůměla

zásadní význam, protože se
film odehrává na jejich půdě,
a představuje jejich kulturu.
Pelikán je totemem
Ngarrindjerijů. Film se dotý-
ká otázek práv k půdě, které
jsou dnes nesmírně důležité,
protože pokud jde o naše
vztahy s domorodými oby-
vateli, před sebou stále má-
me dlouhou cestu. Příběh
o životě v harmonii s půdou
a přírodou by bez jejich po-
moci nemohl být vyprávěn
přesně. Pro Ngarrindjerie
bylo velmi důležité udělit
nám povolení, abychom
mohli natáčet na Coorongu.
Myslím, že věděli, že budeme
k jejich zvykům a přesvědče-
ním ohleduplní.

Držitel Oscara Geoffrey Rush
(Králova řeč, Piráti z Karibi-
ku) se pro roli Michaela
Kingleyho narodil. Byl si to-
ho vědom, nebo jste homu-
seli těžce přesvědčovat?
Myslím, že to ucítil hned.

Geoffrey ale nebere žádnou
roli na lehkou váhu, a tak
jsme strávili spoustu času
společnou prací na scénáři
a povídáním o tom, jak jsem
jej chtěl realizovat, dokud
nebyl spokojen s tím, že je to
pro něj to pravé. Jako celek to
zase tak těžké nebylo, proto-
že Geoffrey je prostě inteli-
gentní spolupracovník. Kdy-
by se rozhodl tu roli nevzít
(a já jsemmumoc vděčný za
to, že to neudělal), i tak bymi
ta práce, kterou jsme udělali,
dala velice cenný náhled na
roli a scénář.

Práce s pelikány byla vý-
zvou, která byla s výrobou
filmu neodmyslitelně spjata.
Producenti najali velmi

zkušeného zvířecího kon-
zultanta a cvičitele ptáků,
aby ptáky našel, vychoval
a vycvičil. Pelikáni sicemají
dlouhou životnost, ale vyso-
kou úmrtnost v přírodě, a to
částečně kvůli predátorům,
jako jsou lišky. Bylo naleze-
no, zachráněno a vychováno
pět ptáků.

Jak je trénovali?
Prostřednictvím jídla za

odměnu. Pokaždé, když pro-
vedli požadovanou akci, do-
stali rybu. Pelikáni mají vel-
mi dobrou retenci paměti,
takže to, co se naučí, si pře-
nesou do příštího dne. Cviči-
telé zvířat musí znát určité
množství teorie, ale při sna-
ze, aby zvíře pochopilo, čeho
se snažíme dosáhnout, musí
takémít dostatek soucitu
a porozumění.

Bylo velmi důležité, aby se
mladý herec Finn Little na-
učil s těmito pozoruhodnými
ptáky pracovat.
Finn se s ptáky poprvé se-

tkal, když jim bylo pouhých
šest týdnů. Každý týden se
přicházel přátelit a trávil
s nimi čas, aby si jej asocio-
vali jako přátelskou součást
skupiny. Ptáci si Finna hodně
oblíbili a naopak.

Mohl jste ptáky obsadit do
jednotlivých rolí?
Práce na tom, jakmá těch

pět ptáků ztvárnit tři postavy
pana Hrdého, pana Přemýš-
livého a pana Percivala bylo
hodně podobné obsazování
jakékoli role. Pelikáni mají
velmi silný a výrazný cha-
rakter a každý si vyvinul na-
prosto odlišné triky. Někteří

byli dobří při hře na schová-
vanou, někteří byli dobří na
létání, takže jsmemohli si
vybírat, kdo bude dělat co.
Jeden z ptáků, Salty, byl dob-
rý na práci zblízka s Finnem,
a proto na plátně nejvíc
ztvárňoval pana Percivala.

Zkoušeli vaši flexibilitu?
Herci a štáb byli každý den

překvapeni tím, jak ptáci
dokáží improvizovat. Museli
jsme scénář přizpůsobit je-
jich výkonům. Jsou to osob-
nosti a přinesli toho do filmu
hodně. Počítačem generova-
né pelikány jsme použili jen
v několikamálo limitova-
ných okamžicích. V podstatě
všechno, co vidíte, je skuteč-
né a bylo to velkolepé. Když
Saltyho přinesli na plac, po-
bíhal kolem a postupně se

otřel o každého člena štábu,
jako by je zdravil. Na place
nebyli nijak uvázaní, takže
v nečekaných chvílíchmohli
uletět. V případě nouze jsme
používali „červený kýbl“. Byl
to pro ně silný vizuální sig-
nál, že dostanou víc než jed-
nu rybu.

Kde jsou teď?
Nyní se zabydleli na něko-

likamístech, jako je adelaid-
ská zoo, kde své životy budou
žít ve velkém potěšení. Ne-
musí v drsné přírodě zápasit
o přežití.

Většinu natáčení jste reali-
zovali u vody, umoře. Způ-
sobilo to nějaké nečekané
logistické nebo technické
problémy?
Oblast, v níž jsme natáčeli,

bylo totožné s tím, do něhož
Colin Thiele situoval svůj ro-
mán. Je úplně odlehlé a pří-
stupné jen lodí. To předsta-
vovalo současně výzvu i po-
žehnání. Všechno se tam
muselo dopravit. Museli jsme
tam dopravit vodu na dešťo-
vé efekty, elektřinu vyráběl
generátor a tu chatu amolo
jsme jsmemuseli postavit od
nuly. Takže jsme si je mohli
navrhnout, aby byly přesně
takové, jaké jsme je pro na-
táčení potřebovali. A pak tu
bylo počasí, jemuž jsme byli
vydáni namilost. Jednumi-
nutumohlo být slunečno
a hned v další mohlo bouřit
a pršet. Bylo štěstí, že jsme
tamměli scény, které seměly
odehrávat za bouřky. Prostě
to znamenalo, že jsmemu-

seli být flexibilní a v případě,
že se počasí změnilo, v co
nejkratší době přejít k natá-
čení jiné scény. Velké požeh-
nání, že jsme tammohli na-
táčet, přišlo v rámci jeho od-
lehlosti. Ta půlhodinová
cesta lodí každý den za úsvi-
tu byla cesta strojem času do
jiného světa. V době, kdy
jsme dorazili namísto, už
byli všichni – herci i štáb –
v úplně jiném duševním
rozpoložení. Byli jsme zcela
ponořeni vmagickém světě,
který jsme tam přijeli zachy-
tit. Úplně nás to i naši práci
energizovalo a jsem si jistý,
že je to ve filmu vidět.

Představte si, že bystemohl
kino pro svůj film zaplnit
dokonalým publikem a po-
zvat, kohokoli byste chtěl,
aby se na CHLAPEC A PELI-
KÁN přišli podívat. Kdo by
v tom kině byl?
I když teď riskuji, že to bu-

de znít arogantní a že si snad
myslím, že jeden filmmůže
změnit svět, rád bych pozval
všechny představitele vlád
a šéfy velkých podniků a
zkusil, jestli si pamatují, jaké
je býtmladý a jestli ještě vidí
krásu ve všem, co je obklo-
puje, a možná, že by si to
před uvedením dalšího dolu
nebo uhelné elektrárny do
provozu ještě rozmysleli.
Z osobnější stránky bych rád
pozval Colina Thielea, by se
podíval na film, který jsem
udělal z jeho příběhu, a já
bych si poslechl, co si o něm
myslí.
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Objevuj & poznávej: Příroda
EARTH: DENNA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
Velká Británie, 2017, 115min.
Režie: PeterWebber, Lixin Fan, Richard Dále
Hrajeme:
24. května 2019, 20:45, GOLDENAPPLE CINEMA4
27. května 2019, 10:50 GOLDENAPPLE CINEMA 2
V hlavní roli nezapomenutelní hrdinové: mládě zebry
snažící se překonat rozvodněnou řeku, panda usměrňují-
cí hravého potomka, rodina vorvaňů s oblibou pospáva-
jící ve svislé poloze, lenochod toužícího po lásce amnoho
dalších. Putování v rámci jednoho dne spolu se sluncem
od nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším ostrovům,
z hlubin exotické džungle až do labyrintů velkoměst.
V každém koutě Země se nacházejí fascinující obyvatelé,
k jejichž dobrodružstvím jemožné se díky revoluční
technologii dostat blíže, než by bylomožné si představit.

Objevuj & poznávej: Země
LOVCI LEBEK ADALŠÍ DOBRODRUŽSTVÍ HANZELKY
A ZIKMUNDA
Československo, 90min.
Hrajeme:
24. května 2019, 18:00, Vzdělávací komplex UTBU18

Dominik Bari: Bez pomoci
místních bychomna Sibiři
nepřežili ani první den
Dominika zaujalo
nejchladnější místo na
Zemi, na kterém je možný
život. Vesnici Ojmjakon na
Sibiři je přezdíváno také
pól chladu a teplota zde
může klesnout až na mi-
nus 71,2 stupňů Celsia.
Krádež čepice se zde do-
konce považuje za trestný
čin. Dosud o tomto místě
však neexistoval žádný
filmový dokument, tak se
Dominik rozhodl tuto pří-
ležitost využít a stala se
námětem pro jeho doku-
mentární film. Za ten poté
získal několik ocenění.
S jeho propagací mu po-
máhal dokonce i slavný
Leonardo DiCaprio se svou
ekologickou nadací. A jako
prvnímu Slovákovi se mu
podařilo získat kvalifikace
na Oscara v kategorii
krátkometrážního doku-
mentárního filmu.

Proč jsem se rozhodl jít do
tohoto projektu?
Petr Vinokurov jemůj

spolužák zMezinárodní školy
filmu a televize v Paříži. Jed-
nou jsme spolu šli na oběd
amezi řečí mi zmínil, že po-
chází právě z Jakutska. Velmi
mě to zaujalo. O Jakutsku
jsem kdysi dávno slyšel
v souvislosti s faktem, že
krádež čepice se tam pova-
žuje za trestný čin, který je
brán jako pokus o vraždu,
protože je tam obrovská zi-
ma. Řekl jsemmu, že bych
tam rád zdokumentoval ži-
vot lidí v souvislosti s chla-
dem. Souhlasil, že bymi s tím
pomohl, co se organizace tý-
če, protožemluví plynule Ja-
kutsku. Ptal jsem se ho, kde
je v Jakutsku největší zima.
Řekl, že za nejchladnější
město se obecně považuje
Verkhoyansk. No v Jakutsku
existuje i nejchladnější
obydlenémísto, za které se
považuje právě vesnice
Ojmjakon. Nechtěl jsem to-
mu věřit, když jsem si to vy-
googlil, že nejnižší naměřená
teplota tam byla pod -70 °C.
Nepodařilo semi dohledat
ani žádné filmy o této vesni-
ci. Našel jsem jen pár repor-
táží, ale žádný celistvý fil-
mový dokument. V tom oka-
mžiku jsem věděl, že do toho
chci jít. Neváhal jsem ani
chvíli a doměsíce jsem zor-
ganizoval tým.

Co vás na životě vesnice
Ojmjakon nejvíce překvapi-
lo?
Spousta věcí byla pro nás

jen těžko uvěřitelných. Ne-
mají tam například tekoucí
vodu, protože potrubí by
prasklo, a protomají napří-
klad venku pouze dřevěné
latríny. Naštěstí to tam ne-
smrdí, neboť při minusových
teplotách vše okamžitě za-
mrzne. Ve vesnici funguje
základní škola, do které cho-

dí asi 130 dětí. Děti prvního
stupně nemusí jít do školy,
pokud jeméně než -52. Děti
druhého stupně nemusí, po-
kud jeméně než -56. Země je
tam permanentně zmrzlá,
pokud tedy někdo ve vesnici
zemře, musí nejprve rozložit
oheň a udržovat ho několik
dní, aby zem změkla. Ná-
sledněmohou na tommístě
vykopat jámu a dotyčného
pohřbít. Pokud auta v zimě
nestojí v jejich speciálně
upravených garážích, musí
motor neustále běžet, jinak
by nastartovali až na jaře.
Průměrná teplota v zimě je
podobná průměrné teplotě
na povrchu planetyMars.
Vesnice se nachází uprostřed
lesa, který je rozlohou větší
než celé Německo a Francie
a Anglie dohromady.

Tomuselo být velmi těžké se
tomuto životu přizpůsobit…
Je podlemě neuvěřitelné,

v jakýchmrazech se tam na-
učili žít. Ve vesnici jsme pře-
žili 5 dní bez signálu, inter-
netu, tekoucí vody, sprchy,
záchodů při teplotách okolo -
50 °C. Nejnižší teplota, kterou
jsme tam během dne zažili,
byla -54 °C. Myli jsme se vo-
dou z roztátého ledu, který
místní káceli z nedaleké řeky
Indigirka. Většinou jsme jedli
koňské a sobí maso. Připra-
vovali ho vesničané a podělili
se s námi. Neváhali nás vzít
s sebou do tajgy na lov a do-
konce nám ukázali i jejich
šamanské rituály. Byli jsme
se podívat i vmístní škole
a zažili jsme i sportovní hry.
Překvapilomě, na jaké dobré
úrovni mají vybavenou ško-

lu. Bez pomoci těchto lidí
bychom tam nepřežili ani
první den.

Zažili jste během cesty nebo
natáčení nějaké nebezpečné
situace?
Je sice pravda, že jsme za-

žili několik nebezpečných
situací, ale naštěstí k ničemu
vážnému nedošlo a neutrpěli
jsme žádné zranění či omrz-
liny. Obecně si myslím, že
jsme na to byli dobře připra-
veni jak psychicky, tak i
technicky. Podlemého ná-
zoru nejnebezpečnější část
expedice byla cesta autem do
vesničky Ojmjakon. Hlavně
těch posledních 1 000 kilo-
metrů přes tajgu, které jsme
jeli autem. Cestovali jsme
speciálně upraveným osob-
ním autem s jediným řidi-
čem (mimochodem, řidič ří-
dil v kuse 21 hodin bez spán-
ku, jen trochu na chvilku za-
stavil a za chodumotoru si
pár minut oddechl). Pokud
by se s autem něco stalo (de-
fekt, poruchamotoru nebo
topení atd.) a zůstali bychom
tam uprostřed tajgy viset
a nesehnali bychom náhod-
nou pomoc, znamenalo by to
velký problém, protože v no-
ci tam teploty klesají běžně
i pod -60 °C. Neměli jsme
s sebou ani satelitní telefon,
takže bychom případnou
pomoc ani nemohli zavolat.
Nakonec jsme po několika
patových situacích šťastně
dorazili do cíle, i když
s prasklým čelním sklem.
Můj kamarád Filipe z Brazílie
se hned první den nachladil.
Bál jsem se, že se to zhorší a
natáčení budememuset
ukončit, ale nakonec se z to-
ho naštěstí dostal amohli
jsme pokračovat v našich
plánech. Měl jsem speciální
zdravotní pojistku a dohod-
nutý vrtulník změsta Jakut-
sk v případě, že by se něco
zvrtlo.

Jak dlouho trvala a jak pro-
bíhala příprava na natáčení?
Na tento projekt jsme se

celkově připravovali asi rok
a půl. Moje školamě v tomto

projektu nepodpořila, proto-
že ho považovali za dost ne-
bezpečný a vedení se bálo
případných důsledků. Reali-
zaci projektu předcházelo
několik produkčníchmítin-
ků a také spoustu času jsem
trávil jednáním se sponzory.
Techniku jsem testoval na
Slovensku a v AquaCity Po-
prad v jejich kryocentru. Mají
tam totiž kryokomoru, kte-
rou umí zchladit na -61 °C. Za
přítomnosti lékaře jsem tam
oblečený ve speciálním odě-
vu s filmovou technikou
strávil nějaký čas, abych
zjistil, co fungovat bude a co
ne.

Kdo celý projekt financoval?
Z velké části jsme projekt

financovali sami. Celý region,
kde jsme natáčeli, patří k těm
chudším, takže natáčení
a celá výprava nebyly až tak
nákladné. Podařilo semi za-
jistit několik sponzorů
a partnerů, kteří nám výraz-
ně pomohli snížit náklady na
tuto expedici.

Dokument z Ojmjakonu
Americká filmová akademie
posunula do top 100 nejlep-
ších dokumentů na světě.
Čekal jste takový úspěch?
Je to fajn pocit, ale nějak si

na tom nezakládám. Tento
film je v podstatě studentský.
Nemám za sebou žádného
velkého producenta ani zná-
mého distributora a celé to
vzniklo s velmi skromným
rozpočtem. Některé americké
krátké dokumentární filmy,
proti kterým jsem v boji o
Oskara soutěžil, mají běžně
rozpočty přes 100 000 $.
A i když jsem do užšího vý-
běru dále nepostoupil, byla
to zajímavá cesta, kterámi
přinesla nové zkušenosti
a kontakty, které určitě
zužitkuji při realizaci dalších
projektů. Mám 24 let a stále
jsem studentem filmové
školy, takžemoje profesio-
nální kariéra se ještě neza-
čala. Je to promě velká zku-
šenost. Pochopil jsem, jak
fungují velké filmové festi-
valy a distribuce.

