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Bystřice nad Pernštejnem už po druhé ožije filmem
Do Bystřice nad Pernštejnem se po roce opět sjedou mladí filmoví nadšenci, aby pod
vedením zkušených lektorů natočili vlastní film. Chybět nebude ani letní kino.
Na začátku srpna se Bystřice nad Pernštejnem zaplní filmovými kamerami, profesionálními
filmaři a především mladými lidmi, kteří zde budou tvořit svá životní díla. Ve dnech 5. až 10. srpna se tu
totiž uskuteční již druhý ročník START FILM FESTu, jehož cílem je přiblížit filmovou tvorbu
studentům středních škol. Festival nabitý workshopy, významnými hosty a letními projekcemi zahájí v
sobotu 5. srpna ve 21.30 na Masarykově náměstí režisér Jiří Strach se svým filmem Anděl Páně 2, jenž
ještě nedávno lámal divácké rekordy. Spolu s ním bude druhý ročník zahajovat také čestný prezident
festivalu – herec, režisér a scenárista Jiří Mádl. Jeho oceňovaný snímek Pojedeme k moři pak uvedeme
v neděli 6. srpna ve 21.30 na Masarykově náměstí, po promítání bude i prostor pro diskuzi s režisérem.
Stejně jako loni tedy vyroste na Masarykově náměstí
letní kino, které do Bystřice přiveze Kinematograf bratří
Čadíků. „Festival je oslavou fantazie a ani zahajovací
film našeho festivalu by se bez fantazie svých tvůrců
určitě neobešel. Máme velkou radost, že film Anděl
Páně 2 uvede sám Jiří Strach,“ říká Lukáš Skupa, ředitel
START FILM FESTu. Na velkém plátně pod rouškou
letní

noci

však

budou

promítány

nejen

filmy

festivalových hostů, ale také úspěšné české snímky loňského roku. Těšit se tak můžete na Teorii tygra,
Trabantem do posledního dechu, Nenasytnou Tiffany či Všechno nebo nic. Ze zahraničních filmů pak
exkluzivně uvedeme Assassin‘s Creed, na němž se podílel jeden z festivalových hostů, storyboardartista
Kurt van der Basch. Promítání filmu také doplní výstava jeho dalších výtvarných děl a obrazových
scénářů. V malém sále Kulturního domu se uskuteční celkem tři projekce spojené s diskuzí s režiséry
Janem Gogolou mladším, Jaroslavem Kratochvílem a Jiřím Svobodou.
Vstupné na všechny festivalové projekce je dobrovolné.
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Workshopy plné inspirace pod vedením osobností současné české kinematografie
Významný česko-kanadský kreslíř filmových storyboardů Kurt van der Basch, který strávil
první polovinu letošního roku na natáčení Jurského světa 2 v Londýně, ukáže akreditovaným účastníkům,
jak vytvořit kvalitní obrázkový scénář a vysvětlí, proč je mnohdy opomíjený storyboard důležitou součástí
natáčení. Přední český dramaturg nejen dokumentárních filmů Jan Gogola mladší vezme účastníky
workshopu kreativního psaní na procházku po Bystřici, jež poslouží jako inspirace pro mladé scenáristy a
psavce různého druhu.
Český režisér Andy Fehu, známý především pro svoji originální
žánrovou tvorbu, uvede „nejlepší český horor posledních dob“
Nenasytná Tiffany a s účastníky workshopu hrané režie vytvoří
krátké hororové filmy. Jedna z žijících legend českého filmu Jiří
Svoboda je lektorem druhého workshopu zaměřeného na hranou
tvorbu, současné uvede také svůj slavný film Zánik samoty
Berhof. Workshop dokumentární tvorby povede dvojice mladých
dokumentaristů Jaroslav Kratochvíl (Lovu zdar!) a Zdeněk Chaloupka, kteří svoji dílnu připravili ve
spolupráci s My Street Films.
Chybět nebude ani oblíbená exkurze do světa filmových triků pod vedením špičkového trikaře Borise
Masníka ze společnosti UPP. Program doplní také dílna zaměřená na tvorbu reklamy, jejímž lektorem
bude Martin Bezouška, držitel Stříbrného lva z prestižního filmového festivalu v Cannes za reklamní
spot pro Colgate. Na návštěvu do Bystřice dále zavítají například ředitel brněnského studia České televize
Jan Souček, kreativní producent Dušan Mulíček nebo zástupci českých vysokých filmových škol.
Výsledky festivalových workshopů budete moci posoudit ve čtvrtek 10. srpna, kdy se v dopoledních
hodinách uskuteční v Kulturním domě veřejná prezentace všeho, co mladí filmaři v průběhu několika dnů
společnými silami vytvořili.
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Nejlepší studentské filmy v Bystřici
Na festivalu, jenž je určen mladým filmařům, nemůže
chybět ani soutěž středoškolské a vysokoškolské
studentské

tvorby.

nejzajímavější

V

studentské

soutěži

budou

oceněny

hrané, dokumentární

a

animované filmy, které vznikly v uplynulém a tomto roce
na českých a slovenských školách. Nejlepší studentské
snímky budou pochopitelně k vidění na festivalu (od
neděle do středy vždy od 20.00 v Kulturním domě) a
vítěze bude vybírat porota složená z lektorů workshopů a hostů START FILMu. Studenti soutěží
například o tablety, záznamová zařízení, střihové programy, akreditace na přední české filmové festivaly
nebo o předplatné nejvýznamnějších českých filmových časopisů Cinepur a Iluminace. Vítěze oficiálně
oznámíme na zakončovacím večeru ve čtvrtek 10. srpna v 19.00 v Kulturním domě. Po vyhlášení
výsledků budou všechny vítězné snímky odpromítány.
Podrobnější informace o festivalu a jeho nabitém programu najdete na oficiálním webu www.startfilm.cz.
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