
DNES SE
BUDOUOPĚT
DRAŽIT
FILMOVÉ
KLAPKY
Celkem 123 filmových klapek
se bude dražit dnes na tra-
diční aukci, která proběhne
od 13 hodin v Kongresovém
centru Zlín. Kompletní vý-
těžek dražby bude stejně ja-
ko
v předchozích letech věno-
ván na podporu autorských
snímků studentů filmových
škol a dalším začínajícím
tvůrcům. V úterý dopoledne
pak vybere Nadační fond
FILMTALENT ZLÍN na zá-
kladě soutěže projekty (vý-
stavy, dokumentární, hrané
a animované filmy), které se
budou ucházet o podporu.
„Mezi výtvarníky, kteří fil-
movou klapku povýšili na
umělecké dílo, nechybí ani
letos taková jména, jako je
Kristián Kodet, Iva
Hüttnerová, Jiří Slíva, Kate-
řinaMiler, Jan Saudek a další
významní výtvarníci,“ uvádí
předseda správní rady Na-
dačního fondu ZLÍNTALENT
Čestmír Vančura. Mezi pra-
videlnými přispěvateli do
Salonu filmových klapek
jsou opět také Ivan Baborák,
František Květoň aMiroslav
Göttlich.„Všichni tři autoři
přispívají svou klapkou pra-
videlně a ještě žádný ročník
nevynechali,“ dodává
Čestmír Vančura.

VŠECHNYKLAPKY
PŘEHLEDNĚNAWEBU

Novinkou letošního ročníku
jsou samostatné webové
stránky Salonu www.salon-
filmovychklapek.cz. Obsa-
hují kompletní galerie kla-
pek za všechny ročníky
včetně profilů jednotlivých
výtvarníků
i filmových projektů, které
Nadační fond FILMTALENT
Zlín podpořil z výtěžku auk-
ce.
Za dosavadních 21 ročníků
existence Salonu filmových
klapek vzniklo přesně 2 369
klapek, které byly vydraženy
za celkem 32 934 600 korun.
Historii této unikátní výsta-
vymapuje také unikátní
publikace „20 Salon filmo-
vých klapek 1998 – 2017 Zlín,
která vyšla v roce 2017 a po-
drobně představuje jednot-
livé ročníky, zahrnuje kom-
pletní přehled všech vytvo-
řených klapek

AUTOR ČTYŘLÍSTKU JAROSLAV NĚMEČEK:

Dražba klapek je promě každý rok
adrenalinový zážitek
To, že filmová klapka není
jen nástroj sloužící filma-
řům ke spojení záběrů
a zvuku, ale může se z ní
stát i umělecké dílo, kaž-
doročně dokazuje Salon
filmových klapek Zlín
Film Festivalu. Dnes již po
22. proběhne slavnostní
dražba těchto filmových
klapek a že bude z čeho
vybírat! Do dražby putuje
123 klapek. A nechybí mezi
nimi ani klapka výtvarní-
ka Jaroslava Němečka, au-
tora slavného Čtyřlístku.
Oblíbená čtveřice ve slo-
žení Myšpulín, Bobík, Fi-
finka a Pinďa letos osla-
vuje padesáté výročí, pro-
to není divu, že kreslené
postavičky se objevily i na
klapce ztvárněné právě
Jaroslavem Němečkem.

Letos jste se opět zapojil do
Salonu filmových klapek.
Vaše letošní klapka nese
název JEDEMEDOMŮ. Při-
blížíte čtenářům, proč jste
zvolili právě tentomotiv?
Na konci natáčení našeho

posledního filmu Velké dob-
rodružství Čtyřlístku jsme
začali přemýšlet o pokračo-
vání, a tak říkajíc zamotali
jsme se do představy Divo-
kého západu. Ale posléze
jsme se rádi vrátili zase do
krajiny pod Bezdězem a to je
ten obrázek na klapce na-
kreslený – Vracíme se domů.

Do Salonu filmových klapek
přispíváte již sedm let.
Vzpomínáte si ještě, co jste
namaloval na svou první fil-
movou klapku, která se vám
dostala do ruky?
Pamatuji si moc dobře na

svojí první klapku. Vidím ji
před sebou jako živou. Na
žlutém podkladě letí lev Au-
rix a na něm sedí naši hrdi-

nové a letí, kam jinam, než
na festival do Zlína. Bylo to
v roce 2014, když se promítal
na festivalu náš film: Čtyřlís-
tek ve službách krále.

Když se k vámdostane fil-
mová klapka, jak probíhá
tvůrčí proces jejího oživení?
Jak volítemotivy pro klap-
ky?
Klapka jako taková promě

není jen dekorací na zeď, ale
ilustrací toho, comám právě
na srdci. Proto třeba loňská
klapka s názvem Výlet na
hrad Houska je pro neznalce
krajiny v okolí Třeskoprsk
těžko srozumitelná, ale je

důkazem toho, že houska
nemusí být jen k jídlu, ale
může být i začátkem filmo-
vého příběhu, ve kterém
Čtyřlístek vítězí nad Vlko-
dlakem a který uvidíte na
filmovém festivalu ve Zlíně.

Vaše klapky patří pravidelně
na aukci k nejvýše vydraže-
ným. Sledujete každoročně
průběh či výsledek dražby?
Každý rok se pravidelně

smou paní Lucinkou účast-
níme dražby filmových kla-
pek. Je to akce k nezaplacení,
protožemimo bohulibý zá-
měr poslat získané peníze
adeptům filmového umění
přináší napětí a promě je
přímo adrenalinový zážitek.

Letos v květnu oslaví váš
komiks 50. narozeniny.
V dubnu vstoupil do kin film
Velké dobrodružství Čtyř-
lístku. Co dalšího plánujete
v rámci oslav?
Letos se sešlo několik

vhodných termínů k oslavám
Čtyřlístku. Padesát let už
jsme zmínili, od trvání na-
kladatelství Čtyřlístek. Vyšlo

také zajímavé číslo Čtyřlístku
660 a pokračujeme dál, smě-
rem k tisícovce. Film Velké
dobrodružství Čtyřlístku běží
v kině i u Vás ve Zlíně. V Pra-
ze se otevírá velká interak-
tivní výstava vMuzeu hl. m.
Prahy. V červenci se otevírá
výstava v Poštovnímmuzeu,
ve kterémmůžete vidět
známky amince našich hr-
dinů. Po prázdninách vyjde
pro historiky velká kniha,
která obsahuje vše o Čtyř-
lístku, kterou sestavil tým
pod vedením pana docenta
Kořínka. Koncem roku se
muzeum v Doksech přestě-
huje do zámku. Je toho dost
na to, že Čtyřlístek vychází
dál 20x ročně a časopis Ahoj,
tady Fifi 4x za rok. Držte nám
palce.

50 let je dlouhá doba. Kde
čerpáte inspiraci pro příběhy
a dobrodružství slavné ko-
miksové čtveřice?
Čtyřlístek bydlí v malém

domě na pokraji města Tře-
skoprsky pod hradem
Bezzubem… Tak začíná skoro
každý příběh naší čtveřice.

Ta krajina opravdu existuje
a promě je velkou inspirací,
i když se ve skutečnosti jme-
nuje jinak. Z historie z těch
míst, kde čerti dávají dobrou
noc i dobré ráno, hledám in-
spiraci. Zkuste tu krajinu na-
jít namapě, možná budete
mít štěstí.

Zlín Film Festival je hlavně
pro děti a o dětech. Máte rád
pohádky? A kterou nejvíce?
Tedy kromě Čtyřlístku…
Četl jsem spousty pohádek,

ale mne zaujaly především
ilustrace k nim. Kresby Lady,
Bidla, Kubašty, Trnky a ji-
ných, to byli ti, které jsem
miloval více než texty k po-
hádkám.

Výstava filmových klapek je
nedílnou součástí zlínského
filmového festivalu pro děti.
Chystáte se letos do Zlína na
festival osobně?
Ano, přijedeme i letos. Celé

to dění okolo festivalumá
totiž nenapodobitelný ráz
a setkávání s umělci, kteří se
točí okolo filmu pro děti má
své kouzlo.

Jaroslav Němeček (* 1944) je český ilustrátor, autor komiksu
Čtyřlístek. Kromě tohomá na svém kontě i jiné komiksy (napří-
klad Čaroděj Huriáš a Rexík). Dříve také pracoval pro dětský ča-
sopis Mateřídouška. V roce 1969 společně se svoumanželkou
Lucií na jejich chalupě u Doks na Českolipsku vytvořil kreslený
komiksový seriál, v němž hlavní roli měly postavičky kocoura
Myšpulína, prasátka Bobíka, zajíčka Pindi a psí slečny Fifinky.
První příběh a sešit měl název Vynálezy profesora Myšpulína.
Náklad 30 000 kusů byl rozebrán a tak pokračovali dalšími díly.
Od sedmého dílu příběhy začala psát Ljuba Štíplová a náklady
některých čísel byly až 220 000 kusů. Po roce 1990 příběhy psali
i další spolupracovníci. V roce 2015 byl vydán 600. díl Čtyřlístku.
Letos Čtyřlístek slaví 50 let.
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Sekce: Objevuj & poznávej: Příroda
Poslední na světě
Belgie, Nizozemsko, 2019, 72min.
Režie: Floor van der Meulen
Hrajeme:
26. května 2019, 16:00, GOLDENAPPLE CINEMA4

Poslední samčí exemplář vzácného nosorožce je obklo-
pen lidskou tragikomedií. Na světě je jen jeden samec
nosorožce tuponosého severního a jeho dny jsou sečteny.
Jmenuje se Súdán a po 42 letech na této planetě dožil ži-
vot svůj i život svého druhu do konce. Žil střežen před
pytláky ozbrojenými strážci dvacet čtyři hodin denně, ale
také obklopen novináři, turisty se selfie tyčemi a vědci
odhodlanými najít způsob, jak jej reprodukovat dříve, než
bude pozdě. K nelehkému tématu autoři snímku přistou-
pili zlehka a vkusně, ač se vší vážností.

Sekce: Objevuj & poznávej: Lidé
TAINA 2: DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE
Brazílie, 2005, 76min
Režie:Mauro Lima
Hrajeme:
26. května 2019, 9:00, GOLDENAPPLE CINEMA 5
31. května 2019, 16:00 GOLDENAPPLE CINEMA4

Šestiletá indiánka Catiti se připojí ke krásné a odvážné
dospívající dívce jménemTainá, aby při společné výpravě
přes deštný prales odstranily pasti, které byly nastraženy
na vzácná zvířata. Setkání Carlitem, chlapcem změsta,
vyvolá hádku. Carlito totiž hledá svého ztraceného psa
Borise, kterého našla právě Catiti a chce se ho nechat.
Veškeré osobní i kulturní rozdíly jsou však zapomenuty
ve chvíli, když gangsteři ukradnoumístním domorodcům
všechna jejich domácí zvířata. A tak dívčí duo ve složení
Tainé a Catiti musí najít způsob, jak pytláky
přechytračit…

Sekce: Objevuj & poznávej: Země
Avé
Bulharsko, 2011, 86min.
Režie: Konstantin Bojanov
Hrajeme:
26. května 2019, 19:00, GOLDENAPPLE CINEMA 5

Příběh dvoumladých lidí, studenta umění Kamena a ne-
vyzpytatelné sedmnáctileté Avé, jejichž osudy se protnou
během stopování na silnici někdemezi Sofií a Ruse. Za-
tímco Kamen cestuje na pohřeb svého kamaráda, Avé
v zoufalství utíká od rodiny a zodpovědnosti a Kamena
neustále svádí svým lhaním a vymýšlením si nových
identit. Kamen je okouzlen její spontánností a nedobro-
volně vtažen do nových dobrodružství a stále větších
problémů. Během cesty jsou oba nuceni poprvé čelit
smrti, lásce a zodpovědnosti za své činy.

ZLÍN FILM FESTIVAL OBJEVUJE
UNIKÁTNÍ POKLAD
ZFF s potěšením představí
dílo albánské dětské reži-
sérky Xhanfise Keko. Za
přispění albánského Ná-
rodního filmového archi-
vu budou dvě její díla
součástí přehlídky bal-
kánských filmů v rámci
sekce Objevuj & poznávej
– Rozmazlená Mimoza
(1973) a Tomka a jeho ka-
marádi (1977).

Všichni jistě známe filmovou
klasiku pro děti, která vzni-
kala ve Skandinávii koncem
60. let, počátkem 70. let, kdy
několik adaptací knížek Ast-
rid Lindgrenové určilo kurz
pro celou generaci filmových
nadšenců a filmařů. Na dru-
hém konci kontinentu, v ko-
munistické východní a
střední Evropě, začalo sílit
podobné hnutí. Východoně-
mečtí, českoslovenští a jugo-
slávští režiséři začali točit
otevřené dětské filmy a pra-
covali v mezích vládnoucího
systému, který současně
zpochybňovali. Obě tyto tra-
dice obstály ve zkoušce času,
ale evropské publikum si je
pamatuje a přijímá značně
rozdílným způsobem.
V komunistickém bloku

byla Albánie Envera Hodži
izolovanou entitou,
soběstačnou a do sebe uza-
vřenou. Ale i tam, za střeže-
nými hranicemi země, fil-
maři pracovali na dílech,

která ovlivnila celou genera-
ci. V tomto „paralelním
vesmíru“ vytvořila jedna
umělkyně sérii filmů pro
mladé diváky, které byly
stejně tak poetické a osvě-
žující, jako byly podvratné.
Při své práci na „Průvodci

mladého člověka albánským
filmem“ si albánský režisér
Thomas Logoreci a britský
filmový kritik Marc Cousinse
uvědomili, že nastal ten
správný čas představit světu
geniální dílo Xhanfise Keko,
a učinili tak ve své doku-
mentární eseji ZDE JSOU
DRACI.

JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST
VE ZLÍNĚ
Zlínský festival se rozhodl
k tomu přispět a zařadil pro-
to dva z jejích filmů do nové
festivalové sekce „Objevuj
a poznávej“. Pokudmáte ve
zvyku obecně ignorovat „ar-
chivní“ festivalové sekce,
doporučujeme vám, abyste
tentokrát učinili výjimku
a využili této jedinečné pří-
ležitosti ke zhlédnutí ROZ-
MAZLENÉMIMOZY a TOM-
KY A JEHO KAMARÁDŮ. Iris
Elezi, ředitelka albánského
Národního filmového archi-
vu v Tiraně, k tomu pozna-
menává:
„ROZMAZLENÁMIMOZA

(1973) a TOMKA A JEHO
PŘÁTELÉ (1977) vás ve svých
remasterovaných verzích
seznámí s dílem umělkyně,
která dokázala propašovat do
svých filmů stylistické pro-
středky a témata, která byla
někdy v rozporu s propagan-
distickoumašinérií diktatu-

ry. NEJNOVĚJŠÍ MĚSTONA
SVĚTĚ (1974), další z jejích
mistrovských děl, ještěmusí
projít procesem skenování,
takže i tento filmmůže být
brzy k dispozici.“
Zatímco za komunistické-

ho režimuměly filmy osla-
vovat realitu, Kekoměla od-
vahu odtrhnout se od realis-
mu, do světa snů, něhy
a fantazie, v převlečení za
skutečnou komunistickou
ikonografii. Jako velká pozo-
rovatelka zachytila každo-
denní život dětí, které pro
jejichmorální opravdovost
Marc Cousins připodobňuje
k dětem v De Sicových ZLO-
DĚJÍCH KOL. Keko natočila
celkem 29 filmů. Zemřela
v roce 2007. A v Tiraně si
dnes na ulici pojmenované
podle první albánské ženské
režisérky hrají děti na chod-
níku, jak krásně zobrazuje
Cousinsův film ZDE JSOU
DRACI.
V dalších řádích naleznete

ukázku z připravovaného
„Průvodcemladého člověka
albánským filmem“ z pera
Thomase Logoreciho.

TVRDÝ ŽIVOT
ALBÁNSKÝCHUMĚLCŮ
Na koni roku 1972 se v budo-
vě navržené Sověty v centru
hlavníhoměsta Albánie Ti-
rany konal každoroční pís-
ňový festival. Mnoho hu-
debníků, věřících, že do
marxistické Albániemůže
brzy přijít změna, hrálo zá-
padní jazz a rock&roll. Bě-
hem televizí přenášeného
koncertu zpívaly ženy oble-
čené v krátkých sukních po-
pulární písně, které bylo
možno poslouchat v americ-
kých nebo britských rádiích.
Zdálo se, žemnoho hudeb-
níků poslouchalo italské
a jugoslávské rozhlasové
stanice, což bylo za komu-
nistického režimu považo-
váno za trestný čin.
V dokumentárním filmu

o tomto koncertu je vidět
nervozitamnoha lidí v pub-
liku. Po třiceti letech života
v kruté diktatuře, vedené
EnveremHodžou, nikdo
z nich netušil, jaká je čeká
budoucnost. Krátce nato al-
bánské vedení odsoudilo
některé z těchto interpretů
„nepřátele národa“. Počát-
kem roku 1973 využily ko-
munistické úřady akci jako
záminku k ukončení krátké-

ho období kulturních změn v
Albánii. Několik lidí, kteří se
koncertu zúčastnili, bylo
uvězněno nebo posláno do
vnitřního exilu.
Polovina 70. let nebylo pro

umělce nebo filmaře v Albá-
nii snadné období. Jedna re-
žisérka však dokázala využít
žánr dětského filmu k vyjád-
ření svých osobních názorů o
bolestech a radostechmla-
dých lidí. Ačkoli filmový
průmysl země byl (a stále je)
ovládanýmuži, Xhanfise Ke-
ko (1928-2007) je dnes po-
važovánamnohameziná-
rodními kritiky za jednoho z
nejlepších světových režisé-
rů, a pravděpodobně za nej-
známější albánskou filmo-
vou osobnost.
Již ve velmimladém věku

byla Xhanfise natolik nadše-
na filmovým uměním, že se
rozhodla stát filmařkou. Na
počátku 50. let opustila Al-
bánii a odjela do Sovětského
svazu, kde studovala filmové
řemeslo. V následujících 20
letech Keko pracovala ve Fil-
movém studiu Nová Albánie,
kde každodenně seděla za
obrovským střihacím stro-
jem a střihala záběry poříze-
né zpravodajskými kamera-
many z celé Albánie. Dokon-
ce si vzala jednoho z nejlep-
ších kameramanů doku-
mentárních filmů Endriho
Keka.

ROZMAZLENÁMIMÓZA
SI ZÍSKALA CELOU
ALBÁNII
Počátkem 70. let se rozhodla
skoncovat se stříháním filmů
jiných autorů
a začít natáčet vlastní. Fasci-
nována nevinným světem
dětí se rozhodla zachytit ve
filmu životmladých lidí.
V roce 1973, kdy končila éra
kulturní svobody, vytvořila
Xhanfise MIMOZA LLASTICA
(ROZMAZLENOUMIMOZU).
Malá holčičkaMimoza je
jednou z nejznámějších po-
stav albánské kinematogra-
fie. Stejně jako u všech svých
filmů strávila Xhanfise
mnoho hodin se svýmimla-
dými herci, hovořila s nimi a
naslouchala jim. Tato jedi-
nečnámetoda jí umožnila
získat si jejich důvěru, a do-
kázala je tak přimět k auten-
tickým výkonům v okamži-
cích, kdy začala běžet kame-
ra.
Tehdy sedmiletá Zhaklina

Dhimojani se objevila v ti-
tulní roli zatrpklé dívky, kte-
rá se nechce se svými kama-
rády z paneláku podělit o své
hračky. Když odmítne změnit
svůj postoj, je Mimoza při-
nucena hrát si sama. V jedné
z nejdojemnějších scén se
Mimoza cítí tak osaměle, že
začnemluvit se svými pa-
nenkami. Až teprve v závěru
filmu si uvědomí svou chybu
a usmíří se s ostatními dětmi.
Mimoza už není rozmazlená.
Komunistický režim

schválil zakončení filmu. Al-
bánští vůdci považovali za
naprosto klíčové, aby jejich
občané byli součástí kolekti-
vu a nevystupovali jako jed-
notlivci. Přestože vyznění
filmu odráželo filosofii dik-
tatury, ROZMAZLENÁMI-
MOZAmá stále zvláštní mís-
to v srdcích albánského pu-
blika. Každý, kdo film viděl
v kině, si pamatuje autentic-
ké výkony dětských herců.
V následujících deseti le-

tech natáčela Xhanfise Keko
filmy smladými lidmi.
Vzhledem k tomu, že albán-
ské úřady věřily, že tyto filmy
byly určeny pouze dětem,
často si nevšimly, jak Keko
používala kameru a střih
způsobem, jakým to albánští
mužští režiséři nedokázali.
Ačkoli kritici dnes často po-
ukazují na komunistické po-
selství ve filmech jako TOM-
KA A JEHO KAMARÁDI
(1977), její filmy obsahují
některé z nejznámějších
momentů v dějinách albán-
ské kinematografie.
V roce 1979 se její manžel

Endri Keko vážně zranil při
dopravní nehodě. Až do jeho
smrti v roce 1989 se Xhanfi-
siny priority změnily smě-
rem k péči o jejího partnera.
Během těchto let Keko nato-
čila dva ze svých nejvážněj-
ších filmů, KDYŽ SE TOČÍ
FILM (1981) a TAULANT
CHCE SESTRU (1984). Někteří
jsou toho názoru, že KDYŽ SE
TOČÍ FILM, příběh plachého
chlapce, jehož rodiče se
chystají rozvést, je její nej-
lepší dílo, opět brilantně vy-
užívající skutečné životní
příběhymladých herců.

TRAGÉDIE ALBÁNSKÉ
KINEMATOGRAFIE
Po ROZMAZLENÉMIMOZE
natočila Xhanfise Keko dal-
ších devět hraných filmů
s dětmi. Bohužel poté, co
přestal existovat vládou fi-
nancovaný systém Kinostu-
dio, už nikdy nenatočila žád-
ný další film. To bylo jednou
z tragédií albánské kinema-
tografie. Kdybymohla bě-
hem dramatických 90. let,
v době, kdy v Albánii vládl
velký chaos, pokračovat v
natáčení, mnohomladých
lidí by v ní našlo přítelkyni
amluvčí, pomocí které by
mohli promítnout své pro-
blémy na velké plátno.
Xhanfise Keko strávila po-

slední léta života psaním pa-
mětí, nazvaných DNYMÉHO
ŽIVOTA, ve kterých podně-
cuje další generaci režisérů,
aby točily filmy pro děti. „V
životě jsmeměli jeden spo-
lečný cíl: vychovat novou
generaci, krásnou, vzdělanou
amoudrou, která by sloužila
Albánii zítřka. Existuje
spousta talentovaných
chlapců a dívek, kteří mohou
aměli by být povzbuzováni
a podněcovány k tomu, aby
se zapojili do tvorby dět-
ských filmů. Kino a děti zů-
stávají mými největšími
vášněmi.“.
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Jakub Szántó: Izraelmi přirostl k srdci
Novinář a televizní repor-
tér Jakub Szántó pracoval
od roku 2013 jako zahra-
niční zpravodaj České te-
levize v oblasti Blízkého
východu a strávil i se svou
manželkou a dvěma syny
pět let v Izraeli. Jeho vztah
k Blízkého východu je
však mnohem delší a hlu-
boký. Jak se vyrovnával
s válečným prostředím,
jak je těžké si v těchto ze-
mích získat přátele i na to,
zda mu nechybí v Česku
dobrodružný život váleč-
ného zpravodaje, jsme se
zeptali v našem rozhovo-
ru.

Jak se zrodil váš vztah
k Blízkému východu? Kdy
jste tam cestoval poprvé?
K Blízkému východumám

dlouholetý vztah. Poprvé
jsem v této oblasti byl ve
svých 18 letech, kdy jsem
ještě ani nevěděl, že budu
dělat novinařinu. Byla to pro
mě taková exotika za humny
a vždyckymě to tam táhlo.
A když jsem začal dělat práci
novináře, tak se to nějak při-
rozeně propojilo a gravitace
Blízkého východumě při-
táhla.

A jaká byla vaše prvnímyš-
lenka, když jste dostal na-
bídku práce blízkovýchod-
ního zpravodaje?
Já jsem dlouhá léta tlačil

na své šéfy v České televizi,
aby vznikla funkce blízko-
východního zpravodaje.
Takže jsem rozhodně nevá-
hal ani naminutu, když ta
nabídka přišla.

Která blízkovýchodní země
Vámnejvíce přirostla k srdci
a naopak – kterou zemi ne-
potřebujete znovu navští-
vit?

Asi nikoho nepřekvapí, že
mi k srdci nejvíce přirostl Iz-
rael. Tam jsem strávil nejvíce
času, bydleli jsme tam s ro-
dinou, mámho celý proces-
tovaný. Také Palestina patří
kmým oblíbeným, protože
v této zemimámněkolik
dobrých přátel, prožil jsem
tam zajímavé věci. Pak i Li-
banonmámhrozně rád, je to
nádherná země, ale neměl
jsem ho bohužel možnost
procestovat tak, jak bych si
přál. Svým způsobemmi při-
rostl k srdci i Irák, protože
v této zemi žijí bezvadní lidé
a jeho dějiny jsou navíc vel-
mi dramatické. Ale nemám
zemi, kterou bych nechtěl už
navštívit. Protože i v zemích,
které jsou na první pohled
drsné a nejsou kdovíjak
vzhledné, jako například

Egypt, je nesmírnémnožství
skrytýchmíst a koutů, které
jsou opravdu zajímavé. Po-
dobné je to v Iráku či Jeme-
nu. Ano, jsou situace, které
bych nutně nepotřeboval
zažít znovu, ale o zemi se to
nedá říct. Jsem vždy připra-
vený a otevřený poznat něco
zajímavého a velmi často se
to i naplní.

Objevil jste na Blízkém vý-
chodě něco, co byste impor-
toval na nás Čechy?
Určitě lehkost. Počítání

v každodenním životě s ta-
kovou lehkou životní naho-
dilostí. Oni prostě věci berou
tak, jak přicházejí. Nehroutí
se z problémů, když přijdou,
tak je řeší. A příliš se nestre-
sují. To by nám Čechům roz-
hodně prospělo.

Jak se lidé na Blízkém vý-
chodě chovají k Evropanům?
Bylo těžké si získat jejich
přízeň?
Na Blízkém východě je Ev-

ropa vnímána jako něco ex-
kluzivního, fungujícího, bo-
hatého, takže když přijedete
do Orientu, jste automaticky
brán jako bohatý člověk. Sa-
mozřejmě – vůči Evropě jako
celku panuje vzhledem
k historické zkušenosti ne-
důvěra. Ale když jste Evropan
a navíc ze země, která nikdy

neměla žádné kolonie jako
třeba Anglie nebo Francie,
jste jimi vnímán jako něco
lepšího. Navíc Česká repub-
lika v této oblasti není nijak
neznámá – tamní lidé naši
zemi znají skrze fotbal.
A dalším, všemi oceňovaným
českým exportem jsou zbra-
ně, které do těchto zemí po
dlouhé dekády vyvážíme.
Takže pokud tam Čech řekne,
odkud je, tak i ti obyčejní lidé
vědí. A ještě při tom drží
v ruce zbraň vyrobenou v
naší zbrojovce. To se stává
docela často, častěji než by si
člověk přál.

Je těžké si tamní lidi získat,
aby s vámi hovořili a byli
otevření?
Lidé na Blízkém východě

jsou opravdu velmi srdeční,
mám tam pár hodně dobrých
přátel z různých zemí. Roli
samozřejmě při komunikaci
s nimi hrají kulturní rozdíly.
Vyrostli jsme na různých fil-
mech, na jiné hudbě, v jiných
společenských poměrech.
A samozřejmě záleží na tom,
zda jstemuž, nebo žena. Já
jakomuž jsem spoustu věcí
neviděl, ale když jsem cesto-
val s mojí ženou, v komuni-
kaci a navazování kontaktů
nastával problém. Vůči že-
nám zde panuje velká opatr-
nost. Tedy s výjimkou Izrae-

le. Takže jako žena bych
mluvil asi jinak aměl jiné
zkušenosti.

Není dobrodružný život vá-
lečného zpravodaje trošku
návykový? Jak zvládátemo-
mentálně „obyčejný“ život
v Česku?
Mám rodinu, manželka je

scénáristka, dva synové už
jsou starší a mají spoustu
svých zájmů, takže rodinná
logistika jemomentálně dost
náročná. Vedle rodiny je
hodně práce kolem knížky,
jezdím na besedy s lidmi,
nepřestal jsem točit. Navíc od
té doby, co jsem se vrátil,
jsem už hodněkrát byl pra-
covně v zahraničí, takže ne-
mám dojem, že bych se nudil.
Jsem rád zpátky a nemám
pocit, že bymi chybělo vzru-
šení.

Sám jste zmínil, že ve váleč-
né zóně je kolem spousta
utrpení. Jak se s těmito situ-
acemi vyrovnáváte?
Bojuji s tím vnitřně vždy až

následně, ne v době, kdy re-
portáž dělám. Posttrauma-
tický syndrom v této formě
asi zažívá každý hasič, zá-
chranář. Amy novináři
nejsme roboti, ty věci se nás
dotýkají. To snad ani nejde
nevnímat tu bolest a utrpení.
Člověk se samozřejměmusí

snažit být nestranný, ale ur-
čitě ne chladným k těmto
věcem. To vnímání utrpení
patří k práci novináře. Ale
pak to trvá déle vše vnitřně
zpracovat. Duše amysl se
s tímmusí porvat.

Ocitl jste se někdy sám v ně-
jaké nebezpečné situaci?
Tadymusíte vzít v úvahu

to, že dnes už se lidé nezabí-
její kyji a meči, a může vám
ublížit člověk, který na vás
ani nemíří. Samozřejmě jsem
zažil spoustu nebezpečných
situací, ale jejich nebezpečí si
člověk uvědomil až zpětně.
Střílelo se kolem nás, dívali
jsme se přes 30metrový
vodní kanál vojáky islám-
ského státu a ten kanál bylo
to jediné, co nás chránilo.
Nebo namístě, kde jsme stá-
li, za 5minut vybuchl mino-
metný granát. Ale jak jsem
řekl, v tu chvíli si člověk to
nebezpečí příliš nepřipouští.

Vloni vám vyšla kniha Za
oponou války, kterámámezi
čtenáři úspěch. Čím si to vy-
světlujete?
Domnívám se, že je to

kombinace několika věcí. Li-
dé jsou podle odborníků
v poslední době překrmení
fikcí. Zjišťují, že realita je ná-
ročnější, složitější a častokrát
i zajímavější. A tou druhou
věcí je, že se lidé o zpravo-
dajství zajímají. Mnohem ví-
ce, než jsem čekal. Zajímá je,
co je za oponou práce, sou-
vislosti, které se do reportáže
nevejdou. Lidé také chtějí
poznat, kdo jsou ti, kteří re-
portáže píšou a zpracovávají.
Navíc téma vypjatých situací
jako jsou revoluce, teroris-
mus, konflikty a války jsou
také pro určitou skupinu
atraktivní. A kupodivu to
nejsou jenmuži. Já jsem sa-
mozřejmě z úspěchu knihy
obrovsky překvapený, ani
samo nakladatelství takový
úspěch nečekalo a nyní se
chystá třetí dotisk.

Plánujete ještě nějakou další
knížku?
Plánuji, pracuji na ní. Ale

jde to velmi pomalu. Bude to
kniha o Palestině a Izraeli,
apriori ne o samotném kon-
fliktu, ale o normálním, běž-
ném životě v těchto státech.
Knížka bymohla vyjít příští
rok.

Beseda s cestovatelem:
Jakub Szántó: Děti války, válka dětí
Neděle 26. května 2019, 16.00 – 18.00 Vzdělávací komplex

UTB, U18 Aula
Ozbrojené konflikty, revoluce a převratymocně dopadají na

život jednoho každého. Nejvíc alemění životy těch, které život
ještě nestačil zbavit nevinnosti – dětí. Jak se vyrovnávají z roz-
padem pocitu bezpečí, s rozvratem života kolem nich a jak silná
je naděje tváří v tváří násilí a ničení? Na frontových liniích, v ob-
leženýchmístech, v místech dějinných zvratů hledá už dvacet let
odpovědi televizní reportér Jakub Szántó. Laureát Peroutkovy
ceny, Novinářské ceny aMagnesii Litery povypráví o svých zku-
šenostech, o beznaději, i o světle na konci tunelu.

50 let poté. Cestovatelé putovali po stopáchHanzelky a Zikmunda
Tomáš Vaňourek a Lukáš

Socha. Tito dvamladímuži
se vydali po stopách asijské
cesty Zikmunda aHanzel-
ky. Dnešníma očima hle-
děli na stejnámísta, fotili
je jako kdysi před šedesáti
lety jejich slavní před-
chůdci. K tomu natáčeli,
bavili se s lidmi a zjišťovali,
jakmoc se svět změnil. Za-
žili při tom velkou spoustu
dobrodružství, o kterých
jsme si povídali s Lukášem
Sochou. O další podrob-
nostech ze své devítimě-
síční cesty po Asii se oba
mladí cestovatelé podělí
s návštěvníky festivalu
dnes na večerní cestova-
telské besedě, na které
promítnou i svůj film Cesta
jako žádná ze sta.

Jak vlastně vznikl nápad vy-
dat se po stopách cestovate-
lů Hanzelky a Zikmunda?
Cestu nebylo tak těžké vy-

myslet, ale bylo dost těžké ji
zrealizovat. Když jezdíte po
světě amáte rádi cestování,
tak Hanzelku a Zikmunda
znáte. Tak vlastně vznikl

tento projekt. A protože jsme
z Plzně, asi není překvapení,
že nás to napadlo u piva v
hospodě. A u piva pak probí-
hala i ta nejdůležitější roz-
hodnutí celého plánování.
Tam jsem si řekli: Ano, jdeme
do toho. A do pěti měsíců
jsme se vydali na cestu. Ta
trvala devět měsíců a cílem
bylo předat v únoru 2019
panu Zikmundovi dárek k
jeho stým narozeninám –
ukázat mu, jak se změnil svět
za šedesát let, především
proměnumíst, které navští-
vil s kolegou Hanzelkou v le-
tech 1959–1964.

Jak složité bylo cestu usku-
tečnit? Jak dlouho jste se na
cestu připravovali a co bylo

při přípravách vůbec nejslo-
žitější?
Všechno bylo velice těžké,

protože vydat se ve stopách
Hanzelky a Zikmunda bylo
trochu bruslení na tenkém
ledě. To znamená, že člověk
musí hodně přemýšlet, co
dělá, protože jde ve stopách
dvou největších cestovatel-
ských legend naší země.
Těžké bylo dopředu vybrat
fotografie, těžké bylo hrabat
se vmuzeu a v archivech a
hledatmísta, která nám
utvoří osu cesty. Těžké bylo
sehnat peníze i partnery. Ale
naštěstí pro nás neexistovala
odpověď „NE“. Když nás vy-
hazovali z radnice, tak jsme
se vraceli vždy jinými dveř-
mi, dokud jsme nedostali

potřebnou pozornost
amohli projekt nakopnout.
A tím nejdůležitějším im-
pulsem pro nás byl podpis
pana Zikmunda pod náš
projekt. Pan Zikmund dostal
náš nápad popsaný na papí-
ře, jemu se tomoc líbilo a
cestou nám potom i fandil.
Napsal nám dokonce i vzkaz,
že nám přejemnoho úspě-
chů, ať se vrátíme ve zdraví
zpátky domů a přivezeme
povedené fotky.

Jak jste vybírali fotografie
pro svou cestu?
Ono se to během cesty ně-

kolikrát měnilo. My jsme
nejdřívměli před sebou vel-
kémnožství archivních fo-
tografií, a také jsme s sebou
vezli jako vodítko knížky
z druhé cesty H+Z v digitální
podobě. A nakonec jsme vy-
cházeli pouze z těch knižních
fotek, protože jsme předpo-
kládali, že ty fotky budou li-
dem známé a budou si je pa-
matovat.

Pořizovali jste srovnávací
fotografie „tehdy a dnes“.

Která proměna vás nejvíce
překvapila?
Řekl bych asi proměna Ja-

ponska, ale to nebylo nijak
překvapující, tam se to dalo
čekat. Země prodělala za těch
šedesát let překotný rozvoj.
A docela zajímavá byla i In-
donésie. V této zemi bývá
často zemětřesení, která vždy
zničí i tamní kláštery. Oni je
pokaždé znovu postaví, ale
pokaždé je postaví jinak.
Takže tam to hledání pů-
vodníchmíst bylo hodně
náročné.

Bylo obecně složitémísta na
fotografiích najít?
Na začátku nám pomáhali

velvyslanci, protože jsme
o naší cestě přednášeli na
každém českém velvysla-
nectví. Ale postupem času
jsme se naučili ta místa hle-
dat sami. Někdy jsme to našli
hned, někdy nám to trvalo i
tři dny. Záleželo na tom, jaký
vývoj daná země prodělala.
Úplně snadné to nebylo, ale
pro nás to byla hra, která nás
bavila. Bylo to jako nějaké
puzzle nebo skládanka, která

do sebe zapadala. Původně
jsme těch fotek chtěli udělat
sto jako dárek ke 100. naro-
zeninám pana Zikmunda. Už
v Japonsku jsme jich napočí-
tali 107, ale nezastavili jsme
se. Naopak. Rozhodli jsme se
jich nakonec přivézt dvě stě.

Byli jste 262 dní na cestě,
projeli jste 32 zemí. Byla to
jen práce nebo jsteměli čas
i na „dovolenou“ a odpoči-
nek?
Bylo to hlavně o práci.

Svobodného cestování
a baťůžkaření jsme si s To-
mášem užili v životě dost, na
cestách jsme strávili spoustu
let. Tentokrát to bylo přede-
vším o práci, na odpočinek
prostor nebyl. Za těch 262
dnů jsme spali ve 130 hote-
lech, takže každý druhý den
už jsme byli někde jinde. Což
bylo trochu škoda, protože
někdy by bylo lepší, kdy-
bychom na danémmístě
mohli zůstat trochu déle,
abychom se smístech trochu
sžili a pochopili ho.
Celý rozhovor najdete na

webuwww.zlinfest.cz

Beseda s cestovateli:
Lukáš Socha, Tomáš Vaňourek: Zikmund100
Neděle 26. května 2019, 18.00 – 20.00, Vzdělávací komplex

UTB, U18 Aula
Cestovatelská show s projekcí filmu Cesta jako žádná ze sta.

Retrospektivní cesta po stopách Jiřího Hanzelky a Miroslava
Zikmunda – ojedinělý projekt mladých plzeňských dobrodruhů.
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METALHEART (2018)
Irsko, 2018, 88min
Režie:Hugh O'Conor
Sekce: Soutěž celovečerních hraných evropských debutů
Hrajeme:
26. května 2019, 15:30, Golden Apple Cinema 3
29. května 2019, 19:00, Golden Apple Cinema 5

Dvojčata Emma a Chantal jsou každá jako z jiného světa. Nejistá
Emma je naštvaná na svět a neví, kam se v životě vydat. Sní
o tom, že s nejlepším kamarádem Garym, který ji tajněmiluje,
založí kapelu (73%metalovou a 2% jazzovou fúzí). Chantal je na-
opak krásná, sebevědomí ji nechybí a také ví přesně, kam v živo-
tě směřuje. Jejich vzájemná rivalita vybublá na povrch ve chvíli,
kdy rodiče odjedou a sestry zůstávají samy. Otevře se tak prostor,
ve kterém vzájemně testují své osobnosti a soutěží o náklonnost
jednoho chlapce.

GWEN (2018)
Velká Británie, 2018, 86min
Režie:WilliamMcGregor
Sekce: Panorama
Hrajeme:
26. května 2019, 20:15, Golden Apple Cinema 3

Obklopenamrazivě krásnou přírodou velšského parku Snowdo-
nia si mladá dívka Gwen zoufale snaží udržet domov. Na pozadí
průmyslové revoluce 19. století je stín, který se snesl nad jejím
domovem v podobě záhadné nemoci matky, absence otce a bez-
ohledné těžební společnosti snažící se zabrat jejich půdu, stále
větší. A podezřívavámístní komunita se krutě staví proti Gwen
a její rodině.

JAK VYCVIČIT VELBLOUDA
Norsko, 2018, 75min
Režie: Karl Emil Rikardsen
Sekce: Soutěž evropských dokumentárních filmů pro děti a mlá-
dež
Hrajeme:
26. května 2019, 13:00, Golden Apple Cinema 2
29. května 2019, 10:15, Golden Apple Cinema 2

Torarin a Svalin žijí se svými rodiči v Akkarfjordu na dálném se-
veru Norska. Místo koně, kterého si sourozenci přejí, jim rodiče
koupí dva velbloudy dvouhrbé. Tato exotická zvířata je třeba
cvičit, a tak rodina brzy zjistí, že velbloudí výcvik není nic pro
laiky. Vydají se tedy na expedici doMongolska s nadějí, že zde
najdou profesionálního trenéra, který přijme pozvání k výcviku
velbloudů v arktickémNorsku. Toho správného naleznou až
hluboko v poušti Goby. Namongolské tréninkovémetody však
nejsou vůbec připraveni.

Nenechte si ujít na filmovém plátněFILMDNE:
ROZBITÁ ZRCADLA
Adlerovi žijí navenek zá-

viděníhodným životem. Jen-
že pod slupkou ohromné
lásky otce rodiny se skrývá
posedlost nejstarší dcerou
Ariellou. S militantní přís-
ností sleduje každý její krok
a následně ukládá tvrdé
tresty. Po jedné velké chybě,
které se Ariella dopustí, však
žádný trest nepřichází. Hle-
dání vlastního potrestání
přivádí dívku na temnou
cestu. Odkrývá tajemství ot-
covyminulosti, které ji a je-
jího otce postaví proti sobě.
Izrael, 2018, 104min
Režie: Imri Matalon, Aviad

Givon
Sekce: Mezinárodní soutěž

celovečerních filmů pro
mládež
Hrajeme:
26. května 2019, 17:20,

Golden Apple Cinema 2
30. května 2019, 21:30,

Golden Apple Cinema 5

Režisér Aviad Givon o filmu ROZBITÁ ZRCADLA:

„Kéž by tento filmmohli vidět
naši otcové před 40 lety“
Při pohledu zvenčí rodi-

na Adlerových žije závidě-
níhodným životem, ale pod
velkou láskou Giora ke své
rodině se skrývá posedlost
jeho sedmnáctiletou dce-
rou Ariellou. Každičký krok
své dcery sleduje s přísnou
vojenskou disciplínou,
a praktikuje krutémetody
trestu. Otec a dcera se na-
vzájem provokují nebo vy-
hýbají v nekonečném cyklu
„zločinu a trestu“, provi-
nění a odpuštění. Teprve,
když se Ariella vydá na
temnou výpravu, objeví
tajemství z otcovyminu-
losti, které je dovede ke
vzájemné konfrontaci.

Mladá herečka Shira Haa-
sová svým strhujícím výko-
nem nese celý film na svých
bedrech, celou dobu však nad
ní visí stín extrémní otcov-
ské postavy, zabarvující kaž-
dou scénu jeho přítomností.
Tohomuže však nemůžeme
jen tak nenávidět; i mezi di-
vákymusí existovat určitá
empatie.

Aviad Givon: Ariellin otec
Giora se svou dceru zachází
hodně tvrdě. Přesto s ním
publikum cítí, protože je
zřejmé, že ji mámoc rád. Dá-
vá jí zabrat, protože o ni má
strach. Z jeho úhlu pohledu
by otecměl být dceři
ochráncem, což je přesně to,
co dělá. Jeho trauma vyplave
na povrch teprve ve druhé
polovině filmu, a jeho skutky
a činy takmohou být inter-
pretovány v retrospektivě.
Od tohoto okamžiku k němu
mohou být diváci ještě sho-
vívavější.

Byla postava Giora vytvoře-
na na základě skutečných
lidí?
Opravdu odkazuje na ně-

kolik ofenzivních rodičů,
které známe ve skutečnosti.
Jeho postava ale také nese
určitou podobnost s otcem
Imri Matalona, spolurežiséra
a spoluautora ROZBITÝCH
ZRCADEL (oba do Zlína na
festival přijedeme). Jeho otec
se celý život potýkal s váleč-
ným traumatem, které vy-
plulo velmi těsně pod hladi-
nu.

ROZBITÁ ZRCADLA jsou tím
druhem filmu, který bymohl
v publiku snadno vyvolat
extrémní reakce.
Ano, tento podle všeho

dokáže vyvolat spoustu
emocí mezi rodiči, kteří jsou
s Giorovými drastickými pe-
dagogickýmimetodami
konfrontováni. Jedna
z nejdojemnějších reakcí
přišla odmuže, který z pro-
mítání odešel s pláčem, a řekl
mi, že svého syna vychovává
špatně a že jej odteď už nikdy
nepotrestá.

Napětímezi otcem a dcerou
je na plátně obrovské…
Ale v zákulisí nikdy. Možná

se to zdá být těžko uvěřitel-
né, ale atmosféra na place
byla vždycky velmimírumi-

lovná. Všichni k sobě byli
velmi citliví a herci si zůstali
blízcí i poté, kdy natáčení
skončilo.

Díky vlivu rodiny se Arielle
zdá, že svět je na její velké
sny a divoké srdce příliš
malý a úzký. Jak jste to do-
kázali tak jasně převést na
vizuální úroveň?
První scéna filmu je do ur-

čité míry klíčem k Ariellinu
světu. Vidíme, že se svým
způsobem bojí bavit se tolik,
jako její kamarádi. Zatímco ti
dál tančí, ona sama odejde
někam do tmy. Na konci této
scény si sundá „přestrojení“
a vrátí se k rodině. Takto pří-
běh diváky navede přímo do
Ariellina úzkého vesmíru. To
je v průběhu filmu ještě více

zdůrazněno různými filmo-
výmimožnostmi, které jsme
použili, například omezenou
paletou barev, které připo-
mínají vojenské barvy,
a hodně ježděním v autech,
která fungují jako akvárium,
pohybující se v prostoru a
čase, zatímco Ariella uvnitř
vozu stále není schopna
ochutnat nádech svobody.
Máme tam také hodně
disharmonie v hudbě,
a Ariella vmnoha detailních
záběrech vypadá skoro jako
mumifikovaná.

A pak je tam to světlo, které
je v tomto filmu velmi
zvláštní. Tak jako je ve dne
jasné až sžírající sluneční
světlo, v nočních scénách je
žluté světlo.
Světlo při definici atmo-

sféry filmu skutečně hrálo
důležitou roli. Kroměmnoha
jiných věcí může světlo –
spoustě Izraelců – evokovat
vojenské zkušenosti. Jsme
rádi, že jste to cítili také vy
jako diváci.

Představte si, že byste byl
programovým ředitelem
festivalu se 100% volnou
rukou – žádná rozpočtová
omezení a garanci vyproda-
ných kin…Které tituly byste
na programurčitě dal?
To je velice těžká volba. Asi

bych sáhl po filmech, které
měly na Imri Matalona a na
mě jako na tvůrce jasný do-
pad. Byla by to KRAJINA
VMLZE Theodorose Angelo-
poulose, UNDERGROUND
Emira Kusturici a AMERICKÁ
KRÁSA SamaMendese.

Na druhou stranu, kdybyste
mohl kino pro svůj film za-
plnit dokonalým publikem
a pozvat, kohokoli byste
chtěl, aby se na ROZBITÁ
ZRCADLA přišli podívat, kdo
by v tom kině byl?
Na osobní úrovni bychom

byli rádi, aby byl kinosál plný
lidí, kteří v životě potřebují
najít místo pro odpuštění.
Také bychom chtěli, aby film
mohli před 40 lety vidět naši
otcové, předtím, než šli do
války. Rozhodně chci, aby
tam byli taky.

Gert Hermans
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KONFERENCE KINO ZA ŠKOLOUNABÍDNE
OPĚT INSPIRACI K FILMOVÉ
AAUDIOVIZUÁLNÍ VÝCHOVĚNA ŠKOLÁCH
Jak propojit filmovou
a audiovizuální výchovu
na školách s dalšími obory
a jak pracovat s knihov-
nami filmů v projektech
filmové a audiovizuální
výchovy. Tyto dvě témata
budou dnes rezonovat na
dalším ročníku meziná-
rodní oborové konference
o filmové a audiovizuální
výchově, která bude od
9 hodin probíhat ve zlín-
ské Alternativě. Dva hlav-
ní tematické bloky pak
doplní prezentace inspi-
rativních přístupů a pro-
jektů filmové výchovy.
Konferenci pořádá Asoci-
ace pro filmovou a audio-
vizuální výchovu, Kance-
lář Kreativní Evropa –
MEDIA a Zlín Film Festi-
val.

Ještě před začátkem této
konference jsme o stávají-
cích problémech filmové
a audiovizuální výchovy
mluvili s Terezou Czesany
Dvořákovou z Asociace pro
filmovou a audiovizuální
výchovu.

Jak jsou na tom české školy
s filmovou výchovou? Na
jaké problémy filmová
a audiovizuální výchova
naráží v systému českého
školství?
Dobrá zpráva je, že filmo-

vá výchovamůže být na
českých školách – těch zá-

kladních a na gymnáziích –
oficiálně vyučována a klasi-
fikována. A to už od roku
2010. Špatná zpráva je, že je

pořád jenmálo škol, kde se
to děje. Důvodů jemnoho –
Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy pro fil-

movou výchovu neuvolnilo
žádné finanční prostředky
ani hodinovou dotaci a také
nijak nepomáhá tomu, aby
vznikla didaktika, učebnice
a pomůcky. Dalším důvo-
dem je, že na školách chybí
učitelé filmu, protože nee-
xistuje žádná vysoká škola,
která by je vychovávala. A v
neposlední řadě hraje roli i
to, žemnoho učitelů a ředi-
telů škol nechápe, proč by
měla být výuka o filmu nebo
filmem důležitá – nevnímají,
jak skvěle a komplexněmů-
že rozvíjet kompetence
a schopnosti žáků a jejich
estetické a společenské po-
stoje.

Jaký je ideálnímodel fil-
mové a audiovizuální vý-
chovy? Co byměly školy
dětemnabízet a jaké
schopnosti byměly děti
získat?
Můj osobní názor je, že

podobně jako v dalších
uměleckých vzdělávacích
oborech je dobrá kombinace
teorie a praxe. Děti by se
měly dozvědět něco o tom,
jak se na filmy dívat a po-
slouchat je, jaké byly filmy
dříve a jaké jsou dnes. Měly
bymít ale takémožnost si
film ozvučit, napsat scénář
nebo storyboard a třebLa
i natočit. Děti se při přípravě
a výrobě školního filmečku
učí, jak komunikovat vma-
lém týmu, jak společně
vyhledat informace o téma-
tu filmu, jak vyřešit různé
problémy, které se během
přípravy objeví, jak věc
nejen začít, ale také dokon-
čit atd.

Od jakých zemí bychom
semohli nechat inspiro-
vat?
Můžeme jmenovat Velkou

Británii, Skandinávii, ale také
Polsko. Naší metou je asi
Francie, kde se filmová vý-
chova stala součástí školních
kurikulí už před několika

desítkami let. Děti chodí se
školou na umělecky náročné
filmy do kina stejně jako do
galerie. I zde se jim dostane
vysvětlení, proč jsou tyto fil-
my jiné než ty běžné pop-
kulturní. Ale pozor, nepřed-
stavujme si, že ve Francii
probíhá filmová výchova na
školách několik hodin týdně.
I francouzští učitelé potře-
bují probrat mnoho jiné lát-
ky. Stačí tedy třeba 2 filmy
s návaznými 2-3 hodinami za
rok.

Jakou roli v audiovizuální
filmové výchově hrají prá-
vě filmové festivaly?
Samozřejmě kvalitní fil-

mové festivalymají roli po-
měrně zásadní. Jsou to při-
rozená centra kultivace filmu
amají přirozený vzdělávací
potenciál. Navíc diváky fes-
tivalů jsou často i studenti
středních a vysokých škol,
kteří na festivalech prochá-
zejí neformálním vzdělává-
ním. Moc by semi líbilo,
kdyby se opravdu koncepční
vzdělávací programy pro děti
a mládež stali přirozenou
součástí všech větších čes-
kých festivalů.

Jedním z letošních hlav-
ních témat konference je
propojení filmové a audi-
ovizuální výchovy s další-
mi vzdělávacími obory.
Proč je toto propojení dů-
ležité? A existují na čes-
kých školách nějaké pří-
klady toho, jak toto pro-
pojenímůže fungovat?
Film je už ze své podstaty

tak zvaným syntetickým
uměním – vstřebává prvky
dalších umění a věnuje se
různým společenským
a psychologickým tématům.
Je tedy zcela přirozené, že se
i filmová výchova propojuje
s dalšími oblastmi vzdělá-
vání. Děti a mladí lidé pak
mohou natáčet nebo zkou-
mat filmy s historickými
nebo společensky aktuální-

mi tématy. Velmi časté je
propojení filmu s výtvarnou
výchovou, kdy na konci
procesu vznikne animovaný
film. Film se alemůže spojit
i s výukou přírodních věd.
Zatím se to u nás příliš ne-
dělá, ale dokážu si představit
specializované hodiny o op-
tice nebo světlocitlivých
chemických procesech s vy-
užitím kapitol z dějin filmu.
A co teprvemožnosti ča-
sosběrného natáčení v pří-
rodovědě!

Dalším tématem letošní
konference je práce
s knihovnami filmů v
projektech filmové a au-
diovizuální výchovy. Jak
takové knihovnymají
ideálně vypadat a jak
sloužit?
Jde o poměrně nový trend

související s digitalizací fil-
mů. Spontánně ale také
s podporou národních i ev-
ropských kulturních pro-
gramů vznikají větší či
menší skupiny filmů, které
jsou spolu smetodickými
pomůckami nabízeny ško-
lám a dalším vzdělávacím
organizacím. Takové kata-
logy filmů byměly vždy re-
spektovat potřeby školy.
Musí se třebamyslet na sa-
motné uvádění filmů, pro-
tože celovečerní film do
45minutových vyučovacích
hodin prostě nenacpete. Je
ale také potřebamyslet na
to, aby podobný přístup ne-
devalvoval filmy samotné,
aby se stále promítaly v
dobrých podmínkách sou-
středěnému divákovi. V
případě, že se tyto základní
problémy vyřeší, může být
práce s katalogy filmů velmi
příjemná a užitečná. S tím,
jak se s katalogy pracuje ve
Velké Británii, Norsku, Pol-
sku nebo v Litvě, se ostatně
může kterýkoliv zájemce
přijít seznámit na naši kon-
ferenci.
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Mezi křehkostí a monumentalitou. Takový název nese unikátní
výstava, kterou v těchto dnech hostí Galerie Václava Chada ve
Zlínském zámku. Výstava představuje výběr z tvorby Zdeny Fi-
bichové, jedné z umělkyň, které se ve druhé poloviněminulého
století výrazně prosadily na tehdejší kulturní scéně. Její sochař-
ské dílo osciluje mezi křehkostí a monumentalitou. Vedle so-

chařských prací jsou na výstavě prezentovány také její svébytné
kresby ze soukromé sbírky. Lidské tělo se stalo primárním té-
matem rané sochařské tvorby Zdeny Fibichové, skrze jehož ná-
sledné stylizování dospěla k jednoduchému, přírodou inspirova-

nému tvaru. Organické tvarosloví a silné spojení s přírodou jsou
patrné v celé řadě jejích sochařských děl. Mimo tyto sochy tvořila
Fibichová takémonumentální, čistě provedené objekty a reliéfy
vyznačující se racionalitou a vypočítanými zásahy do hmoty
i tvarumasivníhomateriálu. Vedle sochařské tvorby pracovala
Fibichová také s tušovou kresbou. Ty jsou spíše než přípravnými
pracemi svébytnými díly, která se svou formou blíží gestické
malbě.
Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy proběhne dnes
v 16 hodin.

ZDENA FIBICHOVÁ (1933–1991)
Mezi křehkostí amonumentalitou
Místo: Zlínský Zámek, Galerie Václava Chada, Soudní 1, Zlín
Vstup: 50 Kč
Termín: 24/5 – 8/9/2019, do 31. 7. úterý – sobota 10–17 hodin,
od 1. 8. do 8. 9. úterý–pátek 14–17 hodin
Během ZLÍN FILM FESTIVALU otevřeno od 9–17 hodin
Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy 26/5 – 16:00

Nenechte si dnes ujít...

DÍLNAMALÉHO
NOVINÁŘEANEB POPIŠ,
CO VIDÍŠ!
Neděle 26. května 2019,

13:00
Workshop v openair for-

mě, kterou přímo pro festival
a Český rozhlas připravila
Míša Vetešková, rozhlasová
novinářka, autorka pohádek
a divadelních her pro děti, se
snaží dětem přiblížit, jak
pracuje rozhlasový novinář.

ATELIÉR
Neděle 26. května 2019,

17:10
Worldmusic kapela s her-

cemMěstského divadla Zlín
Matějem Štruncem.

FILMOVÉ PIANO
Neděle 26. května 2019,

18:20
Filmové piano s Haroldem

Lloydem – promítání filmů
za klavírního doprovodu

SESTRAVAKCI
Neděle 26. května 2019,

19:00
Muzikál namotivy slav-

ného filmu

MIDNIGHT COFFEE
SESSION
Neděle 26. května 2019,

21:30

SPECIÁLNÍ PROLÍNÁNÍ
Neděle 26. května 2019,

10:00
Interaktivní prezentace

Českého hnutí speciálních
olympiád.

ZÁVOD ČESKÉHO
POHÁRUV PARKOURU
Neděle 26. května 2019,

10:00
Závod otevřený široké ve-

řejnosti i registrovaným
sportovcům.

S HUBERTEMDO LESA II
Neděle 26. května 2019,

11:00

Pojďte společně s Filipem,
Aničkou a neobyčejným
psemHubertem poznávat
obyvatele naší přírody.
Představení druhé řady seri-
álu na Déčku.

TVMINIUNI
Neděle 26. května 2019,

16:00
Známé hity televizní uni-

verzity prominidiváky.

ČERVENÝKOBEREC
Neděle 26. května 2019,

17:00
Po červeném koberci se

dnes projde například Pavel
Nový, Magdaléna Reifová,
Mosho Genci, Katja Benrath,
a další.
22. SALON FILMOVÝCH

KLAPEK – VEŘEJNÁDRAŽ-
BA

Neděle 26. května 2019,
13:00
Veřejná dražba filmových
klapek.

FESTIVAL CAFÉ
Neděle 26. května 2019
Festival Café bude od 15

hodin hostit Přemysla Ra-
base, ředitele ZOO Dvůr Krá-
lové, moderátorku Emmu
Smetanu a herce Jordana Haj.
Od 19 hodin si Vladimír Kroc
bude povídat s irskou hereč-
kou Jordanne Jones a režisé-
remMariánem Polákem.

TANČENÍ V ULICÍCH
Neděle 26. května 2019,

18:00

Tančení street dance za
půvabných jarních večerů
přímo na ulici.

HVĚZDNÉ JABLKO
Neděle 26. května 2019,

16:00
Autogramiáda Emmy

Smetany, Jordan Haj, Pavla
Nového neboMagdalény
Reifové.

LETNÍ KINO: KURSK
Neděle 26. května 2019,

21:45
ROCKOTÉKAMARTINA

„KUDLY“ KUDLIČKY
Neděle 26. května 2019,

23:00

Kongresové
centrum Zlín

Divadelní zóna
PFNonwovens

Náměstí Míru

Festivalová
ulička

Koncertní zóna
ENAPO

Zámecká zóna

OZC Zlaté
jablko

Zlínský zámek vystavuje
sochařské dílo ZDENY
FIBICHOVÉ

Slovenská legenda Inekafe dnes zahraje pro
festivalové publikum

Slovenská punkrocková
kapela Inekafe to dnes od
19 hodin rozjede na festiva-
lovém koncertním pódiu.
Jedna z nejpopulárnějších
slovenských skupin píše svou

spletitou historii už od roku
1995, má na svém kontě
13 alb a k jejím největším hi-
tům patří skladby Ráno, Zá-
verečná nebo Ružová záhra-
da. Zlínskému festivalovému

publiku se tato energická
kapela představí poprvé
a rozhodně to bude stát za to.
Předkapelou této bratislav-
ské trojici bude DUO JUYOS
COMPLET, ostravská big

beatová kapela pod vedením
Michala Menšíka a Dušana
Serdela. Cena za vstupenku je
249 korun a součástí je
i vstup do letního kina zdar-
ma.
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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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Marhoul: Nabarvené ptáčemě zasáhlo
natolik, že jsemnebyl schopen se zbavit
myšlenky příběh přenést na filmové plátno
Filmová práva na román

Nabarvené ptáče zakoupil
producent VáclavMarhoul,
v roce 2013 dostal v Cannes
cenu za scénář, nyní se
chystá světová premiéra
tohoto snímku. Proč si
zvolil pro svůj film kon-
troverzní předlohou
polsko-amerického autora
Jerzyho Kosinskeho? A co
by si přál, aby si lidé z kina
po zhlédnutí jeho snímku
odnesli? Na to jsme se ze-
ptali VáclavaMarhoula
v krátkém rozhovoru.

Vzpomínáte ještě, kdy jste se
rozhodl, že příběh Jerzyho
Kosinského přenesete na
filmové plátno?
Ano, bylo to hned po do-

končení filmu Tobruk
v srpnu roku 2008. Nabarve-
né ptáčemě svého času jako
čtenáře zasáhlo natolik, že
jsem nebyl schopen se zbavit
myšlenky ten příběh přenést
na filmové plátno, a to
i přesto, že jsem si byl vědom,
jaká všechna úskalí to přine-
se a kolik práce bude nutné
pro to vykonat.

Snímekmíří do českých kin
letos v září. Co byste si přál,
aby si diváci po zhlédnutí
filmu odnesli?
Otázky… Aby si odnesli

otázky, na které budou každý
který hledat odpovědi sám za
sebe.

Co pro vás bude zaslouženou
odměnou za tu 11letou práci
na filmu?
Když se filmu podaří za-

ujmout, když uspěje na za-
hraničním trhu tak, aby
všichni lidé, kteří mně věno-
vali svojí důvěru, tedy ko-
producenti, sponzoři, herci
a štáb, byli na svojí práci hrdí.

Snímekmá bezmála 3 hodi-
ny aminimummluvených

pasáží, ve kterých se navíc
mluví speciálně vytvořeným
slovanským jazykem –
interslovanštinou, což je
umělý jazyk srozumitelný
většině slovanských národů.
Proč zrovna novoslovanšti-
nou a ne angličtinou?
Od samotného počátku

jsem byl přesvědčený o tom,
že právě angličtina by au-
tenticitu Nabarveného ptá-
čete naprosto zničila. Sám
Kosinski v předmluvě ke své
knize uvádí, že příběh se
odehrává kdesi ve východní
Evropě, kde lidémluví po-
divným nářečím. Proto jsem
se rozhodnul, že použiji tzv.
slovanské esperanto, umělý
jazyk. K tomuto rozhodnutí
jinak vedlo i moje rozhod-

nutí, že jsem si opravdu ne-
přál a nepřeji, aby se jakýko-
liv stávající slovanský národ
ve východní Evropě právě
s tímto příběhem národně
identifikoval.

Jak si s tímto jazykem pora-
dili zahraniční herci?
Herci slovanského původu

s ním problém samozřejmě
neměli. Ovšem ti jiní, hlavně
anglosaští, vskutku velký.
A proto ti, co jímmuseli
mluvit, dostali s předstihem
před natáčením své dialogy v
audio i video nahrávkách,
podle kterých semohli při-
pravovat. Zbytek jsme dota-
hovali přímo na place.

WORKSHOP: JAK SE TOČÍ VELKOFILM
Neděle 26. května 19:00, Obchodní dům Zlín, Kavárna Bistro-

téky Valachy
Autorské setkání s tvůrčí delegací filmu nabídne unikátní in-

formace nejenom o složitém vzniku filmu, ale i o práci se světo-
vými hereckými osobnostmi a unikátním jazyku filmu –Mezislo-
vanštině.
Hosté: Václav Marhoul (režisér), VojtěchMerunka (jazykový

poradce).

Poznejte Svět nabarveného ptáčete ještě před
českou premiérou
K nejočekávanějším čes-
kým filmům letošního
roku patří Nabarvené ptá-
če režiséra Václava Mar-
houla. Snímek vznikal po
dobu deseti let dle světově
proslulého románu Jerzy-
ho Kosińského, výjimeč-
ného svou syrovostí a po-
pisem krutostí, které mo-
hou způsobit válka a jí
pokřivené poměry a lidské
charaktery.

Krátce předtím, než Na-
barvené ptáče začnou pro-
mítat kina, budou fotografie
z jeho natáčení netradičně
vystaveny i ve Zlíně – v pro-
storách kavárny Bistrotéka
Valachy. Deset let, během
kterých film vznikal, přiblíží
fotografické snímky Jakuba
Čecha, Jana Dobrovského
a Luďka Hudce. Výstava
představí i pracovní koutek
režiséra VáclavaMarhoula
(scénáře, storyboardy, režijní
poznámky, fota z natáčení)
a rekvizity filmu. Nabarvené
ptáče se tak krátce před pre-
miérou dostane do vysoce
uměleckých souvislostí, což
v české kinematografii ne-
bývá zvykem.
Premiérové uvedení pu-

tovní výstavy na Zlín Film
Festivalu proběhne dnes
v 19 hodin za osobní účasti
tvůrců filmu včele s režisé-
rem VáclavemMarhoulem.
V rámci vernisáže se bude
konat workshop s tvůrci fil-
mu o náročnosti natáčení
velkofilmu se světovými fil-
movými hvězdami a novou
slovanskou řečí.
Natáčení filmu předchá-

zelo osm let příprav, které
zahrnovaly dvouletou snahu

o získání práv ke zfilmování,
17 verzí scénáře, které vzni-
kaly tři roky, a další roky pak
nakonec úspěšné úsilí ve-
doucí k financování celého
projektu. Nabarvené ptáče je
výpovědí židovského chlapce
o podstatě a smyslu lidského
života a o lidském charakte-
ru. Pomnoha stránkách vý-
jimečný film se točil průběž-
ně po dobu šestnácti měsíců
na Ukrajině, Slovensku, v
Polsku a v Česku. Nabarvené

ptáčemá vedle hlavní role,
kterou ztvárnil nyní už jede-
náctiletý Petr Kotlár z Čes-
kého Krumlova, mezinárodní
herecké obsazení. V první
řadě naMarhoulovu nabídku
kývli světové hvězdy, jakými
jsou Harvey Keitel a Stellan
Skarsgaard, vedle nich pak
Udo Kier, Julian Sands a Bar-
ry Pepper. Z německých her-
ců se na plátně objeví Tim
Kalkhof, z ukrajinských Alla
Sokolova, z ruských Aleksej
Kravčenko, z polských se
představí Lech Dyblik, ze
slovenských Júlia Valentová
aMartin Nahálka a z českých
pak Jitka Čvančarová, Radim
Fiala nebo Petr Vaněk. Svě-
tová premiéra proběhla
v květnu 2019. Česká až
12. září 2019.

Výstava Svět Nabarveného ptáčete
24. 5. – 4. 6. 2019, kavárna Bistrotéka Valachy Obchodní dům

Zlín
Vernisáž: 26. května 19.00 Obchodní dům Zlín
Premiérové uvedení putovní výstavy na ZLÍN FILM FESTIVAL

a za osobní účasti tvůrců filmu včele s režisérem VáclavemMar-
houlem.
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Film of the day: BROKEN
MIRRORS
From the outside, the

Adler family lives an envia-
ble life, but underneath Gio-
ra’s great love for his family
lays an obsession with his
eldest daughter Ariella. This
strict military disciplinarian
follows his teenage daugh-
ter’s everymove, and he in-
flicts severemethods of
punishment. Ariella commits
a grave error, yet her father
won’t punish her for it. Se-
eking a punishment of her
own, Ariella embarks on a
dark quest where she will
discover a secret to her
father’s past that will lead
them to confront one ano-
ther.
Israel, 2018, 104min
Director: Imri Matalon, Aviad
Givon
Section: International Com-
petition of Feature Films for
Youth
May 26, 2019, 17:20,
Golden Apple Cinema 2
May 30, 2019, 21:30,
Golden Apple Cinema 5

METALHEART
Ireland, 2018, 88min
Director:Hugh O'Conor
Sekce: Competition of European First Feature Films
May 26, 2019, 15:30, Golden Apple Cinema 3
May 29, 2019, 19:00, Golden Apple Cinema 5

Sisters Emma and Chantal are worlds apart. Emma is self-
conscious, angry at the world and unsure of which path to take
in life. She dreams of starting a band (which will be 73%metal
and 2% jazz fusion!) with her best friend Gary, who secretly has a
crush on her. On the other hand, her twin sister Chantal is beau-
tiful, confident, and knows exactly where her life is headed.
When their parents go away, their simmering sibling rivalry
threatens to boil over as they try out new versions of themselves
and compete for the affections of the same guy.

GWEN
UK, 2018, 86min
Director:WilliamMcGregor
Section: Panorama
May 26, 2019, 20:15, Golden Apple Cinema 3

In the stark beauty of 19th Century Snowdonia, a young girl,
Gwen, tries desperately to hold her home together. Struggling
with hermother’s mysterious illness, her father’s absence and a
ruthless mining company encroaching on their land, a growing
darkness begins to take grip of her home, and the suspicious lo-
cal community turns on Gwen and her family.

THEARCTIC CAMELS
Norway, 2018, 75min
Director: Karl Emil Rikardsen
Section: Competition of European Documentary Films for Chil-
dren and Youth
May 26, 2019, 13:00, Golden Apple Cinema 2
May 29, 2019, 10:15, Golden Apple Cinema 2

Torarin and Svalin live with their parents in Akkarfjord, way up
in the north of Norway.When the siblings want a horse for ri-
ding, their parents buy two Bactrian camels for them instead.
The exotic animals need to be trained, and the family soon dis-
covers that camel training is not for amateurs. They take on an
expedition toMongolia, hoping to find a professional trainer
whowill accept an invitation to train their camels in Arctic
Norway. Deep into the Goby desert, they actually find a candida-
te. But they are not prepared for Mongolian trainingmethods.

Director Aviad Givon about BROKEN MIRRORS

“Wewish our fathers could have seen this film
40 year ago“
From the outside, the

Adler family live an envia-
ble life, but underneath
Giora’s great love for his
family lays an obsession
with his 17-year-old dau-
ghter Ariella.With strict
military discipline, he
follows his daughter’s
everymove, and he inflicts
severemethods of
punishment. Father and
daughter provoke or avoid
each other in an endless
cycle of ‘crime and
punishment’, of guilt and
forgiveness. Only when
Ariella embarks on a dark
quest, will she discover a
secret to her father’s past
that will lead them to con-
front each other.
With her impressive per-

formance, young actress
Shira Haas carries the film on
her shoulders, but all the ti-
me the shadow of this extre-
me father figure is hanging
over her, colouring every
scene with his presence. Still
we can’t just hate theman;
there needs to be some em-
pathy as well with the audi-
ence.
Aviad Givon: Ariella’s

father Giora treats his dau-
ghter in a tough way. Still the
audience feels for him, be-
cause it is obvious that he
loves her a lot. He is giving
her a hard time because he is
concerned about her. From
his point of view, a father
should be like a guardian to
his daughter, and that’s what
he does. Only during the se-
cond half of the film his
trauma comes to the surface
and his deeds and actions
can get interpreted in hind-
sight. From thatmoment on,
the audience can be even
more forgiving for him.

Was Giora’s character based
upon real people?
He refers indeed to a few

rather offensive parents that
we’ve known for real. At the
same time his character also
holds some characteristics
from the father of Imri Ma-
talon, co-director and co-

author on BROKENMIRRORS
(both of us will be coming to
the Zlin Festival). During his
entire life, his dad has been
dealing with a war trauma
that came very close to the
surface.

BROKENMIRRORS is the
kind of film thatmight
easily provoke extreme re-
actions from an audience.
Oh yes, this films seems to

bring out a lot of emotions
with parents, confronted
with Giora’s drastic pedago-
gical methods. One of the
most touching reactions ca-
me from amanwhowalked
out of the screening crying,
and toldme that he had been
bringing up his son in the
wrong way, and that from
now on he would never
punish him again.

The tension between father
and daughter is huge on
screen…
But never behind the sce-

nes. It might be hard to belief

but the atmosphere on the
set was always very peaceful.
Everyone was very sensitive
to one another and the cast
remained very close, also
when the shooting was over.

Under the influence of her
family, Ariella’s world seems
to be too small and narrow
for her big dreams and her
wild heart. How did you
make this so clear on a visu-
al level?
The first scene of the film

is to some degree the key to
Ariella’s world.We see how
she is somehow afraid of ha-
ving asmuch fun as her fri-
ends.While they continue to
dance, she wanders off alone
in the dark. At the end of this
scene she removes her “dis-
guise“ and returns to her fa-
mily. This is how the story
guides the audience straight
into Ariella’s narrow univer-
se. During the film this is
evenmore emphasized by
several cinematographic
choices wemade, like a rest-

ricted palette of colours that
resemble army colours, and a
lot of rides in cars that
function as an aquarium
moving through space and
time, while inside the car
Ariella is still not able to tas-
te a touch of freedom. There
is also a lot of disharmony in
themusic, and inmany close
shots Ariella looks almost
mummified.

And then there is the light,
that is very special in this
film. Aswell as the bright,
burning sunlight by dayti-
me, is the yellow light in the
night scenes.
The light indeed played an

important role in defining
the film’s atmosphere.
Amongmany other things
light can – for many Israelis –
evokemilitary experiences.
We are happy that you as
viewers can also feel it.

Imagine youwere a festival
programmerwith a 100%
carte blanche – no budgetary
limitations and sold out
theatres guaranteed…
Which titles would you de-
finitely put on your progra-
mme?
That is a very difficult

choice. I should probably go
for films that had a clear im-
pact on Imri Matalon andme
as creators. That would be
LANDSCAPE IN THEMIST by
Theodoros Angelopoulos,
UNDERGROUND by Emir
Kusturica, and AMERICAN
BEAUTY by SamMendes.

On the other hand, if you
could fill the cinemawith
the perfect audience for
your film, and invite who-
ever youwanted to come
and see BROKENMIRRORS,
whowould be in that cine-
ma?
On a personal level we

would like the theatre to be
filled with people who need
to find a place for forgiveness
in their lives. We also wish
our fathers could have seen
this film 40 year ago, before
they went to war. I definitely
want them to be there too.

Other film tips:


