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Čtvrtý ro čník mezinárodního festivalu studentských film ů Fresh Film 

Fest prob ěhne ve dnech 22. do 26. srpna  v Karlových Varech. V pr ůběhu 

pěti dní bude v 7 sálech promítnuto 200 film ů, z čehož 43 bude 

představeno ve t řech sout ěžních sekcích.  

 

”Je nám velikou ctí, že Laurent Jacob , iniciátor a ředitel studentské 

sekce „Cinéfondation“ festivalu v Cannes potvrdil s vou ú čast na 

letošním ro čníku Fresh Film Festu,” komentuje ředitel festivalu Martin 

Pošta ú čast Laurenta Jacoba. „P řijedu vybírat filmy a rád bych také 

upevnil vztahy s pražskou FAMU,“ uvedl Laurent Jaco b. „Ke kultu ře vaší 

země mám velmi silný vztah,“ doplnil. Krom ě Lauranta Jacoba  p řijedou i 

lovci talent ů z Berlinale, festivalu Premiers Plans a n ěkolika 

zahrani čních produk čních a distribu čních spole čností. 

 

O velkém zájmu o festival sv ědčí stále stoupající návšt ěvnost a po čet 

přihlášených film ů. “V letošním roce se p řihlásilo celkem 678 

studentských film ů, což je o 150 více než loni . Nejpo četn ěji bylo 

zastoupeno N ěmecko; snímky p řišly i z takových lokalit jako je 

Argentina, Singapur nebo Jihoafrická republika,” říká um ělecký ředitel 

Jan Stehlík. V mezinárodních porotách zasednou za Českou republiku 

herec a režisér Jaroslav Dušek  a výtvarnice Veronika Bromová .  

 

Sout ěž p ředstaví mimo jiné výrazné a sv ětov ě již proslulé talenty, 

například Slováka Milana Baloga , argentinskou autorku Milagros 

Mumenthaler  či izraelskou režisérku Yasmine Novak . „Mimo sout ěž budeme 

představíme také letošní studentské vít ěze z Cannes a vít ěze 

studentského Oscara“ doplnil Jan Stehlík.  Českou republiku budou 

reprezentovat čty ři zástupci. „Nastupující generace filma řů Zdeněk 

Durdil  a Miloš Tomi ć se ú častní mezinárodní sout ěže nových anima čních 

technik Theatre Optique,  režisérky  Jitka Rudolfová  a Viera Čákanyová  

byly se svými díly vybrány do sout ěže film ů ze st řední a východní 

Evropy“, sd ělil um ělecký ředitel festivalu Jan Stehlík. 

„Nejprestižn ější sekce, Oficiální výb ěr – sout ěž, letos českého 

zástupce nemá." 
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Festival slavnostn ě zahájí snímek Písn ě o lásce , francouzský filmový 

muzikál mladého režiséra Christophea Honoré , uvedený v letošním roce 

mj. v hlavní sout ěži v Cannes. Jednu z hlavních rolí snímku ztvárnila  

dcera Marcella Mastroianniho Chiara Mastroianni . Fresh Film Fest nov ě 

představí sekci sv ětových celove černích debut ů Fresh Generation, jehož 

ozdobou je sv ětová p ředpremiéra prvního filmu výrazného českého 

výtvarníka Petra Nikla  Mozartovo rekviem. Autor sv ůj snímek osobn ě 

uvede v sobotu 25. srpna. V české premié ře bude uvedena také řada 

celove černích film ů renomovaných autor ů - snímky Michaela Winterbottoma  

Síla srdce s Angelinou Jolie  a Marca Evanse  Sn ěhový dort se Sigourney 

Weaver, Carrie-Anne Moss a Alanem Rickmanem si najd ou cestu i do b ěžné 

kinodistribuce. P ředpremiéra o čekávaného nového filmu Tomáše Vorla  

Gympl doplní galave čer p ředání cen.  

 

Pozici významné osobnosti české kultury, která na festivalu ud ělí svou 

Lekci, p řijal po Janu N ěmci významný dramatik a bývalý prezident ČR 

Václav Havel . Pro svou Lekci – p řehlídku významných d ěl české filmové 

historie, vybral dramatik mj. snímky O slavnosti a hostech Jana N ěmce a 

Daleká cesta Alfréda Radoka. 

 

Festival nabídne i řadu dalších „hravých“ program ů. „Tradi čně oblíbený 

je program Face 2 Face , ve kterém svá filmová díla porovnávají 

pedagogové se svými studenty. Minulý rok jsme promí tali na bazénu, 

letos budeme promítat na plátno umíst ěné p římo v řece Teplé a 

připravujeme také tajné projekce, které si diváci mus ejí objevit sami,“ 

upřesňuje Martin Pošta. Mimo to festival uvede profil Martina 

Scorseseho , Noc Quentina Tarantina , sekci Becoming Masters  (filmy 

etablovaných ú častník ů minulých ro čník ů) a  Cinepur´s choice . 

 

Osobně na festivalu promluví hudebník Jan P. Muchow  na téma filmová 

hudba, grafi čka Adéla Svobodová  p ředstaví specifika filmových titulk ů. 

Ředitel festivalu Martin Pošta  povede s odborníky na filmové právo a 

internetovou distribuci panelovou debatu na téma Fi lm a internet. 

V rámci odborného doprovodného programu p ředstaví festival ve 

spolupráci s laborato ří CIANT také um ěleckou interaktivní instalaci 
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Lilith, která pracuje na principu tzv. biofeedbacku , zp ětné vazby, 

jejíž sou částí jsou signály vysílané lidským t ělem. 

 

Fresh Film Fest také – již pot řetí – vyhlásil filmovou sout ěž pro 

veřejnost nazvanou Film Reflection . Do sout ěže bylo p řijato celkem 34 

film ů, z nichž organizáto ři vybrali t ři filmy, jejichž auto ři ( Jan 

Diviš , Petr Skala  a Ondřej David ) se p římo na festivalu utkají 

nato čením nových krátkých film ů o cenu spojenou s odm ěnou 50.000,- K č.  

„S pot ěšením sleduji, že kvalita p řihlášených film ů byla letos rozhodn ě 

vyšší, o čemž se mohou p řesv ědčit i návšt ěvníci festivalu, protože 

všechny filmy p řihlášené do sout ěže budou promítnuty v rámci 

doprovodného programu v  Reflection Cinema, které b ude fungovat jako 

součást Reflection Zone v Lázních 1,“ uvedl reflektor s out ěže Ond řej 

Zima. 

 

Lázn ě 1. budou návšt ěvník ům po celou dobu festivalu nabízet doprovodný 

hudební program  Reflection Zone, v jehož rámci vystoupí kapely PSH , 

Sunflower Caravan, United Flavour, Moimir Papalescu  and the Nihilists, 

The Fakes, Midilidi a v sou časné dob ě žádaní Warren Suicide z Berlína. 

 

Zprávy z festivalu  bude zajiš ťovat jako tradi čně Česká televize . 

Festivalové vte řiny budou uvád ěny od 22. do 26. srpna ve ve černím čase. 

Rozhlasové vte řiny budou k poslechu na pražské stanici Radio 1  každý 

festivalový den, vždy v ranní premié ře a odpolední repríze.  

 

 

 

Pro návšt ěvníky  festival nabízí výhodné ceny akreditací i ubytován í. 

Akredita ční poplatek na celou dobu festivalu činí 390 K č; v prodeji 

budou také akreditace na jednotlivé dny a vstupenky  na projekce v cen ě 

50 K č.  Nejlevn ější ubytování mohou návšt ěvníci festivalu sehnat od 95 

Kč za noc. „Zakládáme si na tom, že by se u nás návšt ěvník m ěl cítit 

jako vážený host. Bezprost řední atmosféra festivalu, otev řenost a 

vřelost mladých talent ů i etablovaných profesionál ů to perfektn ě 

umožňuje. P řesv ědčte se sami!“ vyzývá ředitel festivalu Martin Pošta.  
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KONTAKTY 
Adresa 
Fresh Films, s.r.o. 
Palác Akropolis 
Kubelíkova 27 
Praha 3 
tel.: +420 296 330 940 
fax: +420 296 330 951 
email: info@freshfilmfest.net 
email: info@freshfilmfest.net  
www.freshfilmfest.net  
 
Kontakt PR: 
Martina Reková 
martina.rekova@4press.cz 
tel.731 573 993 
Klára Mixová 
klara.mixova@4press.cz 
tel. 731 514 462 
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Ředitel studentské sekce festivalu v Cannes Laurent Jacob na Fresh Film 

Festu 

Laurent Jacob , iniciátor a hlavní organizátor studentské sekce 

„Cinéfondation“ festivalu v Cannes a syn dlouholeté ho ředitele 

festivalu v Cannes Gillese  Jacoba  potvrdil svou ú čast na letošním 4. 

ro čníku mezinárodního festivalu studentských film ů Fresh Film Fest. 

„P řijedu vybírat filmy a rád bych také upevnil vztahy s pražskou FAMU,“ 

komentoval svou ú čast Laurent Jacob v dopise programovému řediteli 

Fresh Film Festu Jakubu Felcmanovi. „Ke kultu ře vaší zem ě mám velmi 

silný vztah,“ doplnil. 

 

Studentská sekce Cinéfondation  prob ěhla v Cannes letos devátým rokem. 

Za dobu své existence si vybudovala pozici nejprest ižn ější studentské 

přehlídky na sv ět ě a dokázala p ředstavit řadu filmových talent ů, které 

se svými celove černími filmy následn ě p ředstavily v hlavních sekcích 

festivalu. Krom ě mezinárodní sout ěžní p řehlídky, která se každoro čně 

představuje na nejd ůležit ějším filmovém festivalu sv ěta, se Jacobova 

Cinéfondation stará také o celoro ční filma řský kampus „Résidence“ a 

tv ůr čí dílnu „Atelier“. Díky t ěmto t řem pilí řům získala Cinéfondation 

přezdívku „ továrna na talenty “. Ze všech canneských sekcí je navíc 

Cinéfondation zdaleka nejv řelejší v ůči české kinematografii. P řehlídky 

se v minulých letech ú častnili čeští režisé ři Jan Bohuslav a Martin 

Krej čí a kameramani Ramunas Grei čius a Martin Matyášek. Mezi dnes již 

renomované a op ěvované autory, „objevené“ v Cinéfondation, pat ří mj. 

režisé ři Corneliu Porumboiu a Nikolaj Chomeriki, kte ří se se svými 

studentskými filmy ú častnili také Fresh Film Festu. 

 

Významní „lovci talent ů“ se zú častní letošního Fresh Film Festu 

Vedle Laurenta Jacoba, ředitele canneské Cinéfondation, p řijede na 

festival do svých sekcí vybírat filmy celá řada zástupc ů dalších 

významných p řehlídek: prestižního záh řebského animátorského bienále 

Animafest , festivalu debut ů Premiers Plans v Angers , festivalu film ů ze 

zemí bývalé východní Evropy goEast Wiesbaden  a z festivalu Berlinale . 

Dr. Cathy Rohnke , programová poradkyn ě Berlinale a bývalá ředitelka 
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tamního studentského programu Berlinale Talent Campus , p řijede navíc 

jako členka poroty Sout ěže film ů ze st řední a východní Evropy. 

„Letošní mimo řádný zájem zahrani čních lovc ů talent ů nás nesmírn ě t ěší,“ 

zmi ňuje ředitel festivalu Martin Pošta. „Od prvního ro čníku tvrdíme 

lidem: p řije ďte na Fresh Film Fest podívat se, kdo bude za rok n ebo za 

dva ur čovat sm ěr sv ětové kinematografie – bu ďte u odhalování jeho 

talentu. Zárove ň chceme sv ět upozornit na pozoruhodné talenty odsud. 

Bez vazby na d ůležité festivaly „velkých“ film ů, bez zájmu produk čních 

spole čností a distributor ů by toto nebylo možné.“  

 

 

 

 

Festival zahájí Písn ě o lásce  

Zahajovacím snímkem festivalu budou Písn ě o lásce  (Les Chansons 

d’amour, 2007), nový filmový muzikál francouzského režiséra Christophea 

Honoré  a producenta Paula Branca s dcerou Marcella Mastro ianniho 

Chiarou Mastroianni  v jedné z hlavních rolí. Snímek, odehrávající se v  

současné Pa říži, byl v letošním roce uveden mj. v hlavní sout ěži 

festivalu v Cannes a zaujme p ředevším hereckými výkony mladých, Francií 

momentáln ě velmi op ěvovaných herc ů Louise Garrela, Clotilde Hesme a 

Ludivine Sagnier. Na Fresh Film Festu bude p ředstaven v exkluzivní 

mimodistribu ční české premié ře. 

 

Režisér Christophe Honoré je znám p ředevším díky adaptaci skandálního 

románu Georgese Bataille Moje matka (Ma mere, 2005)  s Isabelle 

Huppertovou v hlavní roli a dramatu V Pa říži (Dans Paris, 2006) s 

francouzskou hv ězdou Romainem Durisem; v sou časnosti je jedním z 

nejdiskutovan ějších mladých evropských filma řů. Producent Paulo  Branco  

pat ří k nejvlivn ějším sou časným nezávislým producent ům. V minulosti 

produkoval snímky Wima Wenderse, Manoela de Oliveir y, Raula Ruíze a 

dal. Finan ční ředitel jeho spole čnosti Gémini Films Guillaume 

Lirondiere  se zú častní letošního Fresh Film Festu v pozici porotce 

hlavní sout ěžní sekce. 
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Čeští zástupci v sout ěži a pozoruhodné talenty z celého sv ěta 

Česká republika má v letošním roce v sout ěžních sekcích festivalu čty ři 

zástupce. Režisér Miloš  Tomić s filmem Plivnuti polibkem a režisér 

Zdeněk Durdil  se snímkem Radio Kebrle se zú častní mezinárodní sout ěže 

nových anima čních technik Theatre Optique, režisérky Jitka Rudolfová  (s 

filmem Marta a Berta 26) a Viera Čákanyová  (Under Underground) se 

zúčastní sout ěže film ů ze zemí st řední a východní Evropy. 

„Nejprestižn ější sekce, Oficiální výb ěr – sout ěž, letos českého 

zástupce nemá,“ sd ěluje um ělecký ředitel Jan Stehlík. „ Filmy z Čech 

nedokázaly v letošním roce bohužel v o čích (výlu čně české) p ředvýb ěrové 

komise obstát v silné zahrani ční konkurenci.“  

O české studentské filmy však na festivalu nebude nouz e. Řada snímk ů se 

objeví mimo sout ěž, na české filmy také již tradi čně upozorní výb ěr 

kritik ů časopisu Cinepur. Zpest řením je program Face 2 Face, ve kterém 

filmová díla porovnávají čeští pedagogové se svými studenty. 

Do hlavní sout ěže se probojovaly hned dva snímky ze Slovenska: O S oni a 

jej rodine Daniely Rusnokové a Cheese režiséra Milana Baloga. Práv ě 

Balog ův snímek vzbuzuje velká o čekávání: režisér se festivalu ú častní 

již pot řetí, v roce 2005 zde navíc za sv ůj film Loop získal zvláštní 

uznání poroty a se svými triumfoval na řadě dalších festival ů. 

Do programu Fresh Film Festu se vrací také argentin ská režisérka 

Milagros Mumenthaler , která v hlavní sout ěži p ředstaví sv ůj nový film 

Amancay. Mumenthaler zaujala v roce 2005 brilantní minimalistickou 

psychologickou studií El patio. T řetím navrátilcem je izraelská 

režisérka Yasmine Novak , jež v hlavní sout ěži uvede sv ůj nový film 

Zohar. Novak na Fresh Film Festu sout ěžila v roce 2005 s filmem Sima by 

cht ěla k nebes ům. „Krom ě Fresh Film Festu p řijal Zohar do svého 

oficiálního programu také renomovaný festival v Loc arnu,“ sd ěluje 

umělecký ředitel Jan Stehlík. „Novak je te ď na nejlepší cest ě k zisku 

skute čně významného mezinárodního renomé.“  

 

Výtvarník Petr Nikl nato čil sv ůj první dlouhometrážní film 

Mozartovo rekviem je název filmu, který v t ěchto dnech dokon čuje 

renomovaný výtvarník, hudebník a performer Petr Nik l. Film bude 

představen v zá ří, v p ředpremié ře se však objeví v sekci celove černích 
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debut ů Fresh Generation. „Pod pojmem filmový debut si člov ěk obvykle 

představí první film mladého tv ůrce, vstupujícího do tv ůr čího života. 

Petr Nikl je však zkušený um ělec, který debutuje pouze v jiné tv ůr čí 

oblasti. Jeho ‚první film‘ tak bourá řadu zbyte čných klišé, které o 

prvních filmech panují, a je tak pro sekci debut ů p římo ozdobou,“ říká 

Jan Stehlík. 

 

Mozartovo rekviem je hraný loutkový film, který vzn ikl ve spolupráci s 

divadlem Mehedaha. Film, který autor charakterizuje  jako „balet loutek, 

věcí a živl ů“ byl inspirován hudbou W. A. Mozarta. Film bude na  Fresh 

Film Festu uveden ve sv ětové p ředpremié ře, mimofestivalovému publiku 

bude p ředstaven v zá ří tohoto roku. 

 

Gympl slavnostn ě zakon čí festival 

Režisér Tomáš Vorel p řed nedávnem dokon čil film Gympl s populárními 

herci Ji řím Mádlem, Tomášem Hanákem, Evou Holubovou, Zuzanou  Bydžovskou 

ad. v hlavních rolích. Spole čnost Falcon snímek plánuje do českých kin 

uvést v zá ří tohoto roku. Ješt ě p řed distribu ční premiérou si snímek 

odbude p ředpremiérové festivalové projekce: byl vybrán pro s lavnostní 

zakon čení festivalu Fresh Film Fest. Ú častníci Fresh Film Festu tak 

budou jeho v ůbec prvními diváky. 

„Tomáš Vorel je veteránem českého autorského filmu a jeho p ůsobení a 

rukopis p řivedl řadu lidí k tomu, aby se za čali o film zajímat – a ť 

jako diváci či jako auto ři,“ říká um ělecký ředitel Jan Stehlík. 

„St ředem jeho nového snímku je navíc genera ční konflikt a nesmlouvavý 

postoj ke staré generaci, tedy bytostn ě ‚mladá‘, ‚panká čská‘ témata, 

která tu již dlouho chyb ěla. Málokdo je momentáln ě ‚ čerstv ějším 

klasikem‘ než Vorel – nanejvýš snad Jan N ěmec. To vše rozhodlo o v řelém 

přizvání Gymplu do oficiálního programu letošního Fre sh Film Festu.“  

 

Lekce Václava Havla p ředstaví dramatik ův výb ěr nejpozoruhodn ějších 

českých film ů 

Václav Havel, sv ětov ě proslulý dramatik a bývalý prezident České 

republiky p řijal na Fresh Film Festu záštitu nad letošním progr amem 

Lekce. V rámci tohoto programu upozor ňují každoro čně významné osobnosti 
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české kultury na nejd ůležit ější díla české filmové historie. Václav 

Havel p řijal uvedení Lekce po filmovém režisérovi Janu N ěmci, který 

představil sv ůj výb ěr minulý rok. 

Pro program Lekce vybral Václav Havel snímky Daleká  cesta režiséra A. 

Radoka a O slavnosti a hostech J. N ěmce. Ze své vlastní filmografie 

navrhl uvést snímek Agnieszky Holland Largo desolat o a jeden 

z hodinových díl ů samizdatového cyklu Originální videojournal.  

Havl ův výb ěr p řislíbil na festivalu uvést esejista a filmový kriti k 

Ji ří Pe ňás. 

 

Jan P. Muchow osobn ě o vytvá ření filmové hudby  

Známý a uznávaný český hudebník Jan P. Muchow p ředstaví návšt ěvník ům 

Fresh Film Festu b ěhem svého workshopu základní tv ůr čí principy práce 

s filmovou hudbou dopln ěné o praktické ukázky a projekce.  

Další workshop povede mladá česká grafi čka Adéla Svobodová, která za 

svoji lo ňskou grafickou koncepci Fresh Film Festu získala pr estižní 

cenu Ogilvy, a bude se týkat tvorby filmových titul ků.   

 

Ředitel festivalu Martin Pošta povede panelovou deba tu s tématem 

„Studentský film & Internet“  

Organizáto ři Fresh Film Festu si nemohli nepovšimnout internet u jako 

jednoho z významných ekonomických a spole čenských fenomén ů, který 

s sebou p řináší neustále nové možnosti. Filmoví profesionálov é a 

teoretikové se budou b ěhem panelu„Studentský film & Internet“ snažit 

nastolit nejen klí čové otázky problému internetové distribuce v zemích  

s nízkou audiovizuální kapacitou, právní stránku v ěci a související 

technologické nástrahy, ale i najít možnosti jejich  řešení.   

 

CIANT workshop se zam ěřením na motion capture a stereoskopii  

Motion capture je metoda, p ři níž se reálné lidské pohyby pomocí data-

obleku p řevád ějí do 3D po číta čového prost ředí. B ěhem tohoto workshopu 

představí zkušení lekto ři zájemc ům r ůzné motion capture systémy, 

nahrávací postupy a datový post-processing. Cílem j e, aby si každý mohl 

vyzkoušet nejnov ější technologické postupy a zkusil pak vytvo řit 

vlastní stereoskopický film se speciálními efekty.  
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Lilith 

Umělecká interaktivní instalace Lilith propojuje v jed nom kybernetickém 

systému psychofyziologické reakce divák ů s po číta čem generovanými 

obrazy a zvuky. Lilith nabízí netradi ční formu soukromého 3D kina, kde 

se promítají prostorové filmy, které si každý vytvá ří sám, svými 

myšlenkami, pocity a náladami.  

 

„Našim myšlenkám, pocit ům a náladám odpovídají elektrické signály 

‚vysílané t ělem‘,“ uvádí režisér a scenárista instalace Pavel S metana. 

Když tyto signály zachytíme, m ůžeme na jejich základ ě vytvá řet 

rozmanité virtuální krajiny plné obraz ů a zvuk ů.  

 

Virtuální scenerie jsou promítány v trojrozm ěrné stereoskopické podob ě 

přímo p řed diváka. Divák nem ůže ovlivnit rychlost ani zp ůsob, jakým 

prolétává jednotlivými krajinami, podobn ě jako ve snech, kde člov ěk 

letí volným pádem; m ůže však otá čet hlavou a voln ě se dívat okolo sebe. 

Rytmus zvukové kompozice ovliv ňuje frekvence srde čního tepu. Instalace 

Lilith vznikla v um ělecké laborato ři CIANT, kterou provozuje  

Mezinárodní centrum pro um ění a nové technologie v Praze.  

 

Hudba na festivalu 

Doprovodný program Reflection Zone se bude odehráva t každý ve čer v 

Lázních I., kde vystoupí kapely PSH, Sunflower Cara van, United Flavour, 

Moimir Papalescu and the Nihilists, The Fakes, Midi lidi a Warren 

Suicide. 

 

Možnosti  akreditace 

Návšt ěvníci si budou moci na festivalu zakoupit akreditac e, a to bu ď na 

jednotlivé dny nebo na celou dobu festivalu (1 den /150K č, 2 dny/200K č, 

3 dny/ 270 K č, 4 dny/330K č, celá doba / 390 K č). Letos poprvé také bude 

možnost zakoupit si jednotliv ě vstupenky na konkrétní p ředstavení. Cena 

vstupenky bude 50 K č. Pro studenty um ěleckých škol je p řipravena 

speciální sleva.  
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Akreditace i vstupenky bude možné zakoupit od 22. s rpna ve festivalovém 

centru v hotelu Thermal.  
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MEZINÁRODNÍ POROTY 
 
 
 
 
Oficiální výb ěr – sout ěž 
  
Jaroslav Dušek, režisér a herec ( Česká Republika) 
 
Kathrine Granlund, st řiha čka (N ěmecko) 
 
Marcin Koszalka, režisér a kameraman (Polsko) 
 
Guillaume Lirondiere, finan ční ředitel (Francie) 
 
Daniel Mitulescu, producent (Rumunsko) 
  
  
 
Oficiální výb ěr – Theatre Optique 
  
 
Veronika Bromová, výtvarnice ( Česká Republika) 
 
Katarína Kerekešová, režisérka a animátorka (Sloven ská Republika) 
 
Krešimir Zimoni ć, režisér a um ělecký ředitel (Chorvatsko) 
 
 
   
Sout ěž film ů ze st řední a východní Evropy 
  
 
Agnes Bidaud, scenáristka (Francie) 
 
Luís Correia, producent a kameraman (Portugalsko) 
 
Cathy Rohnke, producentka a filmová kriti čka (N ěmecko) 
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OFICIÁLNÍ VÝB ĚR – SOUTĚŽ 

 

 

Milagros MUMENTHALER   AMANCAY    

 18min 

Frans WIKLUND    BERUSNINGSSTUDIE 2:3 (Studie opilce) 

  26min 

Denis Gamze ERGÜVEN   BIR DAMLA SU (Kapka vody)  

 19min 

Jimena MONTEMAYOR   CENTINALES (Strážci)   

 9min 

Priya BELLIAPPA    HAZY GREY SKIES (Šedivá oblaka) 

  22min 

Gregor BOŽI Č    HEJ, TOVARIŠI (Hej hou, soudruzi) 

  19min 

Milan BALOG    CHEESE      8min 

Stefanie GAUS    LAUFHAUS (Vyk ři čený d ům)  

 29min 

Oliwia TONTERI    LILLI      

 26min 

Thierry PALADINO   NA DZIALCE (Na chat ě)   

 26min 

Daniela RUSNOKOVÁ   O SONI A JEJ RODIN Ě (O Son ě a její 

rodin ě)  37min 

Dariusz GLAZER    PODROZ (Cesta)    

 30min 

Anti PIRINEN    PYSÄKKI (Plošina)   

 23min 

Damir ISKHAKOV    RESTAVRATSJA (Komparsista)  

 22min 

SUN Namkoong    THE END OF THE WORLD (Konec sv ěta) 

  21min 

Stefan Vlad MUNTEANU   UNDEVA IN CASA POPORULUI  

 9min 

     (Kdesi v Paláci lidu) 
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Marion KELLMANN   THE RETRAINING      

Yasmine NOVAK    ZOHAR     

 30min  
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OFICIÁLNÍ VÝB ĚR – THEATRE OPTIQUE 

 

 

Joanna RUSINEK    „PRZYPADEK“ (Náhoda)   

 8min 

Ian MACKINNON    ADJUSTMENT     7min 

Ricardo WERDESHEIM   CELESTINA     7min 

Frantizska CORDES   DELAY.AVENTURES   

 16min 

Annette JUNG    DER VERRÜCKTE, DAS HERZ UND DAS AUGE 

 8 min 

(Zrádné srdce)   

Antti LAAKSO    ILLALLISVIERAAT  (P řišli na ve čeři)

   7min 

Tibor BANOCZKI    MILK TEETH (Mlé čné zuby)  

 11min 

Fernando DOMINGUEZ   PLAN DE DESARROLO (Plán rozvoje) 

 6min 

Miloš TOMI Ć    PLIVNUTI POLIBKEM    

 11min 

S. OVCHAROV, A. VASILIEV   PROHODNOJ DVOR (Ve řejný dv ůr)

   15min 

Zdeněk DURDIL    RÁDIO KEBRLE    

 16min 

G. BODGOUT    SEBASTIEN     2min 

Norman RICHTER    VALI ASR-JULI 2006 (Vali Asr- Červenec 

2006) 14min 

Florian GLORIG    WEISS (Bílo)    

 6min 

CHO Sehyun    YOUTH (Mládí)     6min
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SOUTĚŽ FILM Ů ZE ST ŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY 

 

 

Paul MANOLESCU    CASA DE PATRA (Nyní vás prohlašuji…)

  7min 

Alexander KARAVJEV   DĚRJAT PROLETĚV MESTE (Šachty) 

  20min 

Vano BURDULI    GRAFFITI      

 24min 

Jitka RUDOLFOVÁ    MARTA A BERTA 26    

 36min 

Main Janos KRAWCZYK   RENDEZ-VOUS     9min 

Marko ŠANTI Ć    SRETAN PUT NEDIME (Hodn ě št ěstí, 

Nedime) 13min 

Mihkel ULK    SÜDAMEASJAD (Krutost)   

 10min 

Viera ČÁKANYOVÁ   UNDER UNDERGROUND   

 18min 

Denes NAGY    V MESZTYE (Pospolu)   

 20min 

Jakub STOZEK    Z DYSTANSU (Z odstupu)   

 19min        
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FRESH GENERATION 

 

 

Sonja LINDÉN    EI KUKAAN OLE SAARI (Žádný člov ěk není 

ostrov…) 

Ruben Imaz CASTRO   FAMILIA TORTUGA (Taková želví rodinka)

   

Fijona JONUZI    JUNI  ( Červen)    

   

Ulrich KÖHLER    MONTAG KOMMEN DIE FENSTER (Montag)

  

Matías MEYER    MOROS Y CRISTIANOS (Mauři a k řesťané)

   

Petr NIKL    MOZARTOVO REKVIEM     

Tokke K. HEBBELN   NIMMERMEER (Nikdy víc)  

Robert SEDLÁ ČEK   PRAVIDLA LŽI       

Karin BABINSKÁ    PUSINKY     

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 20 

 

 

 

 

FRESH CLASSICS 

 

Slavnostní zahájení festivalu:  

Christophe HONORÉ    LES CHANSONS D’AMOUR (Písn ě o lásce) 

A. WEERASETHAKUL,    O ESTADO DO MUNDO (Stav sv ěta) 

P. COSTA a dal.  

Marcel HANOUN     INSAISISSABLE IMAGE  (Nezachytitelný 

obraz) 

Michael WINTERBOTTOM   A MIGHTY HEART (Síla srdce) 

Marce EVANS    SNOW CAKE (Sn ěhový dort) 

Slavnostní zakon čení festivalu:  

Tomáš VOREL    GYMPL 

Lekce Václava Havla:  

Alfred RADOK    DALEKÁ CESTA 

Agnieszka HOLLAND   LARGO DESOLATO 

Jan N ĚMEC    O SLAVNOSTI A HOSTECH 

Kolektiv autor ů    ORIGINÁLNÍ VIDEOJOURNAL 

Becoming Masters:  

Ágnes KOCSIS    18 KÉP EGY KONZERVGYÁRI LÁNY ÉLETÉBİL  

(18 výjev ů z života dívky z konzervárny) 

Ágnes KOCSIS      A VÍRUS  (Virus) 

Luis NIETO     CARLITOPOLIS 

Luis NIETO     OREILLE REMPLIE DE PLUMES (Ucho plné pe ří) 

Profil Martina Scorseseho:  

Martin SCORSESE    THE DEPARTED (Skrytá identita) 

Noc Quentina Tarantina:  

Quentin TARANTINO   GRINDHOUSE: DEATH PROOF  

(Grindhouse: Auto zabiják) 
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Quentin TARANTINO   PULP FICTION  (Pulp Fiction: Historky 

z podsv ětí) 

Quentin TARANTINO   JACKIE BROWN 
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SPECIÁLNÍ PROGRAMY 

 

Face 2 Face:  

Pavel MAREK    SKLIZEŇ 

Olmo OMERZU    LÁSKA 

Miroslav JANEK    PREVIANTI  

Helena PAPÍRNÍKOVÁ   IVAN MAGOR JIROUS 

Ivo TRAJKOV    NALIJME SI ČISTÉ VODY 

Michal REICH    TENKRÁT NA HOUBÁCH 
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Sout ěž nezávislých film ů Film Reflection  

 

Sout ěž Film Reflection je ur čena pro nezávislé filmy do 20 minut. Do 

prvního kola sout ěže bylo celkem p řijato 34 film ů. Na základ ě t ěchto 

film ů byli organizátory sout ěže nominováni t ři finalisté:  

 

Ji ří DIVIŠ za film EXCHANGE 

Petr SKALA (Skákala) za film OČIMA POLITIKA  

Ondřej DAVID za film NEJLEPŠÍ JABLKA  

 

 

Finálové klání se odehraje v pr ůběhu čtvrtého ro čníku Fresh Film Festu. 

Každý den festivalu dostane jeden z finalist ů za úkol vytvo řit do 15 

hodin druhého dne sv ůj finálový film na téma „Filma řův pr ůvodce po 4. 

Fresh Film Festu“ o maximální délce 5 minut. Sout ěžící budou mít vždy 

od 12 do 24 hodin na míst ě k dispozici pot řebnou natá čecí techniku i 

personální podporu. Druhý den budou moci pracovat v e st řižn ě v dob ě od 

9 do 15 hodin na dokon čení svého filmu. V sobotu 25. 8. vybere 

nezávislá porota celkového vít ěze sout ěže, který bude slavnostn ě 

vyhlášen v rámci slavnostního zakon čení festivalu. Cenou pro vít ěze je 

50.000 K č na p říští film. 

 

Zcela nov ě bude blok Film Reflection uvád ěný v rámci oficiálního 

programu festivalu. Diváci zde budou moci zhlédnout  t ři filmy zmín ěných 

finalist ů. Všechny filmy p řijaté do sout ěže budou každý den promítány v 

Reflection Cinema /RC/ v rámci Reflection Zone.  
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„Ekologická“ Toyota Prius oficiálním vozem festival u 
 
Partnerem letošního 4. ro čníku mezinárodního festivalu studentských 
film ů Fresh Film Fest se stala spole čnost Toyota Motor Czech, která tak 
vůbec poprvé podporuje filmový festival. "Partnerství v tomto festivalu 
nám dává možnost podpo řit mladé za čínající tv ůrce a jejich zajímavé 
filmové projekty v oblasti kinematografie, což pova žujeme za velmi 
přínosné. Zárove ň nám tato spolupráce nabízí možnost seznámit sou časnou 
mladou generaci s technologickými novinkami zna čky Toyota v 
automobilovém pr ůmyslu  a naším pozitivním p řístupem k ochran ě životního 
prost ředí.",  říká Roman Mäsiar, generální ředitel spole čnosti Toyota 
Motor Czech. Práv ě jedine čná hybridní technologie vozu Toyota Prius, 
šetrná k životnímu prost ředí a zaznamenávající v sou časnosti 
celosv ětový boom, by m ěla být zejména mladým lidem velmi blízká. Proto 
se n ěkolik organiza čních voz ů Toyota Prius objeví také v pr ůběhu tohoto 
festivalu v jeho barvách.  
  
Hybridní pohon vozu Toyota Prius kombinuje klasický  spalovací motor s 
elektromotorem. Práv ě toto unikátní spojení umož ňuje dosáhnout u modelu 
Prius nízké spot řeby paliva (4,3l/100km v kombinovaném provozu) a 
velmi nízké hladiny škodlivých emisí CO2 (104g/km).  Zcela automatickým 
režimem se dokáže tento hybridní model pohybovat v 
některých p řípadech výhradn ě pomoc í elektromotoru pohán ěného ze 
speciálních baterií, umíst ěných v zadní části vozu. Stání na 
křižovatkách nebo pomalá jízda v m ěstské kolon ě se tak odehrává bez 
funkce spalovacího motoru, tedy bez škodlivých emis í a spot řeby 
paliva. Díky tomu ušet ří Toyota Prius ro čně   více jak 1 tunu CO2  v 
porovnání s vozy stejné kategorie s dieselovým moto rem. Vedle toho 
nabízí již n ěkolikrát významn ě ocen ěný hybridní v ůz Toyota Prius 
velmi dynamickou jízdu s minimálními provozními nák lady. 
 


