TISKOVÁ ZPRÁVA pro 10. MFSF PÍSEK 2010
Písek, 23. 9. 2010/ Již za necelý týden se uskuteční 10. jubilejní
ročník Mezinárodního festivalu studentských filmů v Písku. Festival
se bude konat ve dnech 30. září – 2. Října v kině Portyč, Palackého
sadech, v Divadle Pod čarou a ve Sladovně. MFSF pořádá
Soukromá vyšší odborná škola filmová ve spolupráci s Filmovou akademií Miroslava Ondříčka v Písku.
Na přípravě festivalu už nyní pracují studenti obou filmových píseckých škol. Tento ročník bude mít i
velice silný humanitární akcent. Pátek 1. října bude ve znamení tvorby hendikepovaných umělců.
Spolupráci přislíbili pořadatelé pražského festivalu Mental Power Prague Film Festival a Domov
sociální péče PETRA Mačkov, který byl zřízen Jihočeským krajem.
Tváří letošního ročníku se stala herečka Martha Issová, kterou do své festivalové znělky obsadil
student III. ročníku FAMO Jan Vejnar. V souvislosti se znělkou čeká tento rok na diváky překvapení.
Letošní znělka má celkem pět variant, z nichž už jsou 3 odtajněny a další budou postupně
zveřejňovány na oficiálním webu festivalu www.filmfestpisek.cz. Poslední varianta bude odhalena
až na slavnostním zahajovacím večeru. Znělka tradičně vzniká jako jedno z praktických cvičení a o
jejím vítězství – v tajném hlasování – rozhodují studenti obou filmových škol. Jan Vejnar se také
automaticky stal režisérem obou festivalových večerů.
Do soutěže byly letos přihlášeny filmy z 21 zemí světa např. z Indie, Brazílie, Izraele, Íránu, Finska,
Polska, Argentiny, Portugalska, Taiwanu a samozřejmě z České republiky a Slovenska. Snímky budou
soutěžit v kategoriích dokument, hraný a animovaný film.
Výběr soutěžních filmů je u konce, finální sestava je již zcela kompletní a zavedená do programu v 5
soutěžních blocích. Další kategorie jsou nesoutěžní filmy a to nejlepší z českých a slovenských
filmových škol z roku 2009 a 2010. Festival má tu čest ve svém doprovodném promítání představit
snímky jako Hlava-ruce-srdce, Ženy v pokušení, Scott Pilgrim proti zbytku světa, Kájínek nebo
Machete.
Mezinárodní porotu letos povede pravidelný festivalový host, umělecká ředitelka MFF Karlovy Vary
Eva Zaoralová. Dalšími členy jsou korejský režisér a scenárista LEE Jong-woo, jenž v loňském
roce získal na 9. MFSF Písek ´09 cenu Grand Prix – Cenu Václava Kršky za film Moje malá Popelka (My
Dear Childlike Cinderella, 2009). Vítězi Grand Prix je účast v porotě automaticky nabídnuta a LEE
Jong-woo ji s potěšením přijal. Pablo Berti – uruguayský kameraman, který spolupracoval na
filmech Frida (Frida, 2002), Legenda o Zorrovi (The Legend of Zorro, 2005) či na filmu režiséra Álvara
Brechnera Mal día para pescar (Bad Day to Go Fishing, 2009), který byl letos za Uruguay nominován
na Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film. Deana Jakubisková – Horváthová, filmová
producentka a herečka, jež vystudovala VŠMU v Bratislavě a je známá např. z filmů Sedím na konári a
je mi dobře (1989), Nejasná zpráva o konci světa (Nejasná správa o konci sveta, 1997) či Bathory
(2008). Naposledy ji obsadil Petr Jákl ml. do svého filmu Kajínek (2010). Dlouholetý herec Divadla Járy
Cimrmana Petr Brukner, který se kromě „cimrmanovských“ filmů Jára Cimrman, ležící, spící (1983)
či Rozpuštěný a vypuštěný (1984) objevil také ve filmech Kulový blesk (1978), Vesničko má,
středisková(1985), Lotrando a Zubejda (1996) nebo Obsluhoval jsem anglického krále (2006) a Vratné
lahve (2006).

V rámci festivalu diváky čeká i bohatý doprovodný program, který se bude konat v Palackého sadech,
ve Sladovně či v Divadle Pod čarou. Můžeme se těšit na skupiny Tata Bojs, Jamchestra, Green
Smatroll, WWW, Maradona Jazz či DJ Mardošu, ZIG ZAG a En.dru. Festival nabídne i různorodou
kolekci workshopů. Cena třídenní akreditace je 150 Kč. S akreditací je vstup na všechny akce
festivalu zdarma. Vstupné na jednotlivé koncerty bez zakoupené akreditace je 100 Kč.
Festival vzniká za laskavé podpory Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu pro podporu
a rozvoj české kinematografie, Jihočeského kraje a města Písek. Generálním mediálním partnerem je
TV Nova. Své stálé partnery festival našel také ve společnostech Rádio 1, Deník Právo, Novinky.cz,
UPP, CineStar, Kodak, Student Agency, AB Note, Cardmag.cz, Globit.cz, Pražská energetika, Palace
Cinemas, Bio Oko, Kino Aero, Kino Světozor, Primeros, Platan, Stream, Dicota, Hotel Biograf, Stavební
firma Kočí, Ecomodula, Centrum kultury a PVTS.
Do prvního ročníku vstoupil Mezinárodní festival studentských filmů v Písku již v roce 1997. Až
donedávna se však konal jako bienále. Od šestého ročníku je pravidelnou, každoroční, podzimní,
kulturní píseckou událostí. Festival si postupně získává své diváky a během let jej navštívilo mnoho
zahraničních i domácích hostů - režisér Ivan Passer, ruský animátor a výtvarník Ivan Maximov,
francouzský režisér a scenárista Francois Gérard, argentinský režisér Emiliano Romero, český režisér
Jiří Menzel, hudební skladatel Varhan Orchestrovič Bauer, kameraman a režisér F. A. Brabec či patron
Akademie kameraman Miroslav Ondříček. Vedle pestré nabídky filmových projekcí je pro festivalové
návštěvníky a hosty každoročně připraven i bohatý doprovodný program - koncerty, výstavy,
workshopy, besedy a divadelní představení.
Doprovodné workshopy se konají již od středy každý den. Návštěvníci se můžou těšit na vytváření
akční malby, digitální postprodukce a vizuální efekty, workshop animace Michaely Pavlátové.
Poslední sobotní workshopy budou pod vedením Varhana Orchestroviče Bauera a Thomasze PobógMalinowského.
Veškeré informace o festivalu, organizačním štábu (včetně kontaktů) a o aktuálním dění jsou k
nalezení na oficiálních webových stránkách festivalu www.filmfestpisek.cz. Bude zde zveřejněn
oficiální program festivalu, loga sponzorů a partnerů festivalu, seznam festivalových lokací a
informace o akreditacích.
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www.filmovka.cz
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