Cestovatelská beseda
s DominikemBarim
Ojmjakon – Příběh nejstudenějšího obydleného
místa
Pátek 24. května 2019
10.30 – 12.00 Vzdělávací komplex UTB, U18 Aula, určeno
primárně pro školy.
Sobota 25. května 2019
18.00 – 19.30, Vzdělávací komplex UTB, U18 Aula
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ČARODĚJKA
Dánsko, 2018, 100min
Režie: Kasper Munk
Sekce: Panorama
Hrajeme:
24. května 2019, 15:30, Golden Apple Cinema 3
31. května 2019, 17:40, Golden Apple Cinema 3

Dvanáctiletou Claru poškrábe tajemná černá kočka a dívka brzy
na to objeví, že má zvláštní schopnosti – nejenže dokáže s koč-
kou komunikovat, ale také patří do rodiny čarodějek se silným
napojením na přírodu a zvířata. Ukáže se, že s Clary se stala ob-
zvláštěmocná čarodějka, která svou krví může vysvobodit sta-
rodávnou a zlou čarodějnici Bravitu. Spolu se svou tetou Isou
a jejími přáteli se proto dívkamusí postavit svému osudu a vydat
se na nebezpečnou cestu, aby zachránila nejen sebe, ale také svět
čarodějek před zlými silami Bravity.

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ
Nizozemsko, 2018, 93min
Režie:Willem Bosch
Sekce: Soutěž celovečerních hraných evropských debutů
Hrajeme:
24. května 2019, 17:20 Golden Apple Cinema 2
25. května 2019, 15:30 Golden Apple Cinema 3

Čtrnáctiletá Sam je velmi chytrá a na svůj věk vyspělá. Dobře se
učí, chová a všude chodí včas. A k tomu se ještě stará o svémladší
bratry. Po smrti matky Very to byla právě Sam, která vzala péči
o rodinu do svých rukou, aby pomohla otci. Na cestě do školy se
však stane obětí nehody. Probudí se v podivné kanceláři tváří
v tvář někomu, kdo tvrdí, že ji přejel náklaďák a že jemrtvá. A
navíc, že ji tu druhém břehu čeká její matka Vera. Sam tak proží-
vá smutek i radost zároveň – na jedné straně je sicemrtvá, ale
zase se uvidí s mámou, v což již nedoufala. Vera se nicméně roz-
hodne najít způsob, jak vrátit svou dceru zpátky k životu. Sam
má ale svůj vlastní plán. Bezmámy totiž nepůjde…

LÉTAT JAKOMOTÝL
Irsko, 2018, 101min
Režie: CarmelWinters
Sekce: Panorama
Hrajeme:
24. května 2019, 19:30, Golden Apple Cinema 6
27. května 2019, 18:15, Golden Apple Cinema 4

Patnáctiletá Frances ztratila matku v zápase, kvůli kterému její
otec strávil posledních deset let zamřížemi. Jejím snem je být
stejně jako její idol Muhammad Ali také „Největší“. Po příchodu
otce z vězení vycítí svoji šanci, jenže otecmá daleko k hrdinovi,
za kterého homěla. Kvůli podmínečnému propuštění otecmusí
snášet ponížení od policejního seržanta. A aby dohnal ztracený
čas, je odhodlán učinit ze svého syna chlapa a z dcery poslušnou
ženu. Frances teď nezbývá, než se prát za své právo bojovat.

Nenechte si ujít na filmovém plátněFILMDNE: INDIANHORSE
Ontario koncem 50. let.

Osmiletý Saul, zvaný Indián-
ský kůň, je doslova vytržen
ze své rodiny a komunity
kmene Odžibvejů a poslán do
proslulé katolické internátní
školy v Ontariu. V tomto re-
presivním prostředí je Sau-
lovi odepřenomluvit svým
jazykem a odkazovat se ke
svým původním kořenům. Je
zde paradoxně svědkem
strašlivého týrání z rukou
těch, kterým byl svěřen do
péče. Saul však navzdory
všem strastem nachází spásu
v nejnemyslitelnější činnosti
– ledním hokeji. Z chlapce,
který tajně trénuje a hra jej
zcela pohltí, rostemimořád-
ný talent.
Kanada, 2017, 101min
Místo: Golden Apple Cinema
3
Režie: Stephen Campanelli
Hrajeme:
24. května 2019, 20:15,
Golden Apple Cinema 3
31. května 2019, 19:30, Golden
Apple Cinema 6

Rozhovor s herci a štábem filmu INDIAN HORSE:

Každý natáčecí den jsme zahajovali
speciálním domorodým obřadem
Jeho nadánímu dopřeje

únik ze školní bídy. Du-
chové Saulovyminulosti
jsou však neustále pří-
tomni a hrozí, žemu jeho
slibnou kariéru a budouc-
nost zničí. INDIANHORSE,
adaptace cenami ověnče-
ného románu Richarda
Wagamese, je dojemným
dramatem vrhajícím světlo
na temnou historii kanad-
ských internátních školách
i na nezkrotného ducha
původních obyvatel.
Producentka Christine

Haeblerová: V pátek
13. dubna 2012 jsem jela do
práce a v rádiu jsem slyšela
rozhovor s RichardemWa-
gamesem. V jeho hlase
a v tom, jakmluvil, bylo
něco, comě opravdu při-
nutilo poslouchat. Prostě
jsem věděla, že si tu knížku
musím přečíst. Celé roky
jsme potom já a koprodu-
centka Trisha Dolmanová
mluvily o tom, žemusíme
najít nějaký příběh z in-
ternátní školy.

Jak dobře jste byli s koncep-
tem těchto internátních škol
obeznámeni?
Koproducentka Trisha

Dolmanová: Vyrostla jsem
na ranči poblíž jedné z po-
sledních internátních škol,
kteréměly být v Kanadě
uzavřeny, a divila jsem se,
proč některé děti nechodily
do stejné veřejné školy jako
my. Úplně jsme si mysleli, že
se tam děje něco špatného,
a později jsme se o těch
hrůzách dozvěděli. Vždycky
jsem to vnímala jako temné
tajemství Kanady.
Haeblerová: Věděla jsem

o internátních školách
a o jejich výsledném sociál-
ním dopadu a traumatu,
protože semnou o tommlu-
vil můj táta. Je Evropan a
hodně se zajímal o kanad-
skou domorodou kulturu.
Oproti tomumé vlastní děti
prošly veřejným školstvím,
aniž by se o internátních
školách naučily jedinou věc,
a já jsem věděla, přímo tam
namístě, žemám příležitost
udělat něco hlubokého –
možná vzbudit empatii, sou-
cit a pochopení za křivdy
spáchané na původních
obyvatelích Kanady v rámci

agresivního Zákona o asimi-
laci, který stvořil systém in-
ternátních škol.

Mluvily jste se spisovatelem
RichardemWagamesem
o adaptaci jeho románu?
Haeblerová: Richard se

začal velice zajímat, přečetl si
všechny verze scénáře, jak
postupně přicházely. Chtěl
takového režiséra, který by
dokázal malý film udělat tak,
aby vypadal velký, protože
chápal omezení našeho pro-
dukčního rozpočtu. S koneč-
ným výsledkem byl výji-
mečně spokojený a nazval jej
„silným, ostrým, dojemným
a empatickým převyprávě-
nímmého románu“.

Uněhož jste spoléhali na
kvalifikované obsazení!
Haeblerová: Záměrem tý-

mu bylo film obsadit nováč-
ky; chtěli jsme vidět nové

tváře. Vzali jsme na palubu
odborníka na casting původ-
ních obyvatel, kterýmusel
najít co nejvíc hokejistů, kteří
uměli hrát, kolik jen dokázal.
Probíhal jeden hokejový tur-
naj s názvem Little Native
Hockey League. BINGO! První
prioritou bylo najít Saula č. 1
(ve věku 7-11 let) a Saula č. 2
(14-18 let), protože ty bylo
najít těžší než Saula 3, který
je nejstarší verzí. Poslali jsme
na akci lidi s velkými nábo-
rovými plakáty a 500 letáky.
Zaplnili také Facebook
amístní noviny. Akce byla
úspěšná, dostali jsme víc než
250 přihlášek, které jsme pak
zúžili na asi 50 dětí z celé ze-
mě.

