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SLOVO ŘEDITELE FESTIVALU

FESTIVAL DIRECTOR’S FOREWORD

Vážení diváci, příznivci AFO, přátelé,

Dear viewers, supporters of AFO, friends,

čeká nás už druhý ročník festivalu ve speciálním pandemickém
módu. AFO od samotného počátku vsadilo na zodpovědnost jak
společenskou, tak osobní. Ostatně, u populárně‑vědeckého do‑
kumentárního festivalu mohl těžko někdo čekat něco jiného než
naslouchání vědě. Zdraví jednotlivce i naší biosféry je pro nás vždy
na prvním místě.

the festival’s second year in the special pandemic mode awaits us.
Since the very beginning, AFO has foregrounded responsibility,
social and personal. After all, what else to expect from a popular
‑science documentary festival than listening to science. The health
of both the individual and our biosphere is always top priority for us.
First I would like to thank all members of the staff for their
commitment. They have been working continuously for almost two
years without vacation or rest on preparing the festival in new and
complicated conditions. I would also like to thank our sponsors and
supporters who have kept us afloat and helped the festival to further
extend its positive impact in this difficult situation.

Zaprvé chci poděkovat všem členům štábu za jejich nasazení.
V podstatě dva roky pracovali kontinuálně bez dovolené a odpo‑
činku na přípravě festivalu ve ztížených a nových podmínkách. Chci
také poděkovat našim sponzorům a podporovatelům, kteří nás do
jednoho podrželi nad vodou a pomohli festivalu v těžké situaci dále
rozšířit jeho pozitivní dopad.

JAKUB RÁLIŠ

AFO will take place over the course of 14 days, with added films for
the entire month of May and a selection of high quality films avai
lable for free on videtavedet.cz for the rest of the year. At the same
time we hope the situation will get better and we look forward to
seeing you in AFO Cinema in your town, not only through the screen.

AFO bude probíhat 14 dní s přídavkem filmů na celý měsíc květen
a výběr kvalitních filmů bude dostupný zdarma na videtavedet.cz
po celý zbytek roku. Zároveň doufáme ve zlepšení situace a těšíme
se, že se s vámi setkáme na AFO kinech ve vašem městě i jinak než
přes obrazovku.

Same as we slowly claw our way out of the cavern of the pandemic
thanks to the incredible successes of science, it is again only sci
ence and cooperation that can save us from a much more burning
issue. The proverbial elephant in the room which we have chosen
to effectively ignore or just pretend to solve it. It is the accelerating
decline of the biosphere of our entire planet that has started over the
last 80 years. We caused extinction, overhunting, deforestation and
devastation of more than 80 % of the wild nature and ecosystems
on which we are dependent. At the end of the pandemic there will
not be time for celebration but for action. Personal, social, political.

Stejně jako se postupně, díky neuvěřitelným úspěchům vědy v re‑
kordním čase, škrábeme zpět z jeskyně pandemie, tak zase jedině
věda a spolupráce nás může zachránit před mnohem palčivějším
problémem. Problémem, který je tím pověstným slonem v míst‑
nosti, a který jsme se jako civilizace rozhodli velmi efektivně igno‑
rovat, případně pouze předstírat řešení. Je jím akcelerující úpadek
doslova celé biosféry na naší planetě nastartovaný v posledních
80 letech. Způsobili jsme vymření, vylovení, vykácení a devastaci
fakticky 80 % (a více) divoké přírody a ekosystémů, na kterých jsme
životně závislí. S koncem pandemie tak nepřijde čas slavit, ale
konat. Na úrovni osobní, společenské, politické.

AFO is a platform for scientists and filmmakers who, year after
year, with growing urgency scream into the world that we have
a problem. And they try to contribute to its solution with their own
piece. I hope that, also thanks to AFO, you will hear them out. That
is the theme and goal of AFO.

