Arts&film 2008 – 4. ročník filmového festivalu / Telč
Organizátor akce: AVANT Promotion, s.r.o.
Evropský filmový festival ARTS&FILM vstoupil již do svého čtvrtého ročníku. Cílem
festivalu je každoročně předvést to nejlepší co vzniklo v evropském dokumentárním a
televizním filmu s tematikou umění. V loňské roce se zúčastnilo 36 zemí s 235 filmy. Filmový
festival je pod záštitou ministra kultury České republiky, hejtmana Vysočiny a starosty Města
Telč. Spolupořadateli filmového festivalu je Město Telč, Česká inspirace a kraj Vysočina.
Produkci festivalu dělá AVANT PROMOTION s.r.o.
To, že se tento festival koná v České republice a v městě UNESCO v Telči není náhoda.
Telč vytváří ideální prostředí pro mezinárodní setkávání umělců a zadavatelů celé Evropy.
Stává se ideální kulisou i pro bohatý doprovodný program. Festival je významnou
celospolečenskou událostí, kterou doprovází velká publicita, zájem sdělovacích prostředků a
v neposlední řadě velká účast českých a zahraničních návštěvníků. Vedle umělců a studentů
je zde zastoupená velká skupina zadavatelů z České republiky i zahraničí. Z České republiky
jsou to pracovníci krajských a městských úřadů z celé ČR, kteří mají na starosti kulturu
v daném regionu či městě, dále zástupci televizí a filmových studií a také široká veřejnost,
která přijíždí z celé ČR.
Festival ARTS&FILM probíhá v těchto kategoriích:
o Výtvarné umění ve všech oblastech a oborech
o Architektura a design
o Hudba, dramatické umění, film a literatura
o Lidové umění a tvorba, umělecká řemesla a naivní umění
o New generation
Doprovodný program festivalu:
Festival má bohatý doprovodný program, který každoročně zaštiťují: sdružení České
dědictví UNESCO a česká inspirace (výstavy, setkání, semináře). Pořadatelé každoročně
zvou hvězdu festivalu (v minulosti Jan Špáta, Zdeněk Mahler, letos slavný režisér Vojtěch
Jasný)
Fenomén Vojtěch Jasný, slavný český režisér žijící v New Yorku, kde vyučuje na New
York Film Academy a na Schoool of Visual Arts. Přijel na obnovenou premiéru svého
slavného filmu Až přijde kocour, film který vznikl v roce 1961 v Telči. Setkání se zúčastnila
hlavní představitelka filmu Emilie Vášaryová a ministr kultury ČR Václav Jehlička, který
předal režisérovi ocenění ministerstva kultury ČR. Zároveň zde proběhla retrospektiva jeho
filmů natočených v emigraci.
V tomto trendu dramaturgie festivalu chce pokračovat a mapovat slavné osobnosti tzv.
České vlny 60. let. Pozvání budou Ivan Pazder, Miloš Forman a další. Každoročně při
příležitosti festivalu je vernisáž nové výstavy (letos OSKAR KOKOSCHKA), příští rok se
uvažuje o Hundert Wasserovi. Novinkou je slibně se rozvíjející pátá kategorie New
Generation - setkání a soutěž domácích i zahraničních filmových škol a ocenění jejich filmů.
Díky této kategorii získávají mladí tvůrci svá první ocenění a rádi se v budoucnu budou
vracet do Telče. Během festivalu ožívá město nejen filmy, ale i celé historické náměstí.
Diváci mohou vidět práci žáků přímo při tvorby – keramika a výtvarné práce – workshop
s tématikou Telče.