Jedním z nich byl Sladen
Peltier, který jako Saul č. 1
podává nádherný výkon.

Haeblerová: Těsně před-
tím, než jsme casting uza-
vřeli, přišel Sladen. Bylo na
něm něco tak čistého a něž-
ného, že byl velice zvláštní
a telegenický. Nebyl zkuše-
ným hercem, takže jsme
museli zjistit, jestli by se ne-
mohl zlepšit. Požádali jsme
čtyři kandidáty, aby zašli na
pár hodin herectví, a Sladen
byl tím, kdo se zlepšil nejvíc.
Je nadaným hokejistou. Jeho
otec byl poloprofesionálním
hráčem a jedním z jeho tre-
nérů, takže jsme věděli, že na
ledě bude dobrý. Další vý-
zvou potom bylo najít další
dva herce, které by vypadali
podobně jako Sladen a brus-
lili by stejně.

S dokonalým obsazením na
palubě jste pakmohli při-
stoupit k výrobě.
Haeblerová:Natáčení fil-

mu INDIANHORSE bylo do-

cela obtížné. Film překlenuje
období v letech 1959–1989.
Natáčelo se v různých ročních
obdobích v Severní komuni-
tě, a i když jsme bojovali
s fyzičkou, pojednával
o citlivém tématu aměl nové
a velmi specifické obsazení.
Noví herci byli nervózní, ale
my jsme si najali vynikajícího
instruktora herectví a in-
struktora odžibvejského dia-
lektu. Sladenova křivka učení
byla impozantní. Učil se veli-
ce rychle, na place byl disci-
plinovaný a soustředěný,
a hlavněměl zlatou osobnost.

Prováděli jste na place něco
z domorodé historie?
Haeblerová: Každý natá-

čecí den jsme zahajovali ob-
řadem, kdy na plac přišla
kvalifikovaná osoba, která se
pomodlila, zazpívala a dala

požehnání a provedla obřad
na place, u techniky a s kte-
rýmkoli členem obsazení,
který to chtěl.

Ve filmu je hodně hokejo-
vých scén. Jak těžké bylo je-
jich natáčení?
Haeblerová: Aby hokejové

zápasy z té doby vypadaly
autenticky, potřebovali jsme
staré hokejové vybavení,
kostýmy a rekvizity. Bylo
nezvykle teplo a tým byl
hluboce znepokojen tím, že
nebude dostatečně chladno
na to, aby na venkovních
hřištích vznikl led, a že ne-
bude sníh. Už jenom najít
kluziště bylo těžké, mnohem
těžší pak ale bylo najít ty, na
kterých by nám dovolili ně-
jaký čas na ledu. Uprostřed
hokejové sezóny je čas na le-
du vzácný a týmy nejsou
ochotny se jej vzdát snadno.

Něco dalšího o nepřízni po-
časí?
Haeblerová: Klášter byl

jako lokace pro školu fantas-
tický, ale i tam byly pro-
blémy. Dělníci odřízli elek-
trické vedení do školy, takže
nebylo teplo, v mnohamíst-
nostech nebylo světlo
a spousta koupelen nebyla
v provozuschopném stavu.
Teploty spadlymezi -10 až
-15, a ve školemrzlo. Neustá-
le tam bylo asi 50 externistů
s rodiči, stejně jako velký
počet členů štábu a týmu,
které jsmemuseli udržet v
teple. Produkceměla ohří-
vače, které do každémíst-
nosti foukaly teplý vzduch
a generátory jely 24 hodin
denně, ale stejně se jim plac
vytopit nepodařilo. Potom
začalo hustě sněžit.

Co si z tohoto natáčení bu-
dete pamatovat nejvíc?
Haeblerová: V každém

okamžiku na place vládl velmi
hmatatelný pocit lásky a vzá-
jemné podpory a vědomí, že
děláme něco důležitého. Zá-
žitek z tohoto natáčení změnil
životy. Změnil způsob, jak
mnozí členové štábu vnímají
kulturu původních obyvatel,
což vytvořilo nové příležitosti
promnoho původních oby-
vatel v rámci komunit.
Na základě informací z tis-

kových souborů producentů



Zlín Film Festival 5

www.virtarena.cz
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10 herních stanovišť
HTC VIVE, Oculus Rift, PS4 VR
VIRTUALIZERY = neomezený
pohyb, který zažiješ jen u nás
teambuildingy, firemní večírky,
oslavy, zábava pro jednotlivce

Nejmodernější VR aréna v ČR:

Virtuální kino, trenažery i přednášky a besedy.
Objevte na festivalu svět virtuální reality
Jedinečnoumožnost pro-

niknout do virtuální reality
budoumít letos návštěvníci
Zlín Film Festivalu. A to hned
v několika podobách. V pro-
storách 1. patra U13, objektu
Univerzity Tomáše Bati na
náměstí T. G. M. ve Zlíně na
milovníky nevšedních zážitků
čeká po celou dobu festivalu
speciální virtuální kino, které
bude průběžně promítat 7
snímků. Diváci prostřednic-

tvím krátkých filmů nahléd-
nou do ohně čínských draků,
do vesmírné lodi poťouchlých
mimozemšťanů, pod křídla
ptáka s nejkrásnějším hlasem
nebo i do útrob internetové
sítě.
Na speciálních trenažerech

si pakmalí i velcí návštěvníci
budoumoci užít horskou
dráhu, chůzi po lávce ve
160metrové výšce, trenažér F1
a spoustu dalšího. Virtuální

realitu si mohoumalí i velcí
návštěvníci vyzkoušet každý
den vždy od 9 do 17 hodin.
Poznat svět virtuální reali-

ty blíže pakmohou zájemci
poznat prostřednictvím od-
borných přednášek, které se
budou konat od pátku do
neděle v Kongresovém cent-
ru Zlín. Během nich budou
hosté a přednášející mluvit
například o tom, jak se na-
skenuje celý hotel pro virtu-
ální realitu nebo jak čeští
tvůrci oživili ve virtuální rea-
litě starodávného Golema.
Jedna z přednášek pak bude
patřit nově vznikajícímu
projektu pro virtuální realitu,
který vzniká ve spolupráci
společnosti Romea a Českým
institutem informatiky, ro-
botiky a kybernetiky ČVUT
v Praze a jeho cílem je vytvo-
řit virtuální pomník bývalého
koncentračního tábora v Le-
tech u Písku.

PROGRAM VIRTUÁLNÍHO KINA
12.00 Invaze!, Asteroidy!, 14min., 6+
12.30 Vraní legenda, 20min., 10+
13.00 Perla, Sběratel snů, 19min., 10+
13.30 Invaze!, Asteroidy!, 14min., 6+
15.00 a 16.00 Nulté dny, 21min., 12+
15.30 a 16.30Modifikace, 18min., 12+
25/5 a 26/5 – Dopolední víkendový program virtuálního kina
9.00 Vraní legenda, 20min., 10+
9.30 Šenong: jak chutná iluze, 10min.
10.00 Perla, Sběratel snů, 19min., 10+
10.30 Šenong: jak chutná iluze, 10min.

Vysočina:
správná volba filmařů i filmových fandů

Vysočinu si nejen v posled-
ních letech zamilovali tvůrci
českých i zahraničních filmů.
Nejoblíbenějšímimísty, kam
se filmaři často a rádi vracejí,
jsou hrady v Ledči nad Sáza-
vou a Lipnici nad Sázavou,
ale také pohádková Telč.
Přízeň filmových štábů Vy-
sočinu velmi těší, jejich ná-
ročné práci se snaží být více
než nápomocná Vysočina
Film Office, která funguje od
roku 2017 s cílem přilákat do
kraje čisté přírody, lidových
staveb i památek filmové

producenty, podpořit je or-
ganizačně a zefektivnit jim
pracovní pobyt v tomto regi-
onu. „Během dvou let fungo-
vání filmové kanceláře jsme
zaznamenali několik úspě-
chů. Například na hradě
v Ledči nad Sázavou se točila
pohádka Čertí brko a Velké
Meziříčí můžete zahlédnout
ve filmu Chvilky,“ prozradila
Michaela Králová z krajské
příspěvkové organizace Vy-
sočina Tourism, pod kterou
Vysočina Film Office organi-
začně spadá.

VYDEJTE SE PO STOPÁCH
FILMOVÉ VYSOČINY
Úspěchy ve světě filmů in-
spirovaly „markeťáky“ z Vy-
sočiny k tomu, aby rok 2019
vyhlásili rokem Filmové Vy-
sočiny. Letošní návštěvnic-
kou sezónu odstartovala Tu-
ristická hra s názvem
KLAPKA, filmová Vysočina
poprvé. Ta zájemce už od
dubna provází po nejkrás-
nějších, ale takéméně zná-
mýchmístech Vysočiny spo-
jených s natáčením filmů
a pohádek. „Plní se úkoly,
které se zaznamenávají do
Turistického pasu, a na závěr,
za splnění soutěžních pod-
mínek, je možné zúčastnit se
losování o hlavní cenu – ví-
kendový pobyt ve filmovém
Letohrádku sv. Vojtěch v Po-
čátkách na Pelhřimovsku,“
vysvětluje Michale Králová.
Navíc můžete k focení na vý-
letu využít novou fotoapli-
kaci, sbírat kešky a zúčastnit
se nejrůznějších akcí spoje-
ných s filmovou tematikou,
které pořádá Vysočina Tou-
rism ve spolupráci s Film Of-
fice. „Určitě zveme na Festi-

val Pelhřimov –Město rekor-
dů 2019, kterýměsto oživí
druhý víkend v červnu –
7. a 8. června,“ zve do rodného
města bratrů LipskýchMi-
chaela Králová s tím, že se
budoumoci zájemci setkat
s hercem a rodákem z Vyso-

činy, JosefemDvořákem,
který je tváří letošní Filmové
Vysočiny. Bližší informace
o hře i akcích Filmové Vyso-
činy najdete na www.vysoci-
na.eu/temata/vysocina-
filmova
Vysočina Film Office,
Bc. Michaela Králová,
Tel: +420 731 597 613,
info@filmvysocina.cz,
www.filmvysocina.cz

Komerční sdělení

Program přednášek Virtuální realita
Sobota 25.5.
14:00
Divák jako hlavní postava

i režisér narativu budouc-
nosti
Host: Alice Krajčírová

(scenáristka)
Anotace: Film byl od po-

čátku určen pasivnímu di-
váku, míra participace zále-
žela na ztotožnění se s po-
stavami. Virtuální realita
umožňuje interaktivní za-
pojení se v rolích „pasažérů“
- hlavních postav v centru
dění, imerzním prostoru.
Z kameramana se stáváme-
chanický zapínač/vypínač.
Režisér se objevuje v roli
tvůrce konceptu, nikoliv
svrchovaného boha určují-
cího výhradně, na co se bude
člověk dívat v daném zábě-
ru, na druhou stranu ale vy-
tvářejícího zdánlivě kom-
plexní světy. S rostoucí in-
tenzitoumá tvůrce v rukách
větší zodpovědnost nad du-
ševním zdravím diváka.
Snadno ho vmanipuluje
např. do prožitku úzkosti,

v opačném případě vytrhne
z fóbií, depresí. Jak s daným
údělem naložit?
15:00
DIVR: cesta k největšímu

evropskému VR projektu
Hosté: Jakub Kučera,

Martin Tichota (DIVR)
Anotace:DIVR patří

k předním českým herním
studiím, které pracují s vir-
tuální realitou a zazname-
návají úspěchy i nameziná-
rodní scéně. Jejich free-roam
atrakci Golem VR, která je

k vidění v prostorách praž-
ského obchodu Hamleys,
navštívilo za necelý rok už
přes 40 000 zákazníků.
Tvůrci Jakub Kučera aMar-
tin Tichota promluví o spe-
cifikách kreativního proce-
su, technologickýchmož-
nostech a úskalích tvorby
obsahu pro virtuální realitu
jakožto novéhomédia pro
masovou zábavu. Kromě to-
ho představí i nejnovější
počin studia, hororovou zá-
žitkovou hru Arachnoid VR.

16:00
Motion capture: pohyb ve

virtuální realitě
Host:Drahoslav Lysak

(VR Developer)
Anotace: Filmové

speklákly jako Avatar, Hobit
nebo Harry Potter se bez ní
neobejdou. Řeč je omotion
capture, zachycování pohy-
bu živé osoby a jejím přene-
sení do digitálního prostředí.
Technika, která byla dříve
velmi nákladná, se dnes stá-
vá stále dostupnější a má své
uplatnění i ve virtuální rea-
litě, jak na poli filmu, tak i ve
videoherním průmyslu.
Drahoslav Lysak představí
vývoj motion capture za po-
sledních několik let a na
místě i umožní návštěvní-
kům otestování této tech-
nologie.
Neděle 26. 5.
14:00
Work in progess: Lety VR
Host: Eva Zdařilová (spo-

lečnost Romea)
Anotace: Romský holo-

kaust je stále v učebních plá-

nech tématem poněkud
marginálním. Změnit to chce
nově chystaný projekt pro
virtuální realitu, který vzniká
ve spolupráci společnosti
Romea a Českým institutem
informatiky, robotiky a ky-
bernetiky ČVUT v Praze. Ko-
ordinátorka projektu Eva
Zdařilová představí, jak vzni-
ká virtuální pomník bývalého
koncentračního tábora v Le-
tech u Písku i jak semá pro-
jekt distribuovat v českých
školách.
15:00
Work in progress: Hotel

Astoria
Host: Alina Cyranek (re-

žisérka)
AnotaceNa tomtomístě se

v dobách NDR potkávali di-
plomaté, špehové, prostitutky
a rokové hvězdy. Od roku
1996 je ale hotel opuštěný
a postupně se rozpadá. Cross
media projekt Hotel Astoria
(animovaný dokument + VR)
oživuje legendární hotel v
Lipsku a dává tak divákům
možnost jej znovu navštívit.

Režisérka projektu Alina
Cyranek nás zavede do tohoto
opuštěného amagického
místa a ozřejmí i způsob, jak
se dá „naskenovat“ celý jeden
hotel.
16:00
Work in progress: Dopis

od srdce
Host: Peter Badač + režisér

(Jan Hameeuw)
Celovečerní film, kniha,

virtuální realita. Jeden z
klasický případů, jak vzni-
kají VR filmy, tedy jako
součást většího crossmedi-
álního projektu. Stejně to-
mu tak je u připravovaného
belgicko-slovensko-českého
VR animovaného snímku
Dopis od srdce, který vy-
chází z celovečerního ani-
movaného filmu Srdce Věže.
Animovaný VR video deník
matky (Anna) pro své do-
posud nenarozené dítě
(Emma) diváky zavede do
fantaskního světa, ve kte-
rémmatka ukazuje své dceři
místa a osoby nejbližší její-
mu srdci.
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Vyrobit si vlastní animovaný film, vyzkoušet si animační tech-
niky, rozpohybovat veselé festivalové opičky nebo poznat kou-
zelný svět techniky. To vše umožní malým i velkým návštěvní-
kům festivalu filmové workshopy, které budou probíhat až do
soboty 1. června v sálech festivalového zámku. Dopoledne jsou
workshopy určeny školám, odpoledne od 15 hodin semůže
workshopů zúčastnit i veřejnost.
Výjimku tvoří speciální workshop Kouzelný svět optikyMeopta,
který se bude pro veřejnost konat pouze dnes, od 15 hodin v sále
číslo 2. Účastníci se dozvědí základní fakta ze světa optiky – co je
světlo, barvy, rozklad světla či lom světla. Poznají historii oboru,
jak se proměnily fotoaparáty a promítačky v čase včetně ukázek
přístrojů. Těšit semohou i na krátký film promítnutý na histo-
rické kotoučové promítačce. V sobotu a v neděli od 10 hodin je
pak ve festivalovém zámku připraven workshop Filmového uzlu
Zlín, v rámci kterého si děti budoumoci vytvořit si krátký ani-
movaný snímek, rozpohybovat tatrovku Zikmunda a Hanzelky či
veselé opičky z knihy Petra Nikla Jino taje opic.
Děti, které láká tajemství analogové fotografie, se mohou při-
hlásit na workshopMalí fotografové, který se v zámku uskuteční
v neděli 26. května 2019 v 10 hodin. Děti se seznámí s rozdílem
mezi dnes již běžně používanými digitálními fotoaparáty a kla-
sickými analogovými fotoaparáty. Vyzkouší si několik fotoapa-
rátů – klasických, ale také jednoduchých plastových vyráběných
firmou Lomography nebo si vyzkouší focení na na INSTAX. Účast
na workshopu je třeba si předem rezervovat.

WORKSHOPY FREE CINEMA
Festivalový zámek, Sál č. 1,
Pro veřejnost: Každý den 15.00 – 18.00, vstupné 20,- Kč
Kreslená animace
Pixilace
Plošková animace
Flipbook dílna

WORKSHOPY STUDIO SCALA
Festivalový zámek, sál č. 2,
Pro veřejnost: Každý den 15.00 – 18.00
Filmování mobilním telefonem

Nenechte si dnes ujít ...

AGENTVKAPSE
Pátek 24. května 2019,

14:00
Zábavně vzdělávací show

o tom, kde začít, když jsi
v koncích.

DOBRODRUHEMZA JE-
DENDEN
Pátek 24. května 2019,

14:00
Netradiční cesta za dobro-

družstvím v parku Komen-
ského
PO STOPÁCHHANZELKY

A ZIKMUNDA
Pátek 24. května 2019,

15:00
Naučná stezka po stopách

legendárních cestovatelů
H+Z
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA

SAWYERA
Pátek 24. května 2019,

19:00
Divadla Brod a ZUŠ Uher-

ský Brod
FILMOVÉ PIANO
Pátek 24. května 2019,

20:00
Filmové piano s Haroldem

Lloydem – promítání filmů
za klavírního doprovodu

HVĚZDNÉ JABLKO

Pátek 24. května 2019,
16:00
Každodenní příležitost se-

tkání s festivalovou hvězdou
včetně autogramiády. Dnes
je připravena autogramiáda
Danici Jurčové, Hany Holišo-
vé a Roamana Zacha.

TANČENÍ V ULICÍCH
Pátek 24. května 2019,

18:00
Tančení tanga přímo na

ulici.

FESTIVAL CAFÉ
Pátek 24. května 2019,

15:30
Hostem bude umělecká

ředitelka festivaluMarkéta
Pášmová.

ČERVENÝKOBEREC
Pátek 24. května 2019,

17:00
Dnes se na červeném ko-

berci můžetemimo jiné se-
tkat s Aviad Givon, Imri Ma-
talon, Das Rima, Lenkou
Krobotovou, Romanem Za-
chechem, a s řadou dalších
festivalových hostů.

OHŇOSTROJ
Pátek 24. května 2019,

22:00
Působivá barevná fire-

show s podmanivou hudbou.
LETNÍ KINO:
PO ČEMMUŽI TOUŽÍ
Pátek 24. května 2019,

22:15
Charismatický cynik Karel

Král, trochu šovinista a sar-
kastický sympaťák, na kte-
rého ženy letí, je šéfredakto-
rem časopisu Playboy.
Více nawww.zlinfest.cz

nebo ve festivalové apli-
kaci

Zámecká zóna –
Dům ČT

Kongresové
centrum Zlín

Divadelní zóna
PFNonwovens

Náměstí Míru

OZC Zlaté
jablko

Festivalová
ulička

Koncertní zóna
ENAPO

Filmovéworkshopy přiblíží
dětem, jak vznikají analogové
fotky i animace

Sérii festivalových koncertů
zahájí skupinaMANDRAGE
Úvodní koncert 59. ročníku

Zlín Film Festivalu odehraje
populární skupinaMandrage.
Popová parta z Plzně vy-
stoupí v koncertní zóně
ENAPO dnes od 19 hodin.
Kapela, oceněná Andělem

Akademie populární hudby
jako Skupina roku 2011, se
zapsala domyslí posluchačů
skladbou Šrouby amatice,
která se stala vůbec nejhra-
nější skladbou v českých rá-
diích v roce 2012. K dalším
jejich hitům patří Františ-
kovy Lázně, Hledá se žena či
Motýli. Jejich písně se totiž
vyznačují jednoduchými
texty a chytlavoumelodi-
kou, kterou oceňují ná-

vštěvníci často vyprodaných
koncertů již pár let. V čele
skupiny stojí introvertní
frontman Vít Starý. Předka-
pelou na zahajovacím kon-
certu jim bude slovenská
skupina THE GANG – jeden
z finalistů soutěže „Kapela
59. Zlín Film Festivalu“, je-
jímž stylem je směs hard
rockových kořenů kombi-
novaná smoderním zvukem
a čirou energií, což vytváří
výbušný, intenzivní a dyna-
mický zvuk. Kapela násle-
duje dědictví hard rocko-
vých legend 20. století.
Cena za vstupenku je

249 kč a součástí je i vstup do
letního kina zdarma.

Foto: Facebook pageMandrage

Kovbojové, indiáni i pin-ups girls. Výstava
přiblíží prvorepublikového kreslíře Bimba
V dubnu 2018 uplynulo
100 let od narození Bo-
humila Konečného, alias
Bimba, který byl výji-
mečnýmmalířem a ilu-
strátorem 2. poloviny
20. století. A právě jeho
dílomapuje výstava, kte-
rá dnes začíná v prosto-
rách Zlínského zámku.
Výstava s názvem Ženy

a jiná dobrodružství výji-
mečného a znovu objeve-
néhomalíře a ilustrátora
Bohumila Konečného
představí návštěvníkům
okolo 150 originálních děl,
především ilustrací dobro-
družné literatury a kreseb
krásných žen. Výjimečně
talentovaný autor, jehož
dílo se nyní opět stává vy-
hledávaným, proslul také
jako ilustrátor děl Jaroslava
Foglara a dobrodružných
povídek Otakara Batličky,
časopisů Vpřed, Ahoj, Roz-
ruch či Mladý hlasatel. Na
počátku 40. let vyhrál kon-
kurs na reklamníhomalíře
u firmy Baťa a tři roky žil
a tvořil ve Zlíně. Později byl
autorem budovatelských
plakátů, ale také prvních
českých pin-up girls a ero-
tických kreseb. Mezinárod-
ní věhlasmu paradoxně
přinesl až skandál okolo
mystifikační knihy „Octob-
riana and the Russian un-
derground“ vydané v Lon-
dýně. Stala se kultovní zá-

ležitostí, kterou se inspiro-
vali mimo jiné David Bowie
či Billy Idol.
Kája Saudek, nekoruno-

vaný král českého komiksu,

Bimbův význam pro histo-
rii nejen české kresby a ilu-
strace lapidárně shrnul:
„Konečný, to byl člověk,
který uměl v roce třicet
sedm nebo třicet osm to, co
dnes v Americe umí sotva
pár desítekmalířů. Byl ne-
porovnatelný s čímkoli.
Tento Bohumil Konečný,
zcela zapomenut a za života
neuznán, byl absolutní gé-
nius, který už jen tak ne-
bude. To, co umím,mě na-

učil on.“
Výstava Ženy a dobro-

družství Bohumila Koneč-
ného obsáhne široký záběr
Konečného tvorby a před-
staví jehomistrovské dy-
namické ilustrace dobro-
družných povídek a romá-
nů i kreseb amaleb krás-
ných žen. V expozici zá-
jemci najdou řadu unikát-
ních, dosud nikdy nevysta-
vených originálů včetně
několika baťovských pla-
kátů i dokumentů z rodin-
ného kruhu, promítat se
bude dokumentární film
o autorovi. K putovní vý-
stavě byla vydána i obsáhlá
publikace Jana Hosnedla,
jejíž druhé vydání bude ve
Zlíně slavnostně pokřtěno
19. června.
Výstava navazuje na

úspěšné výstavy, které pro-
běhly v roce 2019 vMarián-
ské Týnici na severním
Plzeňsku, v galerii Villa Pel-
lé v Praze a v Galerii Jiřího
Trnky v Plzni. Cyklus výstav
Ženy a dobrodružství Bo-
humila Konečného připravil
kurátor Jan Hosnedl a Stře-
doškolský klub při gymná-
ziu v Plzni ve spolupráci se
Zlínským zámkem a dalšími
institucemi.
Výstava na Zlínském

zámku potrvá až do 31. čer-
vence 2019. Přístupná je ve
2. nadzemním podlaží
zámku vždy od úterý do
neděle od 10 do 17 hodin.
Během Zlín Film Festivalu
je otevírací doba denně od
9 do 17 hodin. Komentova-
ná prohlídka s kurátorem
výstavy JanemHosnedlem
proběhne dnes 24. května
2019 v 17 hodin. Další pak
19. června a 31. července.

Výstava Ženy a jiná dobrodružství Bohumila Konečného
Místo: Zlínský Zámek, 2. nadzemní podlaží, Soudní 1, Zlín
Vstup: dospělí 100 Kč, snížené 60 Kč, rodinné vstupné 240 Kč
Termín:24/5 – 31/7/2019, úterý – neděle 10 – 17 hodin, nebo
dle individuální domluvy
Během ZLÍN FILM FESTIVALU otevřeno od 9:00 – 17:00
Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy 24/5 – 17:00

ZLÍNSKÁ FESTIVALOVÁ REVUE I. Vydává FILMFEST, s.r.o. jako ofi ciální noviny 
59. Zlín Film Festivalu – Mezinárodního festivalu pro děti a mládež • Redakční 
rada: Kateřina Martykánová, Hana Bednářová, Jaroslava Hynštová, Gert Hermans • 
Grafi cké zpracování: Studio 6.15, s. r. o., Studio reklamy, s. r. o. • DTP: Petr Pelíšek. 
Tiskne VLM, a. s., tiskárna Novotisk Olomouc.  
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Food pointy, rychlé placení
čipem i speciální nabídka jídel.
To je nový systém občerstvení
na festivalu
Aby se při návštěvě

59. ročníku Zlín Film Festi-
valu cítili diváci a hosté co
nejkomfortněji, budou pro
ně v centrech festivalového
dění připraveny novémož-
nosti stravování s pestrou
nabídkou pokrmů, nápojů
a dalších dobrot. „Našim cí-
lem je, aby návštěvníci od-
cházeli spokojení ve všech
ohledech, proto semusíme
postarat také o to, aby se po
dobu konání festivalu dobře,
rychle a za rozumnou cenu
najedli,“ uvádí výkonná ře-
ditelka Zlín Film Festivalu
Jarmila Záhorová.
Stravovat se budemožné

nově ve festivalových food
pointech, které budou roz-
místěny po celémměstě
v jednotlivých zónách festi-
valu. Nabídnou vždy rozma-
nitou skladbu jídel tak, aby si
v nich přišel na své opravdu
každý včetně nejmenších
návštěvníků. Otevřené bu-
dou dle provozní doby pří-
slušné zóny a úhrada zde
budemožná výhradně for-
mou elektronického čipu.
„Věříme, že lidé ocení mož-
nost bezhotovostního place-

ní, které je nejen komfort-
nější, ale i rychlejší a na které
jsou už určitě zvyklí z gastro
festivalů nebo aquaparků,“
říká Jarmila Záhorová.
U všech food pointů i ve

festivalových obchodech
budou k dispozici nabíjecí
místa, kde budemožné čip
pořídit, zjišťovat zůstatek
i dobíjet, a to jak hotovostí,
tak platební kartou. Peníze,
které z čipu návštěvníci ne-

vyčerpají, dostanou po jeho
vrácení zpět. Pokud se roz-
hodnou si čip ponechat, pří-
padný zůstatek bude věno-
vaný na charitativní účely.
Speciální festivalovou na-

bídku však přinesou i part-
nerské restaurace. „Ty budou
v době konání festivalu při-
pravovat část nabídky za ga-
rantovanou cenu od 100 do
150 Kč, dle typu restaurace,
a to nejen v běžném čase

oběda či večeře, ale i během
dne a do pozdějších hodin,“
vysvětluje Záhorová. Re-
staurace na rozdíl od food
pointů umožní úhradu kla-
sicky hotovostí i čipem.
Výčet restaurací a food

pointů, jejich nabídku a další
podrobnosti k systému stra-
vování naleznou návštěvníci
na www.zlinfest.cz, na soci-
álních sítích a také ve festi-
valové aplikaci.
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Food point Náměstí Míru
Sushi bar
Street Food
Infinity Coffee & Cocktail Bar
GastroZlín.cz
Festival Café

Food point Park Komenského I. – Klub
Mexico restaurant
Legenda Steak House
Kafekára

Food point Park Komenského II.
Bistro na kolech
Bistrokafé na kolech
Výčep na kolech
Langoše foodtruck
Lemonape
Belgické hranolky
Nevinná budka

Food point Zámek
Haagen Dasz
Kafe Zámek

Food point Hravé podzámčí
Belgické hranolky

Food point Party stan
TankovnaMoskva
Sedlčanský Hermelín
Cider Kingswood

Food point koncertní zóna ENAPO
Enapo
Belgické hranolky

Food point Festivalová ulička
Retro
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Proč platit elektronicky?
Je to rychlé, pohodlné, praktické, nemusíte hledat drobné,
čip pouze přiložíte k tabletu u každého prodejce.
V jaké formě čip dostanu?
Vaše elektronická peněženka budemít podobu náramku
s čipem ve veselých festivalových barvách. Vratná záloha
je 30 Kč.
Jak ho nabít nebo dobít?
Na označených dobíjecíchmístech u každého foodpointu
v hotovosti nebo kartou. Při nabití částkou 1000 Kč zís-
káte drobný dálek, za 2000 Kčmáte zdarma lístek do ki-
na.
Jak zjistím zůstatek na svém čipu?
U každého prodejce nebo na dobíjecímmístě.
A co účtenky?
Při nabití čipu obdržíte papírovou účtenku (doporučuje-
me uschovat!) s internetovým odkazem a QR kódem.
Prostřednictvím nichmůžete sledovat nákupy na svém
čipu.
Kde se dá platit čipem?
Ve všech festivalových food pointech (na náměstí Míru,
ve Festivalové uličce, v parku Komenského, v Koncertní
zóně Enapo, zóna Hravé podzámčí), festivalových sho-
pech nebo v partnerských restauracích.
Co s nevyčerpaným zůstatkem?
Nevyčerpaný kredit bude po odevzdání čipu na dobíjecích
místech v hotovosti vrácený včetně zálohy.
Co se stane, když čip nevrátím?
Čip si můžete ponechat jako festivalový suvenýr. Případ-
ný zůstatek bude věnovaný na charitativní účely.

UNIKÁTNÍ EXPOZICE PŘEDSTAVÍ FOTOGRAFIE IVANA SOELDNERA
Prostory zlínské Alter-

nativy hostí ojedinělou
výstavu. Představuje se zde
přes 80 fotografií českého
fotografa, filmového kriti-
ka, scénáristy, režiséra
a dramaturga Ivana
Soeldnera, na kterých za-
chytil mimo jiné české a
světové filmové hvězdy či
portréty držitelů Oscarů.
Výstava je součástí dopro-
vodného programu
59. ročníku Zlín Film Fes-
tivalu, potrvá do 1. června.
Ivan Soeldner začínal jako

fotograf Mladého světa, brzy
se však vypracoval na píšící-

ho fotografa významných
osobností kultury, zejména
filmových tvůrců z domova
i ze zahraničí. Fotografoval
na svých zahraničních
cestách po Evropě, na světo-
výchmezinárodních filmo-
vých festivalech a význam-
ných hudebních soutěžích.
Byl významným publicistou
Pražského jara. Jeho fotogra-
fie s vlastními texty vychá-
zely vmnoha časopisech
a novinách v Českosloven-
sku. Ivan Soeldner zahynul
při tragické nehodě v roce
1970 ve svých jednatřiceti
letech.

„Ivan pocházel z festivalo-
véhoměsta Karlových Varů.
Jako novinář navštěvoval
také filmové festivaly ve Zlí-
ně. Jsem rád, žemi vedení
zdejšího festivalu výstavu
„Ivan Soeldner“ umožnilo
a děkuji autorově rodině –
paní Janě Soeldnerové a sy-

novi Davidovi Soeldnerovi –
za zapůjčení autorských fo-
tografií,“ řekl profesor Pavel
Dias, který byl dlouholetým
přítelem Ivana Soeldnera.
Slavnostní vernisáž výstavy
se uskuteční dnes, tedy
v pátek 24. května 2019 v 16
hodin.

IVAN SOELDNER – Fotograf/filmař/novinář
Místo: Alternativa, Osvoboditelů 3778, Zlín
Termín: 6/5 – 1/6/2019
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Film of the day: INDIANHORSE
In the late 1950s Ontario,

8-year-old Saul Indian Horse
is torn from his Ojibway fa-
mily and committed to one
of the notorious Catholic
Residential Schools. In this
oppressive environment,
Saul is denied the freedom to
speak his language or em-
brace his Indigenous heri-
tage while he witnesses
horrendous abuse at the
hands of the very people en-
trusted with his care. Despite
this, Saul finds salvation in
the unlikeliest of places and
favourite winter pastime –
hockey. Fascinated by the
game, he secretly teaches
himself to play, developing a
unique and rare skill.

Canada, 2017, 101min
Director: Stephen Campanelli
Section:Discover & Explore:
People
May 24, 2019, 20:15, Golden
Apple Cinema 3
May 31, 2019, 19:30, Golden
Apple Cinema 6

WILDWITCH
Denmark, 2018, 100min
Director: Kasper Munk
Section: Panorama
May 24, 2019, 15:30, Golden Apple Cinema 3
May 31, 2019, 17:40, Golden Apple Cinema 3

12-year-old Clara is a normal girl until the day she is scratched by
amysterious black cat. Soon after, Clara discovers that she can
communicate with the cat and that she belongs to a family of
wild witches with a strong connection to nature and animals. It
turns out that Clara is a particularly special wild witch whose
blood can set free the ancient and evil witch Bravita Bloodyoung.
Together with her aunt Isa and her friends, Claramust face her
destiny and embark on a dangerous journey in order to save
herself and theWildWorld from the evil forces of Bravita.

AFTERLIFE
Netherlands, 2018, 93min
Director: Willem Bosch
Section: Competition of European First Feature Films
May 24, 2019, 17:20 Golden Apple Cinema 2
May,25 2019, 15:30 Golden Apple Cinema 3

Sam is a very bright, verymature 14-year old girl. She´s a good
student, disciplined and always on time. This is all themore im-
pressive once you realize she juggles those responsibilities while
caring for her little brothers. When hermother Vera passed
away, Sam took up responsibility for the family, helping her dad
out around the house. But when Sam has an accident on the way
to school, she wakes up in a strange office across from someone
claiming she´s dead. It was a truck, he says. He also tells her that
hermother, Vera, is waiting for her here, on the other side. It´s a
strangemixture of joy and sadness for Sam, being dead on the
one hand, but getting to see hermom in return. Something she
thought she would never do again. But Vera reluctantly decides
that theymust find a way to bring Sam back to life. But Sam has
her own agenda. She´s taking hermother with her.

FLOAT LIKE A BUTTERFLY
Ireland, 2018, 101min
Director: CarmelWinters
Section: Panorama
May 24, 2019, 19:30, Golden Apple Cinema 6
May 27, 2019, 18:15, Golden Apple Cinema 4

Fifteen-year-old Frances lost hermother in a fight – the same fi-
ght which landed her father in jail for the last ten years. Like her
idol Muhammad Ali, she wants to be The Greatest too.When her
father gets out of jail, she feels that this is her chance, but he do-
esn't turn out to be the hero she remembers. Due to the conditi-
ons of his parole, he's forced to endure humiliation from the po-
lice sergeant. And tomake up for lost time, he is resolute tomake
aman of his son and an obedient wife of his daughter. Now
Francesmust fight even for the right to fight.

Interviewwith the cast & crew of INDIANHORSE
In the late 1950’s Onta-

rio, eight-year-old Saul In-
dianHorse is torn fromhis
Ojibway family and com-
mitted to one of Canada’s
notorious Catholic Resi-
dential Schools. In this op-
pressive environment, Saul
is denied the freedom to
speak his language or em-
brace his Indigenous heri-
tagewhile hewitnesses
horrendous abuse at the
hands of the very people
entrustedwith his care.
Despite this, Saul finds
salvation in the favourite
Canadian pastime –
hockey. He secretly teaches
himself to play, developing
a unique skill. He seems to
see the game in away no
other player can.
His talent leads him away

from the school’s misery. But
the ghosts of Saul’s past are
always present, and threaten
to derail his promising career
and future. INDIANHORSE,
an adaptation of Richard
Wagamese’s award winning
novel, is a moving drama
shedding light on the dark
history of Canada’s Residen-
tial Schools and the indomi-
table spirit of Indigenous
people.
Producer Christine Hae-

bler: I was driving to work on
Friday April 13th, 2012 when
I heard RichardWagamese
interviewed on the radio.
There was something in his
voice and the way he talked
thatmademe really listen. I
simply knew I had to read
that book. For years bothme
andmy producing partner
Trish Dolman talked about
finding a Residential School
story.

How familiar were youwith
the concept of those Resi-
dential Schools?
Co-producer Trish Dolman:

I grew up on a ranch near
one of the last Residential
Schools to close in Canada,
wondering why some kids
didn’t attend the same public
school as we did. You could
tell something bad was going
on there and later I learned
of the horrors. It always felt
like Canada’s dark secret.
Haebler: I knew about Re-

sidential Schools and the re-
sulting social effects and
trauma becausemy father
talked tome about it. He is
European and had a great

interest in Canadian Indige-
nous culture.While my own
children had gone through
the public school systemwi-
thout learning one thing
about Residential Schools
and I knew, right then and
there, that this was an op-
portunity to do something
profound – a chance to foster
empathy, compassion and
understanding for the injus-

tice perpetrated against the
Indigenous people of Canada
from the aggressive Assimi-
lation Act that created the
Residential School system.

Did you speakwith the au-
thor RichardWagamese
about adapting his novel?
Haebler: Richard was very

involved, reading each draft
version of the script as it ca-
me in. He wanted a director
that couldmake a small mo-
vie look big, as he understo-
od the limitations of our
production budget. He was
extremely happy with the
end result and called it “ a
powerful, stark, touching and
empathetic retelling of my
novel.“

For which youwere depen-
ding on a qualified cast!
Haebler: It was the team’s

intent to cast the filmwith
newcomers; we wanted to
see new faces. We took on
board an expert in Indige-
nous casting who had to find
asmany hockey players who
could act as possible. There
was a hockey tournament
called the Little Native

Hockey League. BINGO! The
first priority was finding Saul
#1 (7-11-years-old) and Saul
#2 (14-18-years-old) as they
would be harder to find than
Saul #3, who is the oldest
version.We sent people to
the event with large recrui-
ting posters and 500 flyers.
They also blasted Facebook
and local newspapers. The
event was a success, we re-
ceived over 250 submissions
that we then narrowed down
to about 50 kids from all over
the country.

One of themwas Sladen
Peltier, who gives amagni-
ficent performance as Saul
#1.
Haebler: Just before the

casting call was closed, Sla-
den auditioned. There was
something so pure and ten-
der about him, he was very
special and telegenic. He
wasn’t an experienced actor
so we needed to see if he
could improve.We asked
four candidates to take some
acting lessons, and Sladen
was the one who had impro-
ved themost. He is a gifted
hockey player. His father had
been a semi-professional
player and was one of his
coaches so we knew he
would be good on the ice.
The challenge was then fin-
ding twomore actors that
could sort of look like Sladen
and skate as well.

With the perfect cast on bo-
ard, youwere able tomove
forward to production.
Haebler: The shooting of

INDIANHORSE was fairly
difficult. It is a period film
spanning from 1959 to 1989,
shot in various seasons in a
Northern community, while
battling the physical ele-
ments, it had a sensitive
subject matter and a new
and very unique cast. The
new actors were nervous, but
we hired an excellent acting
coach, and an Ojibwe dialect
coach. Sladen’s learning cur-
ve was impressive. He was a
very fast learner, disciplined
and concentrated on set as
well as having a golden per-
sonality.

Did you carry the Indigenous
legacy onto the set?
Haebler: Each shooting day

opened with a ceremony,
with a qualified person co-

ming onto the set to smudge,
pray, sing, and give blessing,
performing ceremony over
the set, the equipment and
any cast and crewmember
whowanted it.

There is a lot of ice hockey
scenes included. How dif-
ficult were they to shoot?
Haebler: Vintage hockey

equipment, costumes and
props were needed tomake
the period hockey games lo-
ok authentic. It was unsea-
sonably warm and the team
was deeply concerned it
wasn’t going to be cold
enough tomake ice on the
outdoors rinks, and there
would be no snow. Just fin-
ding rinks was tough, but
then finding ones where
they could get ice time was
even harder. In themiddle of
the hockey season, ice time is
precious and the teams are
not willing to give it up li-
ghtly.

Evenmoreweather incon-
veniencies?
Haebler: The Nunnery as a

school location was fantastic,
however there were challen-
ges with it as well. Workmen
had cut the power line to the
school, so there was no heat,
no light inmany rooms and
many of the bathrooms were
not in working order. The
weather plunged to between
– 10 and – 15 and the school
was an icebox. There were
about 50 extras at any given
time with their parents, as
well as a large cast and crew
to keep warm. Production
had heaters blowing in every
room and generators going
24 hours a day and they still
could not warm the place up.
Then it started snowing
heavily.

Whatwill you remember
most from this shooting?
Haebler: The love and

support for each other and
the realization that we were
making something impor-
tant was palpable everymo-
ment on set. This filming
experience changed lives. It
changed the waymany of the
crew experienced Indigenous
culture and it created new
opportunities for many In-
digenous people within the
communities.
Based on information from

the producer’s press files

Other film tips:


