Textově-obrazová zpráva z převzetí

GRAND PRIX VOJTĚCHA JASNÉHO
na Evropském filmovém festivalu filmů o umění
Arts&film Telč 2013

Hlavní cenu festivalu GRAND PRIX VOJTĚCHA JASNÉHO získal celovečerní dokument
Bedřich Smetana, život žitý zaživa (http://www.bedrich-smetana.cz/).
Producent: Veřejnost vlasti
Námět: Marie Hakenová – Ulrichová a Pavel P. Ries
Scénář: Šárka Horáková – Maixnerová
Kamera: Jan Heller
Réžie: Pavel P. Ries
Letošního 9. ročníku EFF, který se konal ve dnech 13. – 15. 6., se zúčastnilo 32 zemí se 168
filmovými a TV dokumenty. Zahraniční kolekce byly na vysoké úrovni a vedle tradičních
zemí (Itálie, Španělsko, Německo, Rakousko, Francie) vynikly i filmy z méně známých
kinematografií – Bulharsko, Chorvatsko, Litva, Kypr a Island. Jedná se o festival vzniklý
u nás a je jediným festivalem pořádaným v ČR a jedním z mála v Evropě, který je tématicky
výhradně zaměřen na filmové a televizní dokumenty natáčené o umění. Arts&film má čtyři
soutěžní kategorie:
I. Výtvarné umění ve všech oblastech a oborech,
II. Architektura a design, naivní umění,
III. Hudba, literatura, divadlo a tanec,
IV. Studentské filmy.
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Bedřich Smetana, život žitý zaživa soutěžil ve III. nejvíce obsazené kategorii. Hlavní cenu
festivalu, napříč všemi kategoriemi, mu udělila mezinárodní porota pod vedením režiséra Jana
Prokopce.

Režisér Vojtěch Jasný, po jeho pravici Šárka Horáková – Maixnerová a po levici Pavel P. Ries

Režisér dokumentu, spolu s autorkou scénáře, tuto cenu převzali přímo z rukou legendárního
režiséra Vojtěcha Jasného, který žije v New Yorku a stále zde vyučuje na filmové akademii.
V loňském roce mu byl udělený čestný doktorát Janáčkovy akademie múzických umění.
Letos byl Vojtěch Jasný hostem festivalu dětských filmů ve Zlíně a dále bude hostem MFF
v Karlových Varech, kde bude představena retrospektiva jeho filmové tvorby.
Biografie Vojtěcha Jasného ZDE (http://www.csfd.cz/tvurce/3198-vojtech-jasny/)
Podrobněji o EFF Arts&film ZDE (http://www.arts-film.com/)
Z tisku o udělení ceny ZDE (http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/film/bedrich-smetana-ovladl-festival-v-telci-dokumentem_273436.html)
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MALÁ FOTOREPORTÁŽ Z EFF ARTS&FILM

Skleněná umělecká plastika představující GRAND PRIX Vojtěcha Jasného

.
Ceny 9. ročníku EFF Arts&film

Udílení cen moderoval Aleš Cibulka

Univerzitní nádvoří, kde probíhalo udílení cen 9. ročníku EFF Arts&film
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Pavel P. Ries

Šárka Horáková - Maixnerová

4

Setkání v Telči, tvůrců dokumentu Bedřich Smetana život žitý zaživa, s filmovou legendou Vojtěchem Jasným

Telč festivalem žije a pro diváky, vedle filmových projekcí, má festival řadu kulturních zpestření

Známá dokumentaristka Alena Činčerová v rozhovoru Pavel P. Ries v rozhovoru s autorkou známé Toulavé
s Jiřím Lábusem; za cyklus ČT Komici na jedničku si kamery Ivetou Toušlovou, která si za nový cyklus ČT
Rub a líc, odvezla z Telče Cenu měst UNESCO
Alena Činčerová odvezla z Telče Cenu České inspirace
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Pan režisér Vojtěch Jasný (zcela vpravo v poslední řadě) si nechal pustit Bedřicha Smetanu, aby viděl, jaký
dokument byl oceněn cenou nejvyšší, nesoucí jeho jméno; po projekci prohlásil, že si dokument rozhodně
nejvyšší cenu zasloužil

Procházka podloubími v Telči na námměstí Zachariáše z Hradce je vždy inspirující
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Rozhovor pro ČTK

Na festivalu předvedli studenti Umělecko-průmyslové školy v Jihlavě své návrhy svítidel
Foto: Jarmila Karolína Riesová
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