
S filmovou klapkou v ateliéru už
dvacet let vstupuju do nového roku

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

mrknout do archivu, je to
20 let – tak dobrou paměť
doopravdy nemám.

Když za vámi v roce 1998
přišel Miloslav Daříček s fil-
movou klapkou – jak jste
reagoval? Líbil se vám pro-
jekt? Nebo jste se nechal
přemlouvat?
Myslím, že u toho byl

i kamarád Jirka Brázda –
tehdy nás výtvarníků bylo
okolo pětadvaceti. Když
jsem si představil tu řadu
klapek vedle sebe a Miloš
garantoval, že se projektu
budou účastnit samí skvělí
výtvarníci, tak přemlouvat
nemusel.

Čekal jste, že se nápad tak
ujme a že Salon filmových
klapek se „dožije“ kulaté
dvacítky?

Někdy tak okolo pátého
ročníku, když už bylo auto-
rů, a tedy i klapek, víc a dě-
lal se pěkný plakát a kalen-
dář a také se stalo, že se
klapky staly sběratelským
artiklem, tak se dalo vypo-
zorovat, že se z klapek stává
fenomén. Bylo jasné, že po-
kud o projekt bude posta-
ráno, to bývá to nejdůleži-
tější, může být řada dost
dlouhá a úspěšná. Což se
také stalo.

Před několika lety se do pro-
jektu zapojila i vaše man-
želka Jana. Inspiroval jste ji?
Moje vlastní žena Jana

byla a je velmi nadaná na
mnoho věcí, dělá módu,
panenky, loutky, maluje
obrazy, ostatně řadu let
pracovala jako restaurátorka
v Muzeu loutkářských kul-
tur v Chrudimi. Nyní se také

věnuje rodinné firmě JSEM
PECKA – za studena lisova-
né sirupy. Je to tak, pokud
jsou v baráku dva výtvarní-
ci, jeden musí chodit do
práce, aby byly pravidelně
bankovky na složenky. Já si
jí nekonečně vážím za to, že
to břímě vzala na sebe.

Které své klapky si za těch
dvacet let nejvíce vážíte
a proč?
To nevím. Nedávno jsem

se díval na tu řadu klapek,
které jsem omaloval, a jsou
to takové mé děti. Proto
nemám favorita.

Když se vám do ruky dosta-
ne filmová klapka – jak vy-
padá proces jejího „ožive-
ní“? Kde hledáte inspiraci
pro klapky?
Je to jako s každou jinou

výtvarnou prací. Ale mám ji

většinou přes Vánoce v ate-
liéru na štaflích, tak na ni
občas mrknu. A mám tako-
vou mez, kterou nechci pře-
kračovat, a to, že ji dělám
pokud možno realisticky.
A s klapkou vlastně začínám
už dvacet let vždy nový rok.

Výstava filmových klapek je
nedílnou součástí zlínského
filmového festivalu pro děti.
Zúčastnil jste se někdy sa-
motného festivalu ve Zlíně?
Ve Zlíně na festivalu jsem

byl dvakrát a letos se
s manželkou chystáme opět
navštívit Zlín Film Festival.
Musím přiznat, že mi je ta
atmosféra a prostředí hodně
milé a sympatické.

Zlín Film Festival je hlavně
pro děti a o dětech. Máte
rád pohádky? A kterou nej-
více?

Pohádky mám moc rád.
Dávám přednost našim čes-
kým klasickým, miluju ty
trochu přitroublé české čer-
ty. Jaké bylo pro mne pře-
kvapení, když jsme dělali se
ženou loutky a já se v těch
čertech vždy vydováděl, že
to cizinci nechápali. Pro ně
je to ďábel a domů si ho
nedají, dětem už vůbec ne.
Podobně je to s vodníky –
také krásná figurka. Cizinci
chudáci nechápou a kroutí
hlavami. Je to naše české
specifikum a myslím, že to
o něčem svědčí.

Za svou uměleckou kariéru
máte za sebou už více než
stovku výstav. Prozradíte,
kde bude další?
Nyní na jaře jsme měli

dvě společné výstavy, ale
současně. Nějak se to sešlo
a dost nás to zmohlo. Já
předtím vystavoval v par-
dubickém divadle a vzápětí
i v hradeckém divadle. Ne-
umím výstavu odříct, mám
radost, že někdo ode mne
něco chce. Nyní domlouvám
nějakou prezentaci v Belgii,
odtud půjde výstava do

Francie a na podzim malá
v Holicích, v Chrudimi
a nějaká společná ještě.
Příští rok mám opět plný.

Na čem momentálně pracu-
jete – ať už ve svém ateliéru,
nebo ve svém okolí v rámci
svých společenských aktivit?
Mám rozepsanou knížku

povídek a pohádek. Také
bych rád nějakou loutkovou
hru i s výbavou a loutkami.
Ve stodole máme starý
a krásný pivovarský vůz,
který chci přestavět na po-
jízdné loutkové divadlo –
snad už konečně přibude
i nějaký vnouček či vnučka...
Mám také na podzim au-
torské čtení ze svých knih
v pardubické krajské
knihovně, tak to připravuju
s úžasným mladým kytaris-
tou a mladou básnířkou.
A maluju obrazy, dělám gra-
fiku, občas navrhuji nábytek
a obhospodařuju náš statek
a pomáhám naší firmě JSEM
PECKA... No není toho věru
málo, a pokud mě neklepne
pepka, mám program na
dalších dvacet let. A o to
přeci jde, né? Tak asi tak.

Malíř a výtvarník
IvanBaborákbyl
mezi prvními, kte-
rýmsepředdvaceti
lety dostala do rukou
filmováklapka s jas-
nýmpokynem–po-
malovat podle své
fantazie a vrátit. Jak
napočátky Salonu
filmovýchklapek
vzpomíná, odhaluje
vnašemrozhovoru.

Ivan Baborák (* 1955)
Výtvarník a občasný spisovatel. Narodil se v roce 1955
v Chrudimi. Do roku 1993 se živil různým zaměstnáním. V té
době se začal rozvíjet jeho originální výtvarný svět. Cykly
vznikající v 70. a v 80. letech (Dialogy, Hlavy, Pomníky pad-
lým na hlavu) nebyly veřejně prezentovány. Obrazy z té doby
nesly originální pečeť autorovy imaginace, symboly ironic-
kého, kritického i humorného a sebeironizujícího pohledu na
svět. V roce 1990 se stal výtvarníkem Muzea loutkářských
kultur v Chrudimi. V roce 1993 se stal členem Unie výtvar-
ných umělců a začal se malbou a grafikou živit na volné no-
ze. Svou práci představil na více než 100 výstavách doma
i v zahraničí. Roku 2005 se spolupodílel na vlastní mono-
grafii Ach jo, tak jo.

ROZHOVOR

IVAN BABORÁK, český malíř a výtvarník:

Salon filmových klapek slaví letos dvacátiny, první ročník
začínal ani ne s třiceti klapkami

MARTIN PÁŠMA,
SPOLUPRACOVNÍK FESTIVALU

Dnes, po dvaceti letech, je
užitečné a potřebné říci, že
hnacím motorem, spouště-
čem, impulsem, který dal
věci do pohybu, byl svéráz-
ný komunikační styl znalce
umění a sběratele Miloše
Daříčka, který vybrané
umělce do projektu, když ne
přímo vtlačil, tak určitě

vmanévroval. „Do týdne mi
to vrať pomalované,“ vzpo-
míná nejmenovaný autor
na legendární setkání se
zlínským galeristou, jenž
mu s těmito slovy podával
černou dřevěnou klapku.
V zaslaných vzpomínkách
výtvarníků sbíraných orga-
nizátory salonu pro připra-
vovanou publikaci se však
objevila také slova: přiměl,
přesvědčil, přemluvil. Ve

dvou případech dokonce
slovo přinutil. Miloslav Da-
říček ovšem nesehrál jen
roli šíbra, tedy posunovače
geniální myšlenky. On to
byl, kdo v prvním ročníku –
při festivalu 1998 – klapky
také dražil. Těžko už si po
těch všech krásných festi-
valech vzpomeneme, čím
byl 38. ročník Zlín Film
Festivalu v roce 1998 vý-
znamným. Jedno však víme
jistě. Byl to ročník zrodu
Salonu filmových klapek.

KLAPKY NAVŠTÍVILY
NEW YORK I MADRID
Projekt se postupně rozrostl,
klapek a tím i výtvarníků
přibývalo, salon se stával
slavnějším a známějším.
Výborně fungovalo využí-
vání prostředků získaných
dražbou ve Filmové škole
Zlín. Studenti natočili sku-
tečně mnohdy velmi pozo-
ruhodná díla, z nichž mno-
há uspěla i na soutěžních

přehlídkách. Řada studentů
Filmové školy Zlín nastar-
tovala i díky Salonu filmo-
vých klapek svou slibnou
karieru a v současnosti jsou
již tito umělci renomova-
nými tvůrci s pozoruhodnou
filmografií.
V rámci dynamického

rozvoje festivalu v prvních
letech nového století se Sa-
lon filmových klapek jakož-
to vlajková loď doprovod-
ného programu zlínského
festivalu vypravil do zahra-
ničí. Klapky tak byly vysta-
vovány ve světových met-
ropolích: Madridu, Bruselu,
Paříži, New Yorku. Nová do-
ba nastala pro filmové
klapky před pěti lety, v roce
2012. Tehdy svou činnost
z ekonomických důvodů
zakončila Filmová škola
Zlín. Nedlouho poté vstoupil
do pořadatelského zázemí
zlínského filmového festi-
valu další ctitel umění
Čestmír Vančura. Změny se

tak dočkala nejen společ-
nost FILMFEST, s. r. o., ale
i Nadační fond FILMTALENT
Zlín, pořadatel projektu Sa-
lon filmových klapek. Nově
byl definován statut
i všechna pravidla, z čehož
se mohli radovat studenti
filmových škol v České re-
publice a na Slovensku, jimž
se projekt nově otevřel. Na

letošním 57. Zlín Film Festi-
valu vyvrcholí jubilejní
20. ročník. Uzavře se tak bi-
lance dvaceti úspěšných let,
v nichž 2222 uměleckých
děl vyvedených na filmové
klapce dokázalo „vydělat“
přibližně 30 milionů korun.
Díky nim již vzniklo více
než 330 studentských
snímků.

V dnešní době je projekt Salon filmových
klapek známýmaoblíbeným, na jaře 1998

šlo však o zcela neznámouvěc, která byla nevy-
zkoušená, prosta jakéhokoliv renomé. A kdo
z násmá tolik odvahy, aby vsadil své jménodo-
prostředhorečně zahajovanéhodobrodružství
s těžko očekávatelnýmkoncem?Málo je tako-
výchhrdinů. V roce 1998 jich nebylo ani třicet.
Avšak ani tato třicítka statečných se do projektu
nehnala bezhlavě a plna radosti. Kdepak, bylo to
naopak.
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FILM DNE: Dukátová skála

Do filmu byli obsazeni
i dětští herci, mezi jinými
dcera Martina Dejdara – Sá-
ra – a syn herce Hynka Čer-
máka – Bořek. Co se týká
dalšího hereckého obsazení,
své uplatnění tu našli i her-
ci zlínští a ze Slováckého
divadla v Uherském Hradiš-
ti.
Hlavní hrdiny filmu s po-

hádkovými motivy předsta-
vuje parta dětí, která prožije
prázdninové dobrodružství
v malé vesničce Lukov. Aby
mohly pomoct svým kama-
rádům v nouzi, začnou pát-
rat po hradním pokladu
a pověsti s ním spojené. Na
své cestě za pokladem však

zůstanou uvězněni Černou
paní, strážkyní pokladu. Ce-
lá vesnice a rodiče dětí však
spojí své síly a nejenže děti
najdou, ale nakonec z kletby
vysvobodí i hrad a jeho

strážkyni. Roli kastelána lu-
kovského hradu obsadil
Martin Dejdar. Režisérem
filmu je Ján Novák, který je
znám v našem regionu na-
příklad z natáčení lukov-

ských dílů Záhad Toma Wi-
zarda. Má za sebou desítky
dokumentů, hraných filmů
a televizních seriálů, např.
Comeback, Příběhy slav-
ných, Přístav...

V e Zlíně budemít
dnes světovou

premiéru pohádka,
která se natáčelami-
mo jiné i nanedale-
kémhraduLukov.
Vhlavních rolích se
představí známí herci
jakoMartinDejdar,
Filip Blažek, Kateřina
Brožová,Martin
Zounar či AndrejHryc.

DUKÁTOVÁSKÁLA. (CZE, 2017, 106min) Režie: JánNovák.TERMÍNPROJEKCE: 28. 5. 2017, 10.00,
GoldenAppleCinema 1

Filmový tip: Z Paříže do Paříže
Snímek sleduje osudy dvou
mladých židovských chlap-
ců, kteří žijí během druhé
světové války ve Francii.
Když bylo Josephu Joffovi
deset, dostali společně
s bratrem Mauricem od otce
peníze a mapu. Otec je tak
vyslal na nebezpečnou cestu
v naději, že uniknou z na-
cisty okupované Paříže roku
1941. Při cestě do demilita-
rizované zóny na jihu jsou
však oba chlapci nevyhnu-
telně lapeni do víru války.
Za občasné pomoci laska-
vých lidí se oba sourozenci

snaží prodrat překážkami,
které nastražili nacisté.
Chtějí se vyhnout strašlivé-
mu osudu mnohých dalších,
kteří se snažili o totéž.
Film Z Paříže do Paříže

byl natočen podle stejno-
jmenné slavné autobiogra-
fické předlohy Josepha Joffa,
který v ní vypráví napína-
vou událost ze svého života
bez veškeré sentimentality.
Joseph Joffo sepsal dojemný
a prostý příběh své rodiny
v roce 1971, od té doby byl
přeložen do desítek jazyků.
Filmového zpracování se
ujal Christian Duguay. „Kni-
ha mne zaujala přesvědči-
vým a silným příběhem
o houževnatosti dvou ma-
lých kluků. Příběhem vy-
právěným optimistickým

pohledem dětí, příběhem
o světě, který je obklopuje
a jehož realita je doběhne.
Tato událost z historie je
silná, ale bohužel také uni-
verzální, protože není mož-
né ani v dnešním světě ne-
vidět utrpení, a naštěstí ně-
kdy i šťastné okamžiky
dnešních uprchlíků.“
Film Z Paříže do Paříže

nese i českou stopu – jeho
natáčení probíhalo napří-
klad v Praze nebo v Žatci.
Filmaři si v Žatci vybrali pro
pořízení exteriérových
snímků Chelčického ná-
městí a okolí. V davových
scénách si zahrály desítky
komparzistů ze Žatce, jed-
nu z rolí ztvárnil také zná-
mý český herec Marek Va-
šut.

F ilmZPaříže do
Paříže vypráví

o vůli přežít, o síle bra-
trské lásky a o schop-
nostimalých kluků
zvládnout předčasný
krok k samostatnosti.
Ve spolupráci se Cine-
mart bude tento sní-
mekuveden v české
distribuční předpre-
miéře. Film jde do kin
1. června 2017.

ZPAŘÍŽEDOPAŘÍŽE.BagofMarbles (Francie, 2016, 110min, 12+).
Režisér: ChristianDuguay.
TERMÍNPROJEKCE: 28. 5. 2017, 17.10, GoldenAppleCinema2
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MOTÝLÍ POLIBKY

Butterfly Kisses (Velká Británie, 2017, 89 min, 16+)
Režie: Taika Waititi
Hrajeme: 28. 5. 2017, 20.00, Golden Apple Cinema 3

30. 5. 2017, 19.40, Golden Apple Cinema 2

T ři teenageři – Jake, Kyle a Jarred – tráví na sídlišti čas
hranímbiliardu, pořádánímvečírků, kouřením trávy,

sledovánímporna a také debatami o sexu. Cokoliv, co roz-
bije rutinu, je vítáno. Ať už je to hádka v kulečníkovém sále,
nebo krásná nová sousedka Zara – dospívající dívka, která se
na sídliště přistěhovala se svoumladší sestrou. Z okna
v hornímpatře vidí Jake na celou bytovku. Samota, izolace
a anonymita je to, co jej tady uchvacuje. Za využití vysokého
kontrastu černé a bílé a doprovodu sužujících varhan za-
chycuje snímek život teenagera, jehož rostoucí izolace na-
bírá zlověstnou formupod tíhou tajemství, které nesmí ni-
komu říct.
Při první projekci přivítáme režiséra Rafaela Kapelinske-

ho, pro něhož byl film režijním celovečernímdebutem, kte-
rýměl premiéru na Berlinale Generation a ve Zlíně bude
soutěžit v sekci Evropské debuty.

LÉTO 1993

Summer 193 (Španělsko, 2017, 96 min, 13+)
Režie: Carla Simon
Hrajeme: 28. 5. 2017, 17.20, Golden Apple Cinema 3

31. 5. 2017, 17.10, Golden Apple Cinema 2

V létě roku 1993 se šestiletá Frida po smrti rodičů stěhuje
z Barcelony do katalánské provincie k tetě a strýci, kteří

se stali jejími zákonnými zástupci. Život na venkově není
pro Fridu jednoduchý – čas zde běží jinak a přírodní svět
venkova je pro ni cizí a tajemný. Navícmá teďmalou
sestřičku, o niž semusí starat.Musí se tak poprat s dosud
nepoznanými pocity – například žárlivostí. Často si naivně
myslí, že nejlepším řešením jejích problémůby bylo od vše-
ho utéct. Její noví rodiče semaximálně snaží udržet v životě
celé rodiny křehkou rovnováhu a žít normálně. Jejich příle-
žitostné společné návštěvymístních oslav svátkůnebo ba-
zénu, společné vaření a poslech jazzu v zahradě přinášejí
okamžiky štěstí. Postupně Fridě dochází, že tu zůstane na-
pořád a že se novémuprostředímusí přizpůsobit. S končí-
cím létem je nucena uspořádat své city a její noví rodiče se
musejí naučit jimilovat jako svou vlastní.
Režisérka Carla Simonuvede osobně filmpři nedělní

projekci.

KAI A SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Jižní Korea, 2016, 96 min, 8+
Režie: Lee Sung-gang
Hrajeme: 28. 5. 2017, 13.20, Golden Apple Cinema 5

K aiovo dobrodružství začíná u ledového jezera Sněhové
královny. Ve stepích Střední Asie se sourozenci Kai

a Shamui snaží dostat přes zasněženouhoru a uniknout
před vlky, kteří jsou jimv patách. Najednou se však přižene
masivní lavina a jediný, kdo je vlčímatkou se smečkou za-
chráněn, je Kai. Shamui je ztracena v ledovém jezeře ne-
chvalně proslulé Sněhové královnyHattan. O osm let poz-
ději jsou útoky ze strany vlků aHattan čímdál surovější,
a tak se Kai rozhodne stát se bojovníkemaochránit svůj
domov. Ve jménu své sestry a celé vesnice se vydává na sta-
tečnou dobrodružnou cestu proti Sněhové královně.

Filmové tipy

GOODBYE BERLIN

Tschick (Německo, 2016, 93 min, 13+). Režie: Fatih Akin
Hrajeme: 28. 5. 2017, 14.00, Golden Apple Cinema 6

M ít čtrnáct není jednoduché, ani když vše kolemvás je
v normálu. Do tohomá všakMaikův život daleko.

Dysfunkční rodina a zjevná neoblíbenostmezi spolužáky jej
předurčuje k tomu, aby do třídy právě dorazivší nový žák
skončil v lavici právě s ním.Může být něco horšího? Snad
jen to, když vás Tatjana, nejvíc sexy holka ve třídě, nepozve
nanarozeninovou party. A letní dovolená? Ta je jeho boha-
týmanezainteresovaným rodičům jedno. Prostě nuda a šeď.
Tedy až do chvíle, kdy se objeví nový chlapec Tschick. Díky
němu seMaik nakonec dostane i na party Tatjany. Jejich
odchod z oslavy neprojde úplně bez povšimnutí aMaik si
uvědomí, že Tschickovou silnou stránkou je to, jak se chová.
Oba si padnou do oka a vydávají se na výlet v kradenémau-
tě.Maikovi tak nejlepší léto jeho života přinese nejennové-
ho kamaráda, ale změní navždy jeho život. Kdo by čekal pa-
desát let?
Filmosobně uvede letošní zlínská Young Star, německý

herec TristanGöbel, který hraje hlavní roliMaika. Dalším
filmems jeho účastí bude v neděli 29. května německo-
-norské drama Světlé noci uvedené v premiéře na letošním
Berlinale. Zlínské publikumho zná z filmůRico aOskar,malí
detektivové a Vinnetouův syn.



Kdo se dnes
objeví na
červeném
koberci?

Skupina Slza

Martin Dejdar

Václav Noid Bárta

Kateřina Brožová

Filip Blažek

Pavel Vacek

Radovan Král

Tristan Göbel

(snímek Goodbye

Berlin a Světlé noci)

Tobias Ineichen

(snímek Klára a

tajemství medvědů

a Jimmie)

PÁTEČNÍ
FESTIVAL CAFÉ

Dnes si bude
Vladimír Kroc

povídat
s herečkou
Eliškou

Balzerovou.
Připojte se k nim
i vy – od 15 hodin
na náměstí Míru
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Koho dnes můžete potkat na Zlín
Film Festivalu?
P rávě probíhající festival je plný zvučných jmen. Dnes všakmimo jinémůžete ve Zlíně potkat české herecké osobnosti,

které se představí v novémčeskémpohádkovém filmuDukátová skála. Tento snímekmáprávě dnes ve Zlíně premiéru.
Filmovýherecký a režisérský týmse potomvečer představí i na fotbalovémhřišti na Stadionumládeže ve Zlíně, kde se koná
charitativní pohádkový fotbal. Slavnostní výkop je naplánovánna 17. hodinu.

Anketa: Ptali jsme se poroty

ROK GOVEDNIK, slovinský filmový teoretik, lektor
i festivalový profesionál

Která postava z filmu či seriálů vámvdětství byla nejblíže?
Měl jsemmoc rádDonatella z ŽelvyNinja, FerduMraven-

ce a hasiče Sama. Všechny postavy z Lvího králemě taky
hodně zajímaly. Nevím, jestli se jednalo o nějakou identifi-
kaci, ale pokud bych tyto postavyměl nějak charakterizovat,
znělo by to takto: jsou laskavé, nápomocné, soudržné, silné,
statečné, inteligentní,…Možná jsem takový teď já ? :)

Který filmvásnejvíce ovlivnil, potěšil či na kterýnezapome-
nete?
Mí rodičemi nikdy žádné filmynezakazovali, takže si vel-

mi silně vpomínámna své první filmy:Modrý samet, Ter-
minátor, Bohémský život a Lví král samozřejmě.

Dostal jste pozvání doporotynaZlín FilmFestivalu, který je
zaměřennaděti amládež. Co podle vásnesmí chybět v žádném
dětském filmu?
Filmybyneměly podceňovat své publikum, a to platí i pro

filmy pro děti amládež.Měly by být upřímné, srdečné, uvě-
řitelné, odvážné a ne jen popisné, ale plné filmového výrazu,
který filmposiluje.

LINDE FRÖHLICH, festivalová profesionálka,
filmová organizátorka z Německa

Která postava z filmu či seriálů vámvdětství byla nejblíže?
Vdoběmého dětství nebylomnoho kladných ženských filmo-

vých či televizních hrdinek. Jáměla knižní hrdinku. Je to Lisa z Dětí
z Bullerbynu odAstrid Lindgrenové. Byla jsem šťastná, když jsem ji
mohla vidět ve filmové adaptaci a seriáluOllehoHellboma.Milo-
vala jsem ji, protože ona a její přátelé z vesnice zažili tolik dobro-
družství a legrace. Byli velmi samostatní, žádní dospěláci jimneří-
kali, comají a co nemají dělat.

Který filmvásnejvíce ovlivnil, potěšil či na kterýnezapomenete?
Méoblíbené filmybyly ti se zvířecími hrdiny: veverka, pes a kůň.

Jedním znich byl Disneyho film z roku 1957 Perri, který byl natočen
podle knihy Felixe Saltena Perri:Mládí veverky Perri. Dalšímoblí-
benýmsnímkembyla Lassie se vrací domů smladou ElizabethTa-
ylor a Bílá hříva odAlberta Lamorisse. Všechny tyto filmy jsemvi-
děla v kině ve svém rodnémměstě a doteď si pamatuji některé scé-
ny.

Dostal jste pozvání doporotynaZlín FilmFestivalu, který je zaměřen
naděti amládež. Co podle vásnesmí chybět v žádnémdětském filmu?
Dobrodružství a humor, vzrušení a lásku, smích a slzy.

Martin
Dejdar

Václav
Noid
Bárta

Filip
Blažek

Kateřina
Brožová

KLÁRA ISSOVÁ, česká filmová herečka

Která postava z filmu či seriálů vámvdětství byla nejblíže?
Milovala jsem filmy s TomášHolým. Chtěla jsembýt jako

on a jeho postavy,měl svouhlavu, byl vtipný,miloval dob-
rodružství a přírodu. Byl hravý. Fiilmy jako Pod jezevčí ska-
lou, Jak vytrhnout Velrybě stoličku a nebo at’ žijí duchové.
A také bych zmínila E.T., toho jsemmilovala a vždy si ho
přála zachránit. Takže jsem spíš tíhla ke klučičímhrdinům.

Který filmvásnejvíce ovlivnil, potěšil či na kterýnezapome-
nete?
Je těžké zmínit jen jeden ale těsně po revoluci, když se vše

uvolnilo, běžel v televizi dlouho zakázaný filmVlasy odMi-
loše Formana.Mě bylo tenkrát 10let a fascinovalomě to od
prvníhomomentu. Že je někdo tak svobodný jako postava
Bergera, žije svojí pravdu i když ho většina společnosti od-
mítá a kritizuje. Bylo to silné.

Dostal jste pozvání doporotynaZlín FilmFestivalu, který je
zaměřennaděti amládež. Co podle vásnesmí chybět v žádném
dětském filmu?
Silný hrdina či hrdinka, kteří budou inspirovat, pomáhat,

překonávat překážky, třeba i velký strach ale stejně v sobě
najde tu odvahu překonat osud či sama sebe…



4 Zlín FilmFestival

28. května 2017, výstava
Salon filmových klapek
Zlín, 1998–2017,
9.00–19.00, Univerzitní
centrum U13
Retrospektivní výstava

panelů s fotografiemi všech
2200 dosud vytvořených,
vystavených a vydražených
klapek.

28. května 2017, výstava
Radost tvořit, 9.00–17.00,
Univerzitní centrum U13,
přízemí
Výstava výtvarných prací

zrakově postižených dětí.

28. května 2017, Madam
Piaf, Městské divadlo Zlín,
19.30
Komorní představení pro

čtyři herce o vzestupech
a pádech výjimečné fran-
couzské šansoniérky se
skvělým pěveckým výko-
nem Heleny Čermákové,
nositelky Ceny Thálie, v ti-
tulní roli. V inscenaci naživo
zazní hned několik zná-
mých melodiií (Milord, Pa-
dam, padam, Mon
Dieu, Je ne re-
grette rien
a další).

28. května
2017,

KONCERT SLZA, 18.00,
Koncertní zóna
Koncert idolů nejmladší

generace.

28. května 2017, KONCERT
TABÁSEK & Partyja,
19.30, Koncertní zóna
Koncert kapely, která ne-

hraje „čistokrevný“ folk-
rock, ale snaží se hrát věci
tak, aby je bavily, a je jedno
v jakém stylu, zkrátka od
každého něco.

28. května 2017,
letní kino: BÁBA Z LEDU,
21.30, Koncertní zóna
Romantická otužilecká

love story režiséra Bohdana
Slámy. Po setkání s otužil-
cem Broňou začíná ovdovělá
Hana měnit svůj stereotyp-
ní život. Hrají: Zuzana Kro-
nerová, Pavel Nový, Tatiana
Vilhelmová, Alena Mihulová
aj.

28. května 2017, FESTIVA-
LOVÝ PARTY STAN,
14.00–2.00, Koncertní zó-
na
Přijďte se pobavit do Fes-

tivalového party stanu!
PROGRAM:
14.00–20.00 – Slackline
+ horolezecká stěna + soutěž
17.00–19.00 – Ziggy Horváth
23.00–2.00 – DJ Rocky; Pop,
Dancehall, Hip-hop

28. května 2017,
9.00–17.30, Divadelní zóna
Pegas Nonwovens
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.
To vše je pro děti i rodiče

připraveno dnes v rámci
zábavně-vzdělávacího pro-
gramu, který připravil Zlín
Film Festival pro děti
ve spolupráci se
studenty Fakulty
humanitních
studií UTB ve
Zlíně.

28. května 2017, Lesní
cestou do filmových ate-
liérů aneb Po stopách
prvních zlínských filmařů,
9.00
Procházka proti proudu

času, z festivalového centra
do míst, kde zlínský film
před 80 lety započal svou
slavnou historii.
Po výšlapu se můžete ob-

čerstvit ve stylové kavárně
Filmového uzlu Zlín a pak
se v této nově zrekonstruo-
vané budově vydejte za zá-
bavou a historií zlínských
ateliérů. V animační dílně si
vyrobíte vlastní krátký sní-
mek s tematikou lesa. Malí
i velcí se mohou kreativně
vyřádit v Tvořivém chlívku
prasátka Lojzíka. V Patře
legend vás čeká poutavá
výstava o historii a osob-
nostech filmových ateliérů
v čele s Hermínou Týrlovou
a Karlem Zemanem. Na-
hlédnete také do studia
animace, kde vzniká večer-
níček O prasátku Lojzíkovi.
Samotný výšlap proběhne

v době od 9.00 do 12.00,
cesta povede z ředitelství
Lesů ČR na filmové ateliéry.

28. května 2017, CASTING
PRO DĚTI, 15.00–16.00
Hledá se dětská filmová

hvězda
Zveme holky a kluky ve

věku 9–17 let na casting do
připravovaného celovečer-
ního filmu ELIŠKA VOLÁ
MÁMĚ! Přihlášení pomocí
formuláře na webu:
elfdream.info/casting.

28. května 2017, Tančení
country, 18.00–21.00
Tančení country konané

za půvabných jarních večerů
přímo na ulici. Krásné je jej
sledovat, ještě krásnější je
přidat se k ostatním a tan-
covat pro radost.

28. května 2017,
autogramiády
12.00–13.00 Autogra-

miáda – delegace k filmu
Dukátová skála
16.00–17.00 Autogra-

miáda – delegace k muziká-
lu Madagaskar

28. května 2017, CHARI-
TATIVNÍ FOTBÁLEK
DUKÁTOVÁ SKÁLA, 17.00
PROGRAM
– moderují Honza Adá-

mek a Kristýna Kociánová
– hudební doprovod Filip

Fryzelka
V průběhu přestávky se

bude konat představení
handbiků s možností si je
následně vyzkoušet. Násle-
dovat budou závody na
těchto kolech. Po ukončení
2. poločasu bude pro diváky
přichystaná autogramiáda.
Za pohádkový tým hrají

Ján Novák, Daniela Chodě-
rová, Václav Noid Bárta,
Martin Dejdar, Olesya Gri-
bok, Kateřina Brožová, Kris-
týna Kociánová, Filip Blažek,
Pavel Vacek a Radovan Král.

28. května 2017,
GASTROAKCE
V GASTROPARKU,
zámecký park
Gastro přednášky
14.00 – Zdravá
bezlepková stra-
va. Přednáší Ing.
Lucie Peclová, DiS.,
z Klubu celiaků ve
Zlíně.

Gastro workshopy
16.00 – Poznej plast

– lektorem workshopu
je doc. Ing. Roman Čer-
mák, Ph.D., působící
v Ústavu inženýr-
ství polymerů.

TIP DNE: AUKCE
FILMOVÝCH
KLAPEK

DIVADELNÍ ZÓNA
PEGAS
NONWOVENS

FESTIVALOVÁ
ULIČKA

ZLATÉ JABLKO

ZÁMEK ZLÍN

VÝSTAVY

OPEN
AIR
STAGE

ALTÁN –
CENTRUM
BEZPEČNOSTI

FILMOVÉ
ATELIÉRY

28. května 2017, Veřej-
ná aukce filmových
klapek, 13.00, Kongre-
sové centrum Zlín
Tradiční dražba ilu-

strovaných filmových
klapek.
Letos proběhne i on-

-line aukce klapky na
Aukro.cz. Dražit se bude
klapka Zuzany Honsové –
Andělka, co nemůže spát.
On-line aukce bude pro-
bíhat od soboty 21. květ-
na 2017 do neděle
28. května 2017 do 20.00.

STADION
MLÁDEŽE

RELAX GASTRO
ZÓNA

Nenechte si dnes ujít…
Enapo den
Zábavný rodinný event hlavního partnera festi-
valu plný her, pohybu a radosti.

28. května 2017, 10.00–19.00, náměstí Míru

PROGRAM:
10.00–10.20 Cikáni jdou do nebe
– Netradiční pojetí muzikálu s tradičními písněmi
v podání souboru Kabaret – LDO ZUŠ Hulín
a umělecká agentura Sluníčko
10.30–11.00 Kouzelné hrátky s Jirkou I.,
Jirka Hadaš – Škola kouzel, balónkování, animační
pořad s dětmi
11.00–11.20 Kabaret na cestách aneb Hlavně ne-
smí býti smutno!
– Hudebně-divadelní pásmo pro celou rodinu –
umělecká agentura Sluníčko a LDO ZUŠ Hulín
11.30–12.00 Kouzelné hrátky s Jirkou II.
– Škola kouzel, balónkování, animační pořad
s dětmi
14.00–15.00 Fčeličky
– Hudební soubor ze Strážnice
15.15–15.45 Kouzelné hrátky s Jirkou III.
– Škola kouzel, balónkování, animační pořad
s dětmi
15.45–15.55 Kontrasty
– Vystoupení mažoretek z Hulína
16.00–16.30 X SIDE DANCERS
– Street dance show, taneční skupina BRNO
16.45–17.30 HŠ YAMAHA
– Koncert mladých muzikantů
18.00–19.00 ALRIGHT NOW
– Brněnská kapela v novém kabátě

k Ríšovo kolečko – interaktivní stanoviště pro
děti i dospělé: intuitivní hry, jednokolky, švédská
hra KUBB, hra s velkými kostkami, balanční tech-
niky, žonglování, talíře a diabola, flowerstick, fly-
joga, slack-line, hry Geomag

k Ateliér Zebra – výtvarné dílničky, kreativní de-
korování a zábavné tvoření, malování na obličej
a body painting

k Kavárna POTMĚ – Světluška, Nadační fond
Českého rozhlasu – na parkovišti před radnicí se
servíruje káva, která je opravdu černá. Navíc se
provádí měření zraku pro veřejnost zdarma
a můžete navštívit labyrint pro chůzi potmě se
slepeckou holí.

K
am
se
ta
ké
vy
da
t

Den plný her a radosti
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PETR LEXA A LUKÁŠ BUNDIL, členové kapely Slza:

Do Zlína se těšíme na fantastickou atmosféru
Chystáte se na vystoupení
ve Zlíně v rámci doprovod-
ného programu Zlín Film
Festivalu. Na co se tady vaši
fanoušci mohou těšit?
Lukáš: Na Zlín Film

Festivalu vystupujeme po-
druhé a moc se k vám těší-
me, fanoušci zde loni vy-
tvořili fantastickou atmo-
sféru!
Petr: Kromě písniček

z naší debutové desky Ka-
tarze zahrajeme např. i náš
aktuální singl Ani vody
proud, fanoušci si s námi
budou moci opět zazpívat
na pódiu a po koncertě bu-
de následovat autogramiá-
da.

Zlín Film Festival je festival
pro děti. Na jaké dětské fil-
my vzpomínáte rádi vy?
Petr: Jako malý jsem měl

hodně rád české filmové
pohádky, což platí dodnes.
Hlavně tu O statečném ko-
váři, kterou jsem byl
schopný zkouknout třeba
třikrát za sebou.
Lukáš: Já měl rád český

seriál Bylo nás pět, pohádku

Tři veteráni, mnohokrát
jsem viděl Škola, základ ži-
vota a Cesta do hlubin
študákovy duše.

Měli jste jako malí nějakého
filmového/seriálového hr-
dinu?
Petr: Od malička miluji

komedie s Jimem Carreym.
Možná i díky němu jsem byl
vždycky ve škole třídním
komikem.

Lukáš: Spíš než filmové
jsem měl hudební.

Ve Zlíně jste už několikrát
byli. Měli jste možnost měs-
to poznat i jinak než z pó-
dia? Jak se vám Zlín líbí?
Petr: Krom koncertů jsme

navštívili i místní rádia
a obchodní centrum, kde
proběhly autogramiády
k našemu CD a knize.
Lukáš: Já zde natáčel

i coby studiový kytarista.
Moc se mi líbí původní
baťovské domky.

Prozradíte, na čem momen-
tálně pracujete?
Lukáš: Třináctého října

vyjde naše druhé album,
takže kromě koncertování
neustále pracujeme na no-
vých písničkách. Připravuje-
me i pravidelný rádiový po-
řad. Je toho spousta, fanouš-
ci se určitě mají na co těšit.

Co byste vzkázali svým zlín-
ským fanouškům?
Petr: Ve Zlíně to s vámi

bylo pokaždé super, moc se
na vás opět těšíme!

Kapela SLZA zazna-
menala v krátké do-
bě raketový vzestup
na žebříčkupopula-
rity a stala se tak
jednou znehraněj-
ších kapel v českém
éteru. Jednu znejžá-
danějších skupin
současnosti simůže-
te poslechnout dnes
ve Zlíně v rámci do-
provodnéhoprogra-
muZlín FilmFesti-
valu. S čímpřijede
kapela doZlína?Ana
co se fanoušcimohou
dnes těšit?Na to
jsme sePetra Lexy
a LukášeBundila ze-
ptali v krátkémroz-
hovoru.

ROZHOVOR

Výstava ze zákulisí večerníčku o Patovi a Matovi

Dva protagonisté oblíbené-
ho večerníčkového seriálu
„Pat a Mat“ neboli „... A je
to!“ zakotvili ve Zlatém ja-
blku ve Zlíně, aby dali na-
hlédnout do zákulisí svého
natáčení. „K vidění jsou celé
pokoje, sklep a zahrada, ale
i rekvizity jako kabriolet
nebo originální zavařovací
stroj. Pro technicky orien-
tované fanoušky zase bude
zajímavé prozkoumat, jak

funguje kloubový skelet
umožňující animaci loutky
nebo jak vypadá forma na
zhotovení hlav figurek ku-
tilů,“ zve k prohlídce ředitel
Zlatého jablka Jiří Krato-
chvíl. Kutilové, kteří k pro-
blémům přistupují vždy
netradičně a často tak vy-
tvoří problémy další, jsou
vzorem optimismu, kama-
rádství a ochoty si pomáhat
již pro několik generací dětí.

Seriál „Pat a Mat“ je spjat
také s filmovými ateliéry ve
Zlíně, kde byla vytvořena asi
třetina z celkem 91 epizod,
v nichž například pečou vá-
nočku, natírají okna, stavějí
skleník nebo zavařují jaho-
dy. Výstava Pata a Mata je
k vidění v prodejní galerii
Zlatého jablka až do
3. června po celou otevírací
dobu obchodního centra.
Exponáty zapůjčila společ-
nost Bonton, a. s. Vybrané
exponáty jsou k vidění také
v Kabinetu filmové historie
ve filmových ateliérech na
Kudlově. Obchodní a zábav-
ní centrum Zlaté jablko je
hlavním partnerem Zlín
Film Festivalu a je tak jed-
ním z center festivalového
dění. Denně zde bude pro-
bíhat atraktivní doprovodný
program, jako jsou výstavy
či autogramiády filmových
hvězd.

Se dvěmanejznámějšími kutily, Patem
aMatem, semohouaž do 3. června setkat
návštěvníci obchodního centra Zlaté jablko
veZlíně. Výstavapředstavující, „jak žijí
a filmují“ tito dvapopulární nešikové, je
součástí doprovodnéhoprogramuZlín Film
Festivalu, který v pátek vypukl ve Zlíně. Pat
ve žlutém tričku a rádiovce,Mat v tričku
červenémavkulichu.



6 Zlín FilmFestival

Transformace animačního
průmyslu v Irsku

28. května 2017, 14.00–14.45:
Kongresové centrum, malý sál

Irsko se v posledních letech stalo silným evrop-
ským hráčem v oblasti animované produkce. Moe
Honan, producentka oceněných animovaných fil-
mů a ředitelka společnosti Moetion Films, na
přednášce představí irský animovaný sektor; bude
hovořit o tom, jakým vývojem prošel, co bylo klí-
čovými faktory vedoucími k jeho úspěchům,
a také o jeho vizi a výzvách, kterým čelí v sou-
časné době. Přednáška bude probíhat v anglickém
jazyce s tlumočením do češtiny.

Works in Progress
28. května 2017, 10.00–13.00:
Kongresové centrum, malý sál

Prezentace připravovaných českých filmů pro děti
a mládež určená především zahraničním profesio-
nálům, ale otevřená také zájemcům z řad veřej-
nosti. Prezentovány budou tři hrané, tři doku-
mentární a tři animované projekty ve fázi výroby
nebo postprodukce. Works in Progress bude pro-
bíhat v anglickém jazyce s tlumočením do češtiny.
Prezentace je realizována ve spolupráci s Czech
Film Center.

Fi
lm
In
du
st
ry

Nenechte si ujítDnes se budou opět dražit
filmové klapky

Stejně jako loni se mohou
zájemci zapojit do dražby
také na dálku. Klapku s ná-
zvem „Andělka, co nemůže
spát“ od Zuzany Honsové
totiž nabídnou její organi-
zátoři zájemcům prostřed-
nictvím aukčního portálu
Aukro.
Na tvorbě festivalových

klapek se každoročně podílí
řada významných umělců
zvučných jmen jako Kristian
Kodet, Jan Saudek, Petr Nikl,
Kateřina Miler a další. Ně-
kteří z výtvarníků se do
projektu zapojují již od jeho
samotného počátku. „Těší
nás, že se tato tradice
v některých rodinách už

předává i na další generaci,“
říká členka správní rady
Nadačního fondu FILMTA-
LENT ZLÍN a umělecká ře-
ditelka festivalu Markéta
Pášmová, která upřesňuje:
„Do letošní kolekce nám tak
svými klapkami přispěly
celé výtvarnické rodiny –
Josef Velčovský se synem
Maximem, Boris Jirků
s dcerou Adélou Marií, Mi-
roslav Göttlich s dcerou Ve-
ronikou, Kitzbergerovi a sy-
nové, Jiří Brázda a syn,
manželé Baborákovi a další.“
Výtvarná tvorba někte-

rých autorů se ale na klap-
kách objevuje úplně poprvé.
„Do salonu je letos nově za-
řazena například klapka
Ludmily Zemanové, dcery

známého režiséra Karla Ze-
mana,“ říká Markéta Páš-
mová. Výtvarníci nejsou ve
své tvorbě nijak limitováni
technikou zpracování ani
tématem. Mezi sběrateli
jsou ale tradičně oblíbené
dětské motivy nebo témata
související s filmem.
Projekt letos slaví 20 let

své existence. Toto vý-
znamné výročí je i jedním
z hlavních témat 57. ročníku
Zlín Film Festivalu. V rámci
tohoto výročí budou mít
návštěvníci ve Zlíně mož-
nost si prohlédnout všech
2200 dosud vytvořených,
vystavených a vydražených
klapek, a to na retrospek-
tivní výstavě v Univerzitním
centru U13.

Rekordních 144klapek se budedražit dnes
na tradiční aukci, která proběhneod 13ho-
din vKongresovémcentruZlín. Kompletní
výtěžekdražbybude stejně jako vpředcho-
zích letech věnovánnapodporu autorských
snímků studentů filmových škol a dalším
začínajícím tvůrcům.Hnedvpondělí
29. květnadopoledne vybereNadační fond
FILMTALENTZLÍNna základě soutěže pro-
jekty (výstavy, dokumentární, hrané a ani-
mované filmy), které se budouucházet
o podporu.

On-line aukce klapky na Aukro.cz
Dražit se bude
klapka Zuzany
Honsové – Andělka,
co nemůže spát.
On-line aukce bude
probíhat od soboty
21. května 2017 do
neděle 28. května 2017
do 20.00.
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BUTTERFLY KISSES

Great Britain, 2017, 89 min, 16+). Directed by: Taika Waititi
Screening: 28. 5. 2017, 20:00, Golden Apple Cinema 3

30. 5. 2017, 19:40, Golden Apple Cinema 2

A t the housing estate they call home, Jake, Kyle and
Jarred hang around playing billiards, partying, smoking

pot, watching porn, and talking about sex. Theywelcome
anything that breaks the routine, even if it's a fight at the
snooker hall – or a newneighbour such as the pretty Zara, a
teenage girl who justmoved into the estatewith her youn-
ger sister. Standing at thewindowon the top floor, Jake can
survey thewhole housing block. Something about this place
captivates him: the solitude, the isolation, the anonymity.
In high contrast black andwhite, set to haunting organmu-
sic, the filmportrays the life of a teenagerwhose increasing
isolation takes on a sinister formunder the burden of a
secret he cannot tell anyone.

SUMMER 1993

Spain, 2017, 96 min, 13+). Directed by: Carla Simon
Screening: 28. 5. 2017, 17:20, Golden Apple Cinema 3

31. 5. 2017, 17:10, Golden Apple Cinema 2

I n the summer 1993, following the death of her parents, 6-year-old Fridamoves fromBarcelona to the Catalan pro-
vince to livewith her aunt anduncle, who are nowher new
legal guardians. The country life is a challenge for Frida – ti-
me passes differently in her newhome and the nature that
surrounds her ismysterious and estranging. She nowhas a
little sister forwhomshehas to take care of andhas to deal
with new feelings, such as jealousy. Often, Frida is naively
convinced that running awaywould be the best solution to
her problems. Yet, the family doeswhat it can to achieve a
fragile newbalance and bring normality to their life. Oc-
casional family outings to a local fiesta or a swimming pool,
cooking or listening to jazz in the garden bring themmo-
ments of happiness. Slowly, Frida realizes that she is there
to stay andhas to adapt to the newenvironment. Before the
season is over, she has to copewith her emotions andher
newparents have to learn to love her as their owndaughter.

KAI

South Korea, 2016, 96 min, 8+. Directed by: Lee Sung-gang
Screening: 28. 5. 2017, 13:20, Golden Apple Cinema 5

F rom the icy lake of the SnowQueen, the adventure of
Kai is about to begin! In grasslands of Central Asia, the

brother and sister Kai and Shamui are running over a snow-
coveredmountain chased by thewolves. Suddenly, they get
swept away by amassive avalanche and only Kai gets re-
scued by theirmother and the tribe. Shamui is lost in the icy
lake of theHattan, the notorious SnowQueen. Eight years
later, the attacks from thewolves andHattan get severe and
Kai decides to become awarrior and protect his village. For
his sister and thewhole tribe, Kai’s brave adventure against
the SnowQueenbegins.

Come see:FILM TIP: From Paris to Paris

In this film we follow the
fate of two young Jewish
boys living in France during
the Second World War.
When Joseph Joff was ten,
he and his brother Maurice
received some money and a
map from their father. His
father thus sent them on a
dangerous journey in the
hope that they would esca-
pe from Nazi-occupied Paris
in 1941. On their way to the
demilitarized zone in the
south, however, both boys
are inevitably trapped in
the the maelstrom of war.
With the occasional help
from kind people, the si-

blings attempt to break
through the obstacles that
the Nazis have set up. They
want to avoid the terrible
fate of many others who

have tried the same.
The film From Paris to

Paris is based on the fa-
mous eponymous autobio-
graphical masterpiece by

Joseph Joff, in which he tells
of the thrilling events of his
life without sentimentality.
Joseph Joffo wrote the tou-
ching and simple story of
his family in 1971, which
has since been translated
into dozens of languages.
Christian Duguay took up
the task of adapting it to
film. „The book impressed
me with its compelling and
powerful story about the
persistence of the two little
boys. A story told through
the optimistic lens of chil-
dren. A story about the
world that surrounds them
and the harsh reality they
come to face. Their experi-
ence during this moment in
history is strong, but also
unfortunately universal; it's
impossible not to see the
current suffering and, for-
tunately, sometimes even
happy moments of today's
refugees.“
The film From Paris to

Paris also carries some
Czech elements – for exam-
ple from Prague and Žatec.
The filmmakers chose to
take exterior shots of Chel-
čické Square and the
surrounding area, and do-
zens of extras from Žatec
were used in the crowd
scenes. One of the roles was
played by the famous Czech
actor Marek Vašut.

T he filmFromPa-
ris to Paris is

about thewill to live,
the power of brotherly
love, and the ability of
little boys to copewith
the prematuremove
towards independen-
ce. In cooperationwith
Cinemart, thismovie
will have its Czech pre-
distribution preview
screening. The film
goes to cinemas on Ju-
ne 1, 2017.

FROMPARISTOPARIS. (France, 2016, 110min, 12+). Director:
ChristianDuguay
SCREENING:May28, 2017, 5:10 pm,GoldenAppleCinema2

TRISTAN GÖBEL, German actor staring in Goodbye Berlin:

I'd like to continue with acting
I nterview with Zlín FilmFestival 2017 Young Star,
German actor Tristan Göbel,
who will present two films
at the festival – Goodbye
Berlin (Competition of films
for youth) and Bright Nights
(Panorama).

You are coming to Zlín as our
Young Star. And you are
a young rising star in Germa-
ny. But can you please intro-
duce yourself to your fans
here in the Czech Republic as
their peer? What do you like
beside shooting films?
Hi to all people in the Czech
Republic! I'm Tristan Göbel,
I live near Berlin on a little
farm. I'm 14 years old and
feel very honoured to be
invited to Zlín. I love beeing
outside in the nature, we
have many animals, some-
times I go riding. I like to
listen to music, especially
hardstyle. I also like playing
video games and I play the
violin.

In 2015 your co-actor from
Winnetous Sohn Lorenzo
Germano was a guest of Zlín
Film Festival. How do you re-
member this film? And how
is legendary Winnetou taken
by young people like you? Do
they know this series – books
or films?
Winnetous Sohn was the
last film where I was a real
child. It was great fun be-
cause there were many
children on the set so we
were messing about and
running around a lot. My
sister Gwendolyn also had
a little role in the film and
she and my mum were
there most of the time, it
was in the summer holidays
and so it was like a holiday.
Most of my schoolmates
don't know the character of
Winnetou, only if their
parents have been fans and
told them about. That's how
it is in my case: my mum is

a great Winnetou-fan and
was very excited that I pla-
yed in this film.

Goodbye Berlin is a great re-
bel road movie with lots of
fun. How was the cooperation
with Anand? Are you still
friends?
Anand and me didn't know
each other before the film
Tschick. It was his first film
but with the help of every-
body on the set he learned
very quickly and we had a
very good time. Also shoo-
ting with Fatih Akin was
super, he's so cool! Anand
and me are still friends and
we see each other quite of-
ten.

Did you identify with your
character Maik.
I could put myself quite go-
od into the character of
Maik Klingenberg, I like
playing Outsider-roles. I'm
not like Maik in real life and
I have my schoolmates and
friends and all.

What was the funniest scene?
Was there any dangerous
scene?
The funniest scene was
where we threw all the fur-
niture in the pool! It was
never dangerous in particu-
lar, they looked well after
us. Maybe the scene with
the bike and the policeman,
because I had to drive over
cobbled stones very fast.
And swimming in the lake
was very cold, it was the
end of October!

You have two films here in
Zlín. The second one is Bright
Nights which is a different
genre. Do you like playing
more serious parts or are you
happy about comedy films?
I don't really mind if it's
a funny or a serious role but
I like playing different cha-
racters from mine, put my-
self into different people

and different lives, which is
exciting and in acting you
have the chance to do that,
in normal life you only have
one.

Are you going to continue in
acting?
Yes, I really would
like to. But I al-
so want to fi-
nish my
school...

Young star: TRISTAN GÖBEL (Germany)
Tristan Göbel was born in 2002 and made his screen debut
at the age of four in the comedy A Mere Formality (2006).
After some small roles he had his first leading role in Chris-
tian Schwochow's drama West (2013). After appearing in the
children's film The Pasta Detectives (2014), Göbel was one
of the leads in Winnetou's Son (2015). Tristan delivered an
acclaimed lead performance as the teenage outcast Maik in
Fatih Akin's adaptation of the bestselling novel Goodbye
Berlin (2016). Next he starred opposite Georg Friedrich in
Thomas Arslan's Bright Nights, which premiered at the 2017
Berlin IFF. The last two mentioned films are in the official
programme of this year's Zlín Film Festival.

GOODBYE BERLIN

Germany 2016, 93 min, 13+. Directed by: Fatih Akin
Screening: 28. 5. 2017, 14:00, Golden Apple Cinema 6

F ourteen is not easy under normal circumstances, and
Maik’s are anything but. His dysfunctional family life,

plus conspicuous unpopularitywith classmates,means be-
ing stuckwith the (ostracized) newkid is a curse. Almost as
bad as not being invited to Tatjana’s birthday party – she’s
the hottest girl in class. Summer vacation?Hiswealthy
errant parents have their ownplans. No big deal. Until
‘Tschick’ shows up, admiring everything aboutMaik’s “kick-
ass” life. Somehow, Tschick convinces him to drop-by
Tatjana’s party; their exitmakes a bit impression andMaik
realizes Tschick’s demeanor is his strength. The boys then
embark on a road trip.Maik’s rewards are another new fri-
end (Müller), and the best summer ever. Its repercussions
are life altering and,whowants towait fifty years?
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