AFO je platformou pro vědce a filmaře, kteří rok od roku stále na‑
léhavěji křičí do světa, že máme problém. A snaží se svým malým
dílkem přispět k řešení problému. Doufám, že i díky AFO vědce
vyslyšíte. To je téma a cíl AFO.
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SLOVO REKTORA UNIVERZITY PALACKÉHO
PALACKY UNIVERSITY RECTOR’S FOREWORD

JAROSLAV MILLER
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ÚVODNÍ SLOVO NASTUPUJÍCÍHO REKTORA UP
FOREWORD OF THE NEW RECTOR OF PU

Vážení a milí příznivci popularizace vědy ve všech jejích podobách,

Milí příznivci Academia Film Olomouc,

56. ročník Academia Filmu Olomouc se opět odehraje ve virtuálním
prostředí. Již minulý rok ale ukázal, že AFO zůstává světovým festi‑
valem i v online prostředí a diváci si k filmům našli cestu v hojných
počtech. Nepochybně tomu tak bude i letos a stránka watchandk‑
now.cz se bude na konci dubna těšit zájmu milovníků vědy a její
popularizace. Z tohoto pohledu je symbolické, že jedním z témat
letošního ročníku je adaptace na životní podmínky v měnícím se
světě. AFO tuto výzvu zvládlo a za to chci poděkovat všem, kdo se
podíleli na jeho přípravě. Letošní ročník přináší ještě jednu změnu.
Po mnoha letech se letos zhostím role prezidenta Academia Filmu
Olomouc naposledy. Jsem hrdý, že právě v posledním období se
AFO stalo neuvěřitelným evropským a světovým fenoménem spo‑
jeným s Olomoucí a olomouckou univerzitou.

už podruhé se mezinárodní festival populárně‑vědeckého filmu,
jehož pořadatelem je Univerzita Palackého v Olomouci, bude
odehrávat v online prostředí. V souvislosti s probíhající pandemií
koronaviru nás už přesuny řady aktivit z našeho reálného do virtuál‑
ního světa patrně nemohou překvapit. Stalo se ovšem už tradicí, že
globální otázky, jimž se festival věnuje, v žádném případě virtuální
nejsou. Platí to i o letošním 56. ročníku, kam byly zařazeny snímky
a témata, kterým bychom měli věnovat zaslouženou pozornost
a mezi nimiž tedy nebude jednoduché vybírat ty, na něž se třeba
pro nedostatek času nepodíváme. Organizátorům přehlídky i všem
tvůrcům jednotlivých snímků ze srdce přeji, aby nucený přesun
festivalu do online režimu byl pro ně spíše příležitostí, jak mohou
oslovit ještě více diváků. Jsem opravdu hrdý, že je Academia Film
Olomouc součástí naší univerzity.

Zvu vás na skvělé filmy o vědě a o nás samotných. A zároveň se
s vámi jako prezident festivalu loučím. Funkcionáři přicházejí a od‑
cházejí, ale AFO zůstává.

MARTIN PROCHÁZKA

Přeji všem dobrou zábavu.

Dear fans of popular science in all its forms,

Dear supporters of Academia Film Olomouc,

The 56th Academia Film Olomouc takes place digitally once again.
However, last year proved that AFO remains a world‑class festival
even online, and the movies found their way to numerous audien
ces. Undoubtedly, this year is the same, and the watchandknow.
cz website is sure to be visited by popular‑science enthusiasts. It
is rather symbolic that one of the topics of this year’s programme
is the adaptation to living conditions in a world that is changing.
AFO has risen up to the challenge, and I wish to thank all those
involved in its organisation. This year also brings another change.
After many years, this is the last time I take up the mantle of the
President of Academia Film Olomouc. I am proud that during my
previous years in this function, AFO has become an astounding
European and international phenomenon associated with Olomouc
and Palacký University.

