
ELIŠKABALZEROVÁdoprovodila úvodnímslovem filmTehdy spolu.

Autogramnapodpisovou tabuli věnovaly festivalu celebrity i jejich
děti, napříkladDCERAMARKA IGONDY.

MAGDALENAKOŽENÁpředstavila v parku projekt ZUŠOpen.

SPIPIDLOUHOUPUNČOCHOU,maskotem letošního ročníku festivalu, semohli lidé potkat namnohamístech veZlíně.
Delegace k filmuPSÍŽIVOT se v kině setkala s přátelským
uvítáním.

Komentovanáprohlídka za účastiTHEODORAPIŠTĚKApřilákala
na zlínský zámekdavy diváků.

Dvě nové hvězdy na chodníku slávy patříPAVLÍNĚMOURKOVÉ aKARLUSMYCZKOVI. Děti veFESTIVALOVÉDIVADELNÍZÓNĚPEGASNONWOVENSnadšeně vítaly účinkující.

Takový byl 57. ročník Zlín Film Festivalu
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57. ročník Zlín Film Festivalu zná své vítěze

Letošní ročník zlínského
filmového festivalu se po-
malu stává minulostí. Již jen
jeden den zbývá zájemcům
o filmový i doprovodný
program. Soutěžní sekce
jsou uzavřeny a jejich vítě-

zové včera večer obdrželi
svá ocenění.
Na Zlín Film Festival se

akreditovalo 2900 hostů a
celkově se může pochlubit
vysokou návštěvností, která
se pohybuje na úrovni loň-
ských 125 000 hostů. Do
čtvrtečního večera zavítalo
na filmová představení více
než 40 000 lidí. Celková
čísla dnes, poslední den
festivalu, tak budou ještě
vyšší. „Velkou radost máme
právě z toho, že návštěvníci
projevili opravdový zájem o
promítané filmy a zaplnili
kinosály,“ uvedl prezident

festivalu Čestmír Vančura.
Velký zájem filmových od-
borníků vzbudil i letošní
program sekce Film Indus-
try.
Nejúspěšnějším snímkem

se stal film Na stejné notě,
který získal ocenění hned ve
dvou kategoriích Cena di-
váka za nejlepší hraný film
a Cena dětské poroty. Za
mimořádný přínos kinema-
tografii pro děti a mládež si
ze Zlína odveze Zlatý stře-
víček kostýmní výtvarník a
malíř Theodor Pištěk.
Festival se ve svém 57.

ročníku nově rozšířil do

dalších lokací. Filmy se pro-
mítaly i v unikátním pro-
storu původního filmového
ateliéru na Kudlově. Dopro-
vodný program zahrnoval
novinky jako Relax gastro
zónu u zlínského zámku,
Vesničku tvůrčích dílen a
Festival Café na náměstí
Míru nebo Altán – centrum
bezpečnosti a stan s Filmo-
vým pianem v parku Ko-
menského.
Letošní ročník byl věno-

ván švédské a švýcarské ki-
nematografii a připomenutí
110. výročí od narození
švédské spisovatelky Astrid

Lindgrenové. „Následující
58. ročník bude zaměřený
na českou a slovenskou ki-
nematografii s odkazem na
100. výročí založení Česko-
slovenska a bude se konat
od 25. května do 2. června
2018,“ doplnil Čestmír Van-
čura.
Festival vyvrcholí dnes

Festivalovým půlmaratonem
MONET+ Zlín, kterého se
zúčastní na třináct set běž-
ců. Dalších téměř čtyři sta
malých i velkých závodníků
se postaví na start Festiva-
lového rodinného běhu.
Atmosféru filmového fes-

tivalu ale letos poprvé zažijí
i v Mikulově. Od 8. do 10.
června se zde filmoví fa-
noušci v rámci Ozvěn Zlín
Film Festivalu můžou těšit
na 18 ojedinělých snímků
pro děti a mládež. Připrave-
ný je i bohatý doprovodný
program s řadou worksho-
pů, divadelních představení
a výstav.
Švédská kinematografie

se letos v regionu připome-
ne ještě jednou, a to jako
hlavní téma Letní filmové
školy v Uherském Hradišti,
která se koná od 28. čer-
vence do 6. srpna.

57. ročník přehlídky
filmůpro děti amlá-
dež Zlín FilmFestival
se blíží ke konci.Me-
zinárodní poroty již
zhlédly všech 152
soutěžních snímků
aurčily vítěze jed-
notlivých sekcí. Fil-
mový i doprovodný
programdoslova za-
plavil Zlín a nabídl
zajímavé vyžití nejen
dětem, ale i dospě-
lým.Doměsta zaví-
tala celá řada filmo-
výchhvězd z České
republiky i ze zahra-
ničí, své filmyuvedlo
89 delegací. Z vý-
znamnýchhostů po-
ctili festival svouná-
vštěvou švédský re-
žisér Daniel Bergman,
mezzosopranistka
MagdalenaKožená či
držitel Oscara Theo-
dor Pištěk

Věděli jste, že?
57. ZLÍN FILM FESTIVAL
2017 promítl celkem 326
filmů ze 62 zemí světa?
Odehrálo se tu také 18
světových premiér a do-
hromady jste mohli
zhlédnout 199 v premié-
rovém uvedení.

M ůj pobyt ve Zlíně byl
fantastický. Od tohoto

festivalu by semohlo učit
imnoho jiných. To, že se
vámpodařilo zapojit celé
město a vytvořit skutečně
pozitivní atmosféru, je
skvělý úspěch. Často se na
filmy o dětech a pro děti dívá
z jiného úhlu pohledu, ve
Zlíně však tomu tak není. Jde
o oslavu filmu, vyprávění
a dovedností. Kvalita sním-
ků byla velmi vysoká a ně-
které z nich se dotýkalymi-
mořádně náročných témat.
Díky tomu, že s dětmi
amladými lidmi pracuji po
většinumé kariéry, vím, že
jejich hlasy je třeba vyslyšet.
Festivaly jako ten zlínský
jsou velmi důležité platfor-
my, kde se dialogmůže ode-
hrávat. Vyhrát Zlatý střeví-
ček s našímprvnímhraným
filmem je úžasné a skutečně
nad naše očekávání. Každá
účast na festivalu je skvělá,
protože to znamená, že vaši
práci, která vámvzala tolik
času a úsilí a zapálení, uvidí
další publikum. V náš film
opravdu věříme a to, že se
někdo jiný rozhodl promít-
nout ho publiku, znamená
mnoho. Zvítězit je potom jen
třešničkou na dortu. Celému
týmu to dodává energii,
přesvědčení a sílu pouštět se
do dalších projektů.
Děkuji za pozvání, bylo to

úžasné a opravdu doufám,
že se do Zlína jednou vrátím.
Do budoucna přeji festivalu
i všem, co se na němpodílejí,
jen to nejlepší.
S láskou, Peter

Zdravice od Petera
Roy Machena,
herce z vítězného
snímku Jsem
Charlie

Vyšel II. díl knihy mapující
historii filmových ateliérů
na Kudlově

„Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
chystáte se začíst do

II. dílu kroniky, která vám
chce přiblížit – i díky vy-
datné porci fotografií – po-
zoruhodnou historii zlín-
ského filmování. Druhý
svazek kroniky přibližuje
historii zlínského (gottwal-
dovského) filmování v po-
válečném období – do roku
1960. Ateliér, nazývaný jeho
zaměstnanci kudlovská sto-
dola, se stal centrem tvorby
pro děti a mládež. Vedle
světově proslavených Her-
míny Týrlové a Karla Ze-
mana zde vytvářeli snímky
i mladší tvůrci. Vznikaly fil-
my animované i populárně

naučné snímky pro školáky
a instruktážní dokumenty.
Zatím nesměle, ale již ná-
paditě, se začaly natáčet
krátkometrážní hrané filmy.
A připravoval se první roč-
ník významné akce, která

přesáhla hranice domácí
přehlídky, budoucí meziná-
rodní filmový festival pro
děti a mládež.“

Citováno z úvodního slova
Pavla Taussiga.

Druhýdíl publikace
FAKUDLOV246 – 60
ve zlatémpřebalu vás
zaujme již na první
pohled. A po jejím
otevření ji určitě
hned takneodložíte.
Sámpodtitul
„Kudlovská stodola.
Filmové ateliéry ve
Zlíně v poválečném
období“ vystihuje
celý obsah kroniky,
která navazuje na
první, stříbrnoupub-
likaci FAKUDLOV 1
36 – 45.



Zlín FilmFestival 3

AMÉLIE A HORSKÝ ZÁZRAK

Německo/Itálie, 2017, 97 min, 10+
Režie: Tobias Wiemann
Hrajeme: 3. června 2017, 9.00, Golden Apple Cinema 6

T řináctiletá Amélie se považuje za neurvalého spratka,
a pravdou je, že tvrdohlavější dívku byste v Berlíně jen

těžko hledali. Nikdo, a už vůbec ne rodiče, jí nesmí říkat, co
mádělat. Ti se ale rozhodnou poslat ji po dalším astmatic-
kémzáchvatu na speciální kliniku v horách. Amélie s poby-
temnesouhlasí, a tak se rozhodne utéct na samotný vrchol
hory, tedy tam, kde by ji rozhodněnikdonehledal. Záhy za-
počne velká pátrací akce kliniky i rodičů. Amélie při hledání
úkrytu v horáchnaráží na podivného chlapce jménemBart,
který jí zachrání život. Dívka si uvědomí, že Bart jemnohem
lepší člověk, než si prvněmyslela. Když se Bart dozví
o Améliině nemoci, řekne jí o každoroční prastaré tradici,
která spočívá v zapalování ohňůna vrcholcích hor. Ohně
v tyrolskýchAlpách jsou údajně zázračné a pomáhají léčit
nemocné lidi i zvířata. S cílemdostat se k ohňůmvčas, se
oba vydávají na dobrodružnou cestu naděje a opravdového
přátelství.
Obě projekce proběhnou za přítomnosti hlavního dět-

ského představitele Samuela Girardiho a režiséra Tobiase
Wiemanna. Před filmemse bude promítat nejlepší animo-
vaný filmDvě tramvaje.
Foto: Filmová delegace ve složení Samuel Girardi (vpravo,

herec) a TobiasWiemann (režisér) k filmuAmélie a horský
zázrak.

Zlatý střevíček: nejlepší hraný film pro mládež

KAMENNÉ SRDCE

ISL, 2016, 129 min, 15+
Režie: Gudmundur Arnar Gudmundsson
Hrajeme: 3. června 2017, 16.30, Golden Apple Cinema 6

R ežisér a scenárista GuðmundurArnar Guðmundsson ve
své režijní prvotině nabízí pohled do života dvou do-

spívajících chlapců ve vzdálené rybářské vesnici na Islandu.
Thor a Christian zažívají doslova turbulentní léto. Zatímco
jeden z nich se snaží získat srdce dívky, ten druhý objevuje
dosudnepoznané emoce vůči svémunejlepšímupříteli.
Když si s končícím létemdrsná příroda Islandubere zpět svá
práva, je nejvyšší čas opustit hřiště a postavit se tváří v tvář
dospělosti. Citlivý a komorní příběh je jakomozaika složen
zmnoha důležitých životních témat: vztahumezi rodiči
a dětmi, života v odlehlé vesnici, první lásky, probuzení pu-
berty a sexuality, ale také přátelství.
Obě dvě projekce uvede osobně jeden z hlavních předsta-

vitelů,mladý herec Baldur Einarsson. Před filmemse bude
promítat top filmZlínského psa – VzpomínkynaGazu.
Foto:Baldur Einarsson (herec) uvede filmKamenné

srdce.

JSEM CHARLIE

Velká Británie, 2017, 99 min, 15+
Režie: Rebecah Fortune
Hrajeme: 3. června 2017, 14.00, Golden Apple Cinema 6

C harlie žije fotbalem. Smíčemumí divy –mádar, o kte-
rém simnoho dospívajících klukůmůže nechat jenom

zdát. A teď se Charliemudostává životní šance, hrát fotbal
profesionálně. Zdá se, že bymohl uspět v tom, v čem jeho
otec nemohl. Ale Charliemáhluboko ve svém srdci ukryté
tajemství a nyní, když je jeho budoucnost jasně určená, už
nemůže své tajemství držet pod pokličkou. Jeho rozhodnutí
jít s pravdou ven, doslova rozmetá kdysi jednotnou rodinu
na kusy a přinese zmatek i do jeho vztahů s kamarády. Jis-
tota, kterou každý z nich cítil k sobě samému i ke svému
okolí, je otřesena a cesta k opětovné harmonii je dlážděna
překážkami, předsudky a rozpaky.
Filmuvede PeterMachen, scenárista a představitel ved-

lejší role.
Foto:DoZlína dorazil i Peter RoyMachen (scenárista, he-

rec) s filmem JsemCharlie (vlevo).

Vítězné filmy 57. Zlín Film Festivalu
Zlatý střevíček: nejlepší hraný film pro děti Cena Evropa – za nejlepší evropský debut

Výsledková listina 57. Zlín Film Festivalu 2017

Zlatý střevíček – za nej-
lepší hraný film pro děti
(cena patří režisérovi a
producentovi filmu)
Amélie a horský zázrak
(Mountain Miracle – The
Unexpected Friendship),
GER, ITA, 2017), režie: Tobias
Wiemann

Cena města Zlína – za
nejlepší dětský herecký
výkon v kategorii hraného
filmu pro děti
Vanessa Szamuhelová za
roli Jarky ve filmu Pátá loď
(Little Harbour, SVK, CZE,
2017), režie: Iveta Grófová

Zlatý střevíček – za nej-
lepší hraný film pro mlá-
dež (cena patří režisérovi
a producentovi filmu)
Jsem Charlie (Just Charlie,
GBR, 2017), režie: Rebekah
Fortune

Cena Miloše Macourka –
za nejlepší mládežnický
herecký výkon v kategorii
hraného filmu pro mládež
Daniel Huttlestone za roli

Shaye ve filmu London
Town (GBR, 2016), režie:
Derrick Borte

Speciální uznání
Goodbye Berlin (GER, 2016),
režie: Fatih Akin

Zlatý střevíček – za nej-
lepší animovaný film (ce-
na patří režisérovi filmu)
Dvě tramvaje (Two Trams,
RUS, 2016), režie: Svetlana
Andrianova

Cena Hermíny Týrlové –
cena pro mladého tvůrce
do 35 let (cena patří reži-
sérovi filmu)
Moruška (Cloudberry, RUS,
2015), režie: Polina Minche-
nok

Hlavní cena dětské poroty
– za nejlepší hraný film

pro děti (cena patří reži-
sérovi a producentovi fil-
mu)
Na stejné notě (Heart-
strings, FRA, 2016), režie:
Michel Boujenah

Hlavní cena mládežnické
poroty – za nejlepší hraný
film pro mládež (cena
patří režisérovi a produ-
centovi filmu)
Goodbye Berlin (GER, 2016),
režie: Fatih Akin

Cena Evropa – za nejlepší
evropský debut (cena
patří režisérovi a produ-
centovi filmu)
Kamenné srdce (Heartstone,
ICE, 2016), režie:
Guðmundur Arnar
Guðmundsson

Zvláštní cena poroty za
nejlepší evropský debut
(cena patří režisérovi a
producentovi filmu)
Sámská krev (Sami Blood,
SWE, DNK, NOR, 2016), re-
žie: Amanda Kernell

Cena za top film Zlínské-
ho psa, jehož režisér bude
odměněn cenou 1000 eur.
Vzpomínky na Gazu (Shuja-
yya, POL, PAL, 2015), režie:
Mohammed Almughanni

Speciální žánrové ceny:

nejlepší animace
Dobré chutnání (Indigesti-
on, BEL, 2017), režie:
Mathilde Remy

nejlepší dokument
Neznámý voják (The Unk-
nown Soldier, ISR, 2016),
režie: Efim Graboy

nejlepší hraný film
Ticho (The Silence, FRA,
ITA, 2016), režie: Farnoosh
Samadi, Ali Asgari

Cena ECFA
Vzhůru do vesmíru (Up in
the Sky, SWE, 2016), režie:
Petter Lennstrand

Cena ekumenické poroty
Splněný sen (Half Ticket,
IND, 2016), režie: Samit
Kakkad

Speciální uznání ekume-
nické poroty
My děti ze stanice Beznaděj
(Railway Children, IND,
2016), režie: Prithvi Konanur

Zlaté jablko – nejúspěš-
nějšímu hranému filmu
(cena patří režisérovi a
producentovi filmu)
Na stejné notě (Heart-
strings, FRA, 2016), režie:
Michel Boujenah

Zlaté jablko – nejúspěš-
nějšímu animovanému
filmu (cena patří režisé-
rovi a producentovi filmu)
Dárek (The Gift, JAP, 2016),
režie: Kohei Kajisa

Cena diváků Déčka nejú-
spěšnějšímu krátkému
animovanému filmu pro
děti (cena patří režisérovi
a producentovi filmu)
Píp a leta-
délko (Peep
and the Pa-
perplane,
GER, 2016),
režie Chris-
toph En-
glert

Mezinárodní
odborná
porota pro hraný
film:

Mezinárodní
dětská porota pro
hraný film pro děti:

Společná
mezinárodní
porota dětí
a dospělých pro
animovaný film:

Mezinárodní
mládežnická
porota pro hraný
film pro mládež:

Mezinárodní
odborná porota
pro hrané
evropské debuty:

Mezinárodní
odborná porota
pro soutěž
studentských
filmů Zlínský pes:

Mezinárodní
ekumenická
porota:

Divácké ceny:

Mezinárodní
porota ECFA:

ZLÍNSKÁFESTIVALOVÁREVUE IX. Vydává FILMFEST, s.r.o., jako oficiální noviny 57. Zlín Film Festivalu –Mezinárodního festivalu pro děti amládež. Redakčí rada: KateřinaMartykánová,Markéta Pášmová,
HanaBednářová,Martin Pášma, JaroslavaHynštová, Eliška Káčerová. Grafické zpracování: Studio 6.15, s. r. o., Studio reklamy, s. r. o., DTP: BarboraHavlová. Tiskne VLM, a. s., tiskárnaNovotiskOlomouc.
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Sobota 3. června 2017, Bo-
tománie aneb Groteska
o botách – Taneční diva-
dlo, ZUŠ Zlín-Malenovice,
10.00
Velice zajímavé bude vy-

stoupení ZUŠ Zlín-Maleno-
vice Botománie aneb Gro-
teska o botách. Těšte se na
taneční divadlo! Na jevišti
budou desítky žáků a pozor!
Je třeba si hlídat během
představení obuv!

Sobota 3. června 2017,
Discgolfový turnaj,
08.00–15.00
Turnaj bude probíhat na

devítijamkovém hřišti a je
určen jak pro pokročilé
hráče, tak pro nováčky. Re-
gistrace proběhne na místě,
nebo v průběhu festivalu v
rámci discgolfových work-
shopů, které budou probíhat
každý den 14.00–18.00.
Turnaje se může zúčastnit
maximálně 45 hráčů.

Sobota 3. června 2017,
koncert kapely ARGEMA,
20.00, koncertní zóna
Koncert oblíbené, z naše-

ho regionu pocházející pop-
-rockové kapely.

Sobota 3. června 2017,
Letní kino: VŠECHNO NE-

BO NIC (ČR/SR/PL), 21.30,
koncertní zóna
Linda a Vanda jsou pohled-
né třicítky, nerozlučné ka-
marádky a taky spolumaji-
telky malého knihkupectví
v centru města. Linda je
rozvedená, vzdělaná, prak-
tická, má malou dceru a
pocit zodpovědnosti. Ten
naopak chybí Vandě, svo-
bodné, veselé, nezávislé
krásce, která sice muže při-
tahuje jako magnet, ale její
živelnosti žádný nestačí. A
tak hledá toho pravého.
Aktivně. V obchodě s nimi
pracuje Edo, který taky
touží po lásce na věky věků,
ale jako plachý, citlivý a in-
trovertní gay to má těžké.
Životy téhle trojice nakonec
stejně zamotá několik
mužů. Lindě charismatický
developer Jakub, který není
tím, kým se zdá být. Vandě
bývalý profesor z vysoké
školy Aladar, jehož je
ochotná si vzít, „protože ji
má rád“. A Edo se už zase
přizpůsobuje dalšímu příteli,
Leovi... Nakonec ale všechno
dopadne úplně jinak, než
všichni čekali...

Sobota 3. června 2017,
FESTIVALOVÝ PARTY
STAN, 14.00–2.00,
koncertní zóna
PROGRAM
14.00–20.00 – Slackline +
horolezecká stěna + soutěž
21.30–22.30 – Barmanská
show
23.00–2.00 – DJ H-Bitch
„ZLOMENÁ PÁRTY“; Nu-
Funk, Breakbeat,
Drum'n'Bass

Sobota 3. června 2017,
výstava Kinematografu,
10.00–18.00,
1. podlaží 14. budovy
Během dne budou ve vý-

stavě probíhat interaktivní
prohlídky s autory výstavy,
sběratelem Romanem Pro-
kešem a lektorkou Pavlínou
Wolfovou, kteří v osobitém
představení uvedou ná-
vštěvníky do atmosféry
prvních veřejně promíta-
ných filmů. Každý si v dílně

může vyrobit optickou
hračku thaumatrop.

Sobota 3. června 2017,
Festivalový rodinný běh,
14.00
Běžecký závod odkazující

na tradici baťovských běhů
z první poloviny 20. století.
Partnerem akce je UNITED
COLORS OF BENETTON.

Sobota 3. června 2017,
Festivalový půlmaraton
MONET+ Zlín 2017, 16.00
Druhý ročník otevřeného

běžeckého závodu v kate-
goriích: půlmaraton,
čtvrtmaraton, štafety 4 x 5
km.

Sobota 3. června 2017,
10.00–18.00, Divadelní
zóna Pegas Nonwovens
Projekt zábavné bezpeč-

nostní prevence pro děti
připravený ve spolupráci se
studenty Fakulty humanit-
ních studií UTB Zlín, který
je určen nejen školním ko-
lektivům, ale i rodinám a
nejširší veřejnosti.
10.00–18.00 – Bezpečí může
být zábava
Vyrob si jednoduchý hu-

dební nástroj, který ti určitě
nepoškodí sluch. Vyrob si
náramek, který ti pomůže
vždy najít cestu domů. Přijď
si zasportovat a zjisti, jak se
chovat, když tě osloví cizí
člověk. Aktivity z různých
oblastí bezpečnosti: dopra-
va, kontakt s cizími lidmi,
výroba jednoduché Panovy
flétny a trocha pohybu.
– Držák na sluchátka
– Házení vlaštovek do děr
– Antistresový míček
– Zmrzlina
– Panova flétna
– Popelka
– Fotostěna

Sobota 3. června 2017,
Tajemná laboratoř,
10.00–19.00
Zábavný program připra-

vený ve spolupráci s Fakul-
tou technologickou Univer-
zity Tomáše Bati ve Zlíně.
Nosným motivem progra-
mu, odehrávajícího se ve
třech modulech, bude dob-
rodružná hra inspirovaná
únikovými místnostmi
a šifrovacími hrami. Jedná
se o soubor sedmi na sebe
navazujících úkolů, které by
hráči celkově neměly zabrat
více než 20–30 minut. Jejich
účelem je nejen zabavit,
ale i poučit účastníky, a to
jak z řad dětí, tak i dospě-
lých.

Sobota 3. června 2017,
DŮM ČESKÉ TELEVIZE,
10.00–19.00, zámecký park
10.00 – Dva v kruhu –
žonglérské vystoupení
klauna s jednokolkou, žira-
fou a hořícími kužely +
žonglérský workshop
11.00 – dívčí folk-punková
kapela Rózinky (ZUŠ Veselí
nad Moravou) – 10 Pipi
punčochatých z vesničky
Kozojídky zpívá veselé,
vtipné i poučné písně pro
hodné děti a jejich zlobivé
rodiče.
12.00 – Zpívejte s námi –
lidové písničky v podání
Kühnova dětského sboru
s originálním výtvarným
pojetím Venduly Chalánko-
vé. Nový projekt ČT :D
13.00 – Hýbánky – hravé
cvičení
14.00 – Dragon Warriors –
draci válečníci, skuteční
mistři bojových umění. Dr-
žitelé několika světových
rekordů v přerážení staveb-
ních prefabrikátů – Itong
15.00 – Neopets – mladá
pop-rocková kapela hrající
vlastní písně i cover verze
známých českých a sloven-
ských interpretů
16.00 – Zpívejte s námi –
lidové písničky v podání
Kühnova dětského sboru
s originálním výtvarným
pojetím Venduly Chalánko-
vé. Nový projekt ČT :D
17.00 – Zprávičky –
workshop – vyzkoušejte si
práci televizního reportéra.

Sobota 3. června 2017,
filmové workshopy,
14.00–19.00
Animánie – kreslená ani-

mace Animánie
Děti si samostatně nebo

společně připravují jednot-
livé fáze kreslené animace,
které si pak s lektorem na-
snímají. Setkají se s jedno-
duchou filmovou scénou a
profesionální kostrou, kte-
rou budou mít děti možnost
animovat. Vše je koncipo-
váno ve stylu sci-fi. Průchozí
dílny.

Sobota 3. června 2017,
TANEČNÍ MIX, 18.00–21.00
Žánrový taneční mix kona-
ný za půvabných jarních
večerů přímo na ulici. Krás-
né je jej sledovat, ještě
krásnější je přidat se a tan-
covat s radostí.

Sobota 3. června 2017,
Autogramiáda,
začátek v 16.00
Autogramiáda Lukáše
Hejlíka

TIP DNE:
Festivalový
půlmaraton
MONET+ Zlín 2017

DIVADELNÍ
ZÓNA PEGAS
NONWOVENS

OPEN AIR STAGE

Start v 16.00,
náměstí Míru
Druhý ročník unikát-

ního běžeckého závodu
ulicemi Zlína, který při-
pravují organizátoři fes-
tivalu společně s Běhy
Zlín. 1500 závodníků vy-
běhne na běžecké trasy
půlmaratonu, čtvrtmara-
tonu, štafety 4 x 5 km.

MUZEUM
JIHOVÝCHODNÍ
MORAVY

NÁMĚSTÍ MÍRU

ALTÁN –
CENTRUM
BEZPEČNOSTI

RELAX
GASTRO ZÓNA

ZÁMEK ZLÍN

FESTIVALOVÁ
ULIČKA

ZLATÉ JABLKO

Nenechte si dnes ujít…

STAVEBNÍ SYSTÉMY
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Unikátní kolekce 36 filmů Hermíny
Týrlové vychází na DVD

Hermína Týrlová
(1900–1993) se narodila
v hornické rodině na Pří-
bramsku. Ačkoliv oba rodiče
ztratila již v dětství, stihlo ji
velmi ovlivnit otcovo řez-
bářské umění. První filmové
zkušenosti získala Týrlová
společně s Karlem Dodalem,
svým tehdejším manželem
a spolupracovníkem, ve
20. letech 20. století. Ani-
mace prostorové loutky si

poprvé vyzkoušela při reali-
zaci zakázkového snímku
Všudybylovo dobrodružství
(1936) a reklamy na obuv
Tajemství lucerny (1936).
Pro svůj první autorský
snímek si vybrala příběh
o Ferdovi Mravencovi, po-
pulární postavičce kresle-
ných novinových seriálů
Ondřeje Sekory. A rozhodla
se pro prostorovou loutku.

Ferda Mravenec (1944) sice
žánrově připomíná grotes-
ku, kterou Týrlová neměla
v oblibě, nese v sobě ale už
typický rukopis Týrlové –
hravou animaci a jednodu-
chý, dětem snadno srozu-
mitelný příběh s morálním
přesahem.
Další snímek, Vzpoura

hraček (1947), natočila Týr-
lová až po druhé světové

válce. Čerpá z období oku-
pace a kombinuje animaci
více loutek-hraček s hercem.
Na festivalu v Benátkách
získal tento film cenu za
nejlepší snímek pro děti
a na festivalu v Bruselu ce-
nu za nejlepší loutkový film.
Týrlová tak vstoupila mezi
mezinárodně uznávané
osobnosti světové animace
a stala se jednou z klíčových

osobností zlínského studia.
Později se Týrlová věnovala
i adaptacím populárních
pohádek se složitějším pří-
během či klasické loutce, ale
s výsledky nebyla spokoje-
na. Významným mezníkem
tvorby Týrlové se stal sní-
mek Uzel na kapesníku
(1958), v němž ožívá před-
mět denní potřeby, skuteč-
ný kapesník. Později se k
oživování reálných před-
mětů vrací a motiv dále
rozvíjí (např. Dvě klubíčka,
1962).

OŽIVILA VLNU,
KORÁLKY I PEČIVO
V následujícím období se
výrazným rysem její tvorby
stává zájem o animaci růz-
ných materiálů. Pracovala
s vlnou (např. Vlněná po-
hádka, 1964), skleněnými
korálky (např. Korálková
pohádka, 1968), úpletem
(série Z deníku kocoura
Modroočka, 1974) či plstě-
ným materiálem (např.
Obávaná kačena, 1972).
Struktura těchto materiálů
dětským divákům připomí-
ná textilní aplikace na ob-
lečení i vlastnoručně vyro-
bené obrázky. Koncem 70.
let 20. století se Týrlová
vrací k hrdinům výtvarníka
a spisovatele Ondřeje Seko-
ry, v letech 80. pak oživuje
figurky z vizovického pečiva
(např. Hračky pračky, 1980).
Pestrou filmografii Hermíny
Týrlové důstojně uzavírá
Pohádka na šnůře (1986) –
příběh pro nejmenší o roz-

pustilých chlapeckých
kalhotech s laclem, holčičí
zástěrce a dupačkách.
DVD je opatřeno brožurou
z pera Michaely Mertové,
která unikátnost tvorby
Týrlové vysvětluje:
„...zájmem [Týrlové] o emo-
tivní působení materiálu
loutek a oživených předmě-
tů, které uplatňuje jako vý-
znamný prostředek umělec-
kého vyjádření. Svět animo-
vaných hadříků, vlněných
vláken, skleněných korálků
a dřevěných hraček a loutek
dodnes podněcuje imaginaci
dětí. Je uzpůsobený divákům,
kteří ještě neztratili zvída-
vost a zájem kreativně obje-
vovat své okolí. Snaží se je
přesvědčit, že v kterémkoliv
nepatrném předmětu může
být ukryt příběh nebo hrdi-
na. Probudit jej hrou a ima-
ginací k životu může kdoko-
liv.“
Většinu filmů tvořila Týr-

lová pro nejmenší diváky
a jsou prostoupené laska-
vostí, i tak ale dokážou
trefně kritizovat zlo či špat-
né lidské vlastnosti.
Kolekce tří DVD s celkem

šestatřiceti filmy a dvěma
bonusovými materiály byla
slavnostně uvedena v rámci
zahájení 57. ročníku Zlín
Film Festivalu v pátek
26. května během slavnost-
ního večera v Kongresovém
centru. DVD je k zakoupení
na prodejních místech
57. ZFF, v Kabinetu fimové
historie a v e-shopu.
shop.zlinfest.cz.

Národní filmový ar-
chiv vydává společně
sNadačním fondem
FILMTALENTZlín a
Zlín FilmFestivalem
dosudnejúplnější
kolekci filmůprů-
kopnice animace
HermínyTýrlové.
Zejménaporozumění
světudětí zařadilo
její snímkymezime-
zinárodněoceňova-
nádíla. Unikátní ko-
lekce 36 filmůuka-
zuje všechny etapy
režijní dráhyTýrlo-
vé, od tvůrčích po-
čátků sKarlemDo-
dalempřes klasické
loutkovépohádky až
po experimenty s vl-
něnýmmateriálem

PŮLMARATON STARTUJE UŽ DNES
Už dnes odpoledne vyběhnou do ulic Zlína stovky běž-
ců, aby poměřily své síly v rámci Festivalového půlma-
ratonu. Běžecký závod je součástí doprovodného pro-
gramu Zlín Film Festivalu. Diváci se mohou těšit na
nevšední sportovní zážitek, běžci zase na jedinečnou
festivalovou atmosféru na trase. Startérem hlavního
závodu bude prezident festivalu Čestmír Vančura.
Téměř 1300 závodníků vyrazí na trať z náměstí Míru
přesně v 16 hodin.

Víte, že...
…letos se na start postaví i primátor Města Zlína Miroslav
Adámek, který bude součástí jedné z festivalových štafet?

…pro všechny účastníky běhu je v cíli připravená kromě
jiného i originální pamětní medaile – pro ženy skleněná,
pro muže mosazná? Jejich autorem je zlínský sochař Ra-
dim Hanke.

…běžec Kamil Gyuricsek si plní běžecký sen a poběží v li-
mitované edici funkčního trika se startovním číslem 1?
Stejných triček nechal vyrobit 100 kusů a budou k prodeji
za cenu 350 Kč a vyšší v Městském divadle Zlín. Vybraná
částka poputuje zlínskému Atletickému klubu handicapo-
vaných sportovců Zlín – Wozmenům.

…na podporu sdružení Handicap Zlín poběží tým společ-
nosti ZELENKA se třemi dětmi na vozíčku? Běžci na sobě
budou mít speciální trička propagující DMSky, kterými
může zlínským Handicapákům pomoci i široká veřejnost.

…po slavnostním vyhlášení vítězů proběhne losování ze
všech startovních čísel o hodnotné ceny? Vyhrát můžete
koloběžku Kostka od Jankusport v hodnotě 10 000 korun
nebo třeba startovné na příští ročník Festivalového půl-
maratonu.

…vítězem loňského hlavního závodu se stal ukrajinský
běžec Pavlo Veretskyi, který doběhl do cíle s výsledným
časem hodina a deset minut?

… na festivalovém půlmaratonu se bude natáčet? Záběry
pro svůj nový film zde bude točit režisér Dan Svátek. Sní-
mek se jmenuje Úsměvy smutných mužů a vypráví příběh
čtyř mužů, pro které je, nebo alespoň kdysi byla, závislost
na alkoholu velkým problémem.

… úžasná kariéra čtyřnásobného olympijského vítěze
Emila Zátopka začala právě při běžeckých závodech ve
Zlíně? Právě tady doběhl v roce 1941 ve svém prvním zá-
vodě v životě druhý. Tato „osudová prohra“ odstartovala
jeho úspěšnou běžeckou kariéru.

DNES OD 10 HODIN JSTE VŠICHNI ZVÁNI NA PIKNIK DO PARKU SVOBODY
A PARKU KOMENSKÉHO. VEZMĚTE SI DEKY, PIKNIKOVÉ KOŠÍKY A UŽIJTE SI
S NÁMI POSLEDNÍ FESTIVALOVÝ DEN.
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PETR NIKL, český výtvarník, autor vizuálu letošního Zlín Film Festivalu:

Opice jsou nevyčerpatelným zdrojem nápadů

Kdybyste knížku Jino taje
opic měl představit, jaká je?
Co v ní čtenář najde?
To já prozrazovat nebudu.

Najde v ní asi dvě stě kreseb
opic, mnoho druhů opic.
Opice v knížce skládají text.
Jsou to vlastně hlavolamy,
které si musí každý vyluštit.
Ty texty jsou krátké bás-
ničky o jednotlivých opicích,
které jsou tam i vyportré-
továny. Takže ono to má
maličko edukativní charak-
ter. Není to úplná fantazie,
jsou to prostě fakticky exis-
tující opice, které o sobě ří-
kají nějakou báseň. A ty
básně nejsou napsány kla-
sicky tištěným písmem, ale
písmem opičím. Už teď
chystám její pokračování,
protože opice jsou opravdu
nevyčerpatelným zdrojem

nápadů a hlavně to, jak vy-
padají a jaké mají výrazy,
mě v posledních dvou le-
tech tak inspirovalo, že jsem
neodolal a ještě doteď jsem
pořád další a další opice
kreslil.

Jak vůbec vznikl nápad vy-
tvořit opičí písmo?
To má svoji legendu, kte-

rou musím říct od začátku.
Zrodilo se to díky vydava-
telství Meander, se kterým
spolupracuju už asi dvacet
let. Bylo to poté, co jsem
vydal předešlou knížku,
která se jmenovala typo-
gramy (tedy jmenovala se
Slovohledě, ale byly to ty-
pogramy). Jsou to v podstatě
obrazce tvořené textem,
tištěnými písmeny. Paní
vydavatelka Iva Pecháčková
chtěla, abych k těm typo-

gramům přisadil nějaké ilu-
strace, což já jsem stále od-
mítal s tím, že typogram je
forma, kde text je sám ilu-
strací. Tak jsem si na důkaz
toho začal kreslit figury, ze
kterých jsem chtěl uplést
nějaké písmo pro další
knížku. Opice se k tomu
hodí. A tak jsem si vybral
opice pro další knížku.

A jak se opičky dostaly až na
festival?
To došlo k setkání paní

vydavatelky Ivy Pecháčkové
s panem Čestmírem Vanču-
rou, ředitelem festivalu,
a toho napadlo, že by opice
mohly být i součástí letoš-
ního vizuálu festivalu. Takže
to je důvod, proč jsem ty
opice dělal. Původně byly
pro knížku, pak pro festival.
Nakonec máme celý takový

balíček. A to, že jsou opičky
na vizuálu s Pipi, je úplná
náhoda. Obraz Pipi jsem
namaloval v roce 2004 poté,
co jsem dceři, když měla
šest let, dovezl z Finska pa-
ruku Pipi. Vyfotil jsem si ji
a ta fotka mě tak zaujala, že
jsem si ji namaloval. Typo-
graf Zdeněk Macháček ten
obraz znal. Dozvěděl se, že
letošní festival bude propo-
jený se švédskou kinemato-
grafií a díky tomu, že se
zrovna díval v neděli ráno
na seriál Pipi Dlouhá pun-
čocha, mu to sepnulo. Já na
tom vlastně nápadově moc
podíl nemám, jen jsem se
tak vezl na vlně nápadů ji-
ných.

Když jste tvořil opičí abece-
du, dělalo vám některé pís-
menko problém?

Samozřejmě, problémo-
vých písmenek bylo víc.
Bylo to třeba „r“ nebo „k“.
Některá písmenka a sa-
mohlásky se v textech
knihy objevují často – třeba
„e“ nebo „a“. Takže jsem
musel vymýšlet více druhů
toho samého písmenka.
Součástí knížky je například
na rozstříhání celá opičí
abeceda, aby si každý mohl
složit svůj text. A ta abeceda
je rozšířená o mnoho jiných
„éček“ a „áček“. A také
jsou tam písmenka, která
mají háčky a čárky. Protože
jsem nechtěl háček samo-
statný jako opičku, tak
třeba „ě“ je pořád jenom
jedna opice, kde se „e“ od
háčku ani neodděluje, jsou
dohromady. To je na tom
zvláštní, taková rébusovi-
tost.

Opice, opičky a opi-
čáci provázeli ná-
vštěvníky letošního
Zlín FilmFestivalu
nakaždémrohu. Je-
jich autorem je vý-
tvarníkPetrNikl .
Tennejenže vytvořil
pro vizuál hravé
opičky, ondokonce
znezbedných lidoo-
pů vyskládal celou
abecedu. Apakopi-
čímpísmem„napsal“
knihu, kteroumůžou
čtenáři luštit jako
rébus. Jmenuje se Ji-
no taje opic a vydalo
ji nakladatelství
Meander

Pipi a opičky.
Jak to vlastně
vzniklo?

Při tvorbě vizuálu
57. ročníku Zlín Film Fes-
tivalu sehrál zásadní roli
suvenýr, který si v roce
2001 přivezl výtvarník
Petr Nikl ze Skandinávie.
Své tehdy šestileté dceři
daroval oranžovou paruku
slavné Pipi punčochaté.
„V tomtéž roce jsem si
Aničku s copatou paru-
kou vyfotil a namaloval
podle této fotografie ob-
raz „Anna jako Pipi“.
Později vzniklo ještě ně-
kolik verzí portrétů Anič-
ky s různě tvarovanými
zrzavými účesy,“ říká vý-
tvarník Petr Nikl.
Původní Niklův obraz

se pak stal předlohou le-
tošního vizuálního stylu
filmového festivalu, který
vytvořil Zdeněk Machá-
ček ze Studia 6.15. Jeho
hlavním motivem je dívka
se zrzavými copy nápad-
ně připomínající právě
Pipi. Petr Nikl nejdříve
připravoval vizuál tvořený
opicemi. Vytvořil 200
opiček, které mimo jiné
znázorňovaly jednotlivá
písmena abecedy. Potom
do toho ale vstoupilo té-
ma Švédska. A z toho
právě vzešlo spojení Pipi
a opičky. A z opičího
písma vznikly následně
nápisy a některé festiva-
lové texty.
Letošní znělku festivalu

pak vytvořila mladá ani-
mátorka Eliška Chytková,
která opicím vdechla ži-
vot. Vytvořila hravou
a veselou znělku, ke kte-
ré zvukovou stopu složil
Varhan Orchestrovič
Bauer.

Výtvarník Petr Nikl na festival přijel i se svojí dcerouAničkou, jejíž fotka a obraz se staly předlohou letošního
festivalového vizuálu.

ELIŠKA CHYTKOVÁ, česká výtvarnice, autorka animované znělky letošního ročníku Zlín Film Festivalu:

Vytváření festivalové znělky byl pro mě takový měsíc s opicí

Co vás jako první napadlo,
když vás oslovili s nabídkou
vytvořit festivalovou zněl-
ku?
První mě napadla tlupa

skotačících citoslovců, samé
jupí a ejchuchů, tleskaly
a hopsaly, jako opice se
chovaly.

Jak dlouho jste na festivalo-
vé znělce pracovala?
Kreslení znělky trvalo asi

30 dnů. Byl to takový „měsíc
s opicí“. Nejtěžší byl začátek.
Když jsem poprvé viděla
kresby opic od Petra Nikla,
tak jsem si říkala, jak jsou
úžasné. Nicméně z pozice
animátorky vám v hlavě zní
zděšené: ,Ježíšmarjá a jak
mám tohle šmankote roz-

hýbat? Tolik chlupů, to se
nedá!' Ale i chlupy si dají
říct.

Kde jste čerpala inspiraci
pro znělku?
Inspirací byly samozřejmě

obrázky opic Petra Nikla.
Desítky opic. Všechny jsem
je nahnala do jedné složky
a projížděla si obrázky po-
řád dokola, na přeskáčku a

pozpátku, až na mě ty opice
začaly pomrkávat. Když si
totiž v rychlém sledu pustí-
te detaily jejich obličejů,
všechny ty oči najednou
ožijí, přivírají se, vyvalují,
nosy si čenichají a uši stří-
hají. Líbilo se mi, že i v ta-
kové precizní, přesné kresbě
je spousta hravosti, která je
pro festivalovou znělku zá-
klad. Ve znělce je i nená-

padná inspirace barvami
z filmů s Pipi. Tenhle nápad
jsem si půjčila od pana
Zdeňka Macháčka, autora
vizuálního stylu letošního
festivalu.

Prozradíte nám, jaká je vaše
nejoblíbenější kniha od As-
trid Lindgrenové a proč?
Pipi Dlouhá punčocha. Já

ji vlastně neměla moc ráda,

kamarádky bychom asi ne-
byly, ale hrozně mě jako
malou bavilo číst, jak se se
vším a se všemi uměla vy-
pořádat. A že nechtěla být
dámou, ale raději námořním
pirátem. Na knížce se mi lí-
bí především prostá pravda,
kterou umí sdělit. Že fanta-
zírovat si, dělat ztřeštěnosti
a mít radost, je zkrátka
zdravé a fajn.

Eliška Chytková je
mladá výtvarnice,
animátorka, která
vystudovala naUni-
verzitě TomášeBati
obor animovaná
tvorba. Její absol-
ventský filmO šunce
dokonce reprezen-
toval českoukine-
matografii naMezi-
národním filmovém
festivalu v Cannes.
V letošním roce sta-
nula přednovou za-
jímavouvýzvou –
rozpohybovat opičky
PetraNikla
a vytvořit animova-
nou znělkupro
57. ročník Zlín Film
Festivalu
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57. Zlín Film Festival se s vámi loučí. Děkujeme vám za vaši přízeň.
Už teď se těšíme na příští rok!

57 th Zlín Film Festival is at the end. Thank you for your favor.
We are looking forward to next year!

Awarded films of the 57th Zlín Film Festival

Mountain Miracle – The Unexpected Friendship

Germany/Italy, 2017, 97 min, 10+
Directed by: Tobias Wiemann
Screening: 3.6. 2017, 9:00, Golden Apple Cinema 6

A melie (13) thinks of herself as a tough big-city brat and
she probably is indeed themost stubborn girl in all of

Berlin. Amelie doesn’t let anyone tell herwhat to do, least of
all her parents, who ship her off to a special clinic in the
mountains after another asthma attack. Exactlywhat Ame-
lie definitely doesn’twant. But instead of getting help at the
clinic, she runs off and flees to a placewhere certainly no
onewould expect to find her: the top of amountain.When
the clinic andher parents realize she ran away, a big search
for her is underway. Focused on trying to find a hiding place
in themountains, Ameliemeets a quirky boynamedBart.
WhenBart saves her life, Amelie realizes that Bart is actually
a lot cooler than she first thought. Learning of Amelie’s ill-
ness, Bart tells her about an old tradition happening that ti-
me of year: theAlpMountain Fires. TheseAlpMountain Fi-
res aremiracles, which allegedly help cure the sick: humans
and animals. Nowon amission to get to the fires in time, the
kids take off on an adventurous journey of hope and true
friendship.
Photo: Samuel Girardi (actor), TobiasWiemann (actor)

for the filmMountainMiracle – AnUnexpected Friendship
(Germany, Italy)

Golden Slipper – for the Best Feature Film for ChildrenGolden Slipper – for the Best Feature Film for Youth

Heartstone

ICE, 2016, 129 min, 15+
Directed by: Guðmundur Arnar Guðmundsson
Screening: 3.6.2017, 16:30, Golden Apple Cinema 6

I nhis directorial debut, director and screenwriterGuðmundurArnar Guðmundsson offers us a view into
the lives of two teenage boys in a remote fishing village in
Iceland. Thor and Christian truly experience a turbulent
summer. As one tries towin a girl's heart, the other disco-
vers till nowunfamiliar emotions towards his best friend. As
Iceland's harsh nature takes back its rightwith the ending
summer, it is high time to leave the playground and face
adulthood. The sensitive and intimate story is like amosaic
composed ofmany of life's important themes: the relation-
ship between parents and children, life in a remote village,
first love, awakening of puberty and sexuality, and friend-
ship.
Photo:Baldur Einarsson (actor) for the filmHeartstone

(Iceland)

The Europe Award – for the Best European First Film

Just Charlie

GBR, 2017, 99 min, 15+
Directed by: Rebekah Fortune
Screening: 3.6.2017, 14:00, Golden Apple Cinema 6

F ootball is Charlie's joy.Whenhehas the ball at his feet,
he canmakemagic happen – a gift thatmany teenage

boys only dreamof. Now the opportunity for Charlie to play
professionally has come along. It looks like Charliewill be
able to succeedwhere his father could not. But Charlie has
a secret, a secret locked in his heart. Now,with his future
seeminglymapped out, the secret cannot stay hidden any
longer. Charlie's decision to reveal the truth tears his once
united family apart and puts his friends in turmoil. No-one
is quite sure of themselves or each other anymore and the
road back to harmony is pavedwith obstacles, prejudices
and confusion.
Photo:Peter RoyMachen (left, screenwriter, actor) for the

film Just Charlie (UnitedKingdom).
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