For the second time around the international festival of popular
science film organized by Palacký University in Olomouc will take
place online. Given the ongoing pandemic of the new coronavirus
we can hardly be surprised by the number of activities transitioning
from the real world to the virtual one. It has become a tradition,
however, that the global questions with which the festival is concer
ned are by no means virtual. It goes for the 56th year of the festival
as well, since the films and themes included should be payed proper
attention and it will be difficult to choose which ones will maybe
remain unseen perhaps due to our personal lack of time. I wish from
the bottom of my heart that this forced move of the festival to an
online platform will be a chance for all the organizers of the festival
and creators of individual films to attract even more viewers. I am
truly proud that Academia Film Olomouc is a part of our university.

I cordially invite you to great films that will teach you more about
science and ourselves. At the same time, I would like to say my
farewell as the President of the festival. Officials come and go, but
AFO remains.

I wish everyone a good time.
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SLOVO DĚKANA FILOZOFICKÉ FAKULTY
FACULTY OF ARTS DEAN’S FOREWORD

SLOVO ŘEDITELE ÚOCHB
IOCB PRAGUE DIRECTOR’S FOREWORD

Už více než půlstoletí reflektuje Academia Film Olomouc svět po‑
hledem vědy. Tentokrát definitivně v online verzi. Na programu
festivalu figurují i letos soutěžně mimořádně úspěšné populárně
‑vědecké snímky z celosvětové produkce. K ústředním tématům
patří adaptace v nejrůznějších projevech a podobách, především
pak v široké škále názorů na změny klimatu. Ekologické otázky
jsou nahlíženy v kontextu vztahů a interdisciplinárních souvislostí.
Na festivalovém programovém listu nechybí hledání odpovědí na
otázky, jak zpřístupnit výsostně vědecky specializované problémy
veřejnosti tak, aby se staly pevnou součástí společenské komuni‑
kace. Tradičně je i letos AFO platformou pro setkání s významný‑
mi osobnostmi vědy a výzkumu či filmařskými specialisty s jejich
přednáškami, diskusemi a rozhovory. Přeji letošní virtuální podobě
festivalu hodně zdaru a současně i naděje, že ten příští ročník se
vrátí do reálných olomouckých budov a sálů. Jsem ale přesvěd‑
čen, že i virtuální podoba festivalové soutěže přinese mimořádný
divácký zážitek.
ZDENĚK PECHAL
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For more than half a century, Academia Film Olomouc has reflected
the world through the lens of science. This time, it will do so again in
an online format. This year’s festival traditionally presents extraor
dinary successful popular‑science films from all around the world.
The central topics include adaptation in its various forms, particu
larly the wide range of views concerning climate change. Ecological
issues are examined in the context of relations and interdisciplinary
connections. The festival’s programme also strives to answer the
questions on how to make specific and highly scientific issues ac
cessible to the public so they can become a permanent part of
public discourse. AFO further stands as a platform for meeting with
significant personalities in the field of research and development
or filmmakers with their lectures, discussions and interviews. I wish
this year’s festival in its online form all the best and hope that next
year it will be able to return to the usual physical halls and venues
in Olomouc. However, I am certain that the festival competition
in its digital form still presents a great experience for the viewers.

Hlavním tématem letošního festivalu AFO zůstává magický pojem
adaptace, která je v kontextu živých organismů – člověka nevyjíma‑
je – jedním ze zásadních evolučních procesů. Může rozhodnout
o úspěchu či neúspěchu konkrétního druhu. Adaptace znamená vý‑
hodu pro přežití v konkrétním prostředí. Zatímco se v boji s covid-19
spoléháme na adaptivní imunitu získanou očkováním, současným
podmínkám musíme čelit i adaptací našeho způsobu práce a vzdě‑
lávání, pokud nechceme, aby postupně zanikly v zapomnění. Jsem
velmi rád, že festival AFO se úspěšně adaptoval a proběhne i letos.
Je to výborná zpráva pro jeho dlouhodobé přežití: jarní program
bude online, avšak v průběhu roku se chystají živé akce nejen v Olo‑
mouci a Praze, ale i v dalších regionech. Srdečně vás zvu!

ZDENĚK HOSTOMSKÝ
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The main topic of this year’s AFO festival is adaptation, which is
one of the fundamental evolutionary processes of living organisms,
including humans. It can decide on the success or failure of a parti
cular species. Adaptation means an advantage for survival in a spe
cific environment. While we rely on adaptive immunity through
vaccination when fighting covid-19, we must also adapt our way of
work and education to the current circumstances if we don’t want
them to gradually fade into oblivion. I’m glad that the AFO festival
has adapted successfully and will take place this year. This is ex
cellent news for its long‑term survival: the spring programme will
be hosted online, but live events are planned in Olomouc, Prague
and other regions throughout the year. You are cordially invited!

SLOVO RADNÍHO PRO KULTURU
A PAMÁTKOVOU PÉČI OLK
FOREWORD OF THE COUNCILLOR FOR CULTURE
AND HERITAGE CONSERVATION OF THE OR
Academia Film Olomouc je mezinárodně renomovaným festivalem,
který je pro Olomoucký kraj jednou z profilových akcí v oblasti kul‑
tury. Ač máme v pandemické době tendenci zapomínat na pocity
z účasti na kulturních akcích, je přínos festivalu v oblasti popu‑
larizace vědy nezpochybnitelný. Organizátoři již v loňském roce
dokázali flexibilně reagovat na ztížené podmínky a připravili festival
v online podobě. Plán pro rok 2021 je ještě ambicióznější. Mimo‑
řádným počinem je zejména rozjezd platformy videtavedet.cz, díky
které se alespoň část festivalové produkce dostane k daleko širší‑
mu spektru obyvatel bez ohledu na to, zda kina budou přístupná
veřejnosti, či nikoliv. Z hlediska kraje je sympatická snaha rozšíření
promítání také do dalších měst v rámci našeho regionu, které jsou
důležité nejen pro budování značky a publika festivalu, ale také ve
smyslu šíření špičkové kultury mimo Olomouc. Současná věda je
nucena rychle reagovat na nové společenské a zdravotní výzvy, těší
mne, že festival AFO za ní nepokulhává, ale naopak ukazuje cestu
i dalším organizátorům kulturních akcí.
JAN ŽŮREK

SLOVO PRIMÁTORA MĚSTA OLOMOUCE
MAYOR’S FOREWORD
Milí přátelé,
už podruhé se „nejlepší vědecký festival Mléčné dráhy“ musí vy‑
pořádat se specifickou těžkostí naší doby, tedy se společností bez
velkých osobních kontaktů. S potěšením mohu konstatovat, že
pořadatelé Academia Filmu Olomouc zvládli svou roli v loňském
roce a svou roli tak jistě zvládnou i letos. Na šestapadesátý ročník
festivalu se proto těším a nebojím se, že by nevyšel.
AFO opět přinese soutěžní filmy, přednášky či rozhovory. To vše lze
uskutečnit i online formou a z loňska víme, že to funguje. Opět nám
bohužel bude scházet setkávání, výměny názorů a zkušeností „face
to face“ a celý ten specifický ruch a shon a další prvky festivalové
atmosféry. Přesto je ale moc důležité, že se další ročník odehraje.

MIREK ŽBÁNEK

AFO přece není obyčejný festival, jakých jsou na světě desítky.
AFO je cenným nástrojem popularizace vědy a jako takový má
své poslání, které musí plnit v časech dobrých i zlých. Věřím, že
zkušenosti z těchto náročných ročníků jeho organizátory posílí.
A dodávám, že díky přestěhování do online prostoru nakonec AFO
osloví více lidí, než kolik by dokázal zvládnout sebevětší promítací
či přednáškový sál.
Přeji všem obohacující zážitky z planety vědění!

Academia Film Olomouc is an internationally renowned festival and
one of the leading cultural events in the Olomouc Region. While we
tend to forget how it feels to participate in such events in these times
of a pandemic, the festival’s contribution to the popularisation of
science is unquestionable. Last year, the organisers were able to
flexibly adapt to the adverse conditions and hold the festival in an
online format. The plans for 2021 are even more ambitious. The
launch of the videtavedet.cz platform is an extraordinary achieve
ment thanks to which at least a part of the programme will reach
a much wider audience, regardless of whether cinemas are open
to the public. From the regional standpoint, the effort to extend the
screenings to other cities of our region is admirable and essential
both for building and expanding the festival’s brand and audience
and spreading scientific content throughout the region. Current
science is forced to quickly respond to new social and medical
challenges. I am pleased that the AFO festival does not fall behind
but instead shows the way for other organisers of cultural events.

Dear friends,
For the second time, the “best science festival in all the Milky
Way” has to deal with the time of hardship, when we need to get
by without wider social interactions. I am pleased to say that the
organisers of Academia Film Olomouc did a great job last year,
and I believe they will do so again. Therefore, I look forward to the
56th AFO festival, and I am not at all worried about it working out
this time.
Once again, AFO will introduce new films, lectures, and interviews.
All of these can be presented online, as we know from last year’s ex
perience. Unfortunately, we will again miss the face‑to‑face inte
raction and exchange of opinions, as well as the hustle and bustle
of the festival and its atmosphere. Nevertheless, the crucial issue
is that the festival takes place as planned.
AFO is not just any ordinary festival, which is a dime a dozen. AFO
is a valuable tool for the popularisation of science and, as such,
has a duty to fulfil in times both good and bad. I believe that the
experience of these challenging years will only make the organisers
stronger. Moreover, by moving online, AFO manages to expand its
audience reach beyond the limits of the largest movie theatre and
lecture hall.
I wish you an enriching trip to the planet of knowledge!
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AGALMA
AGALMA

ARCHA ÚMLUVY: HISTORIE, NEBO LEGENDA?
THE ARK OF THE COVENANT, HISTORY OR
LEGEND

Itálie,
Italy
2020, 52 min.

Francie,
France
2020, 90 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Doriana Monaco
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Doriana Monaco
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Doriana Monaco
HUDBA
MUSIC
Adriano Tenore
STŘIH
EDITING
Enrica Gatto
PRODUKCE
PRODUCTION
Parallelo 41 Produzioni, Ladoc

Dokumentární debut italské režisérky Doriany Monaco je atmos‑
férickou introspekcí do života obyvatel neapolského Národního
archeologického muzea. V době, kdy Pompeje zachvacují už jen
erupce turismu, sochy přichází k životu.
Stejně tak, jako jsou skulptury, fresky a mozaiky zkoumány v la‑
boratořích, film zevrubně analyzuje detailní archeologickou práci
i unavené tváře návštěvníků z celého světa. Snímek balancuje mezi
tichou observací a rytmickou koláží a s úctou kreslí muzeum jako
prostor i intelektuální entitu, jež nemá zastoupení. Muzeum zavírá
a poslední opozdilci s fotoaparáty proklouzli dveřmi, průvodci jsou
už také doma. Mezi sochami se něco šušká, ale tváře neprozradí
nic. Plánují mejdan antických rozměrů.
Italian director Doriana Monaco’s documentary debut is an at‑
mospheric introspection into the lives of the Neapolitan National
Archeological Museum’s residents. Now that Pompeii erupts only
in tourism, statues come alive.
As are sculptures, frescoes, and mosaics studied in laboratories,
the film analyses the detailed archeological work and the interna
tional visitors’ tired faces. The film balances a silent observation
and a rhythmic collage and respectfully depicts the museum as an
irreplaceable space and intellectual entity. The museum closes and
the last laggards with their cameras slip out the door. The guides
are already home. A whisper passes among the statues, but their
faces remain stoned. A party of ancient proportions is planned.

REŽIE
DIRECTED BY
Thierry Ragobert
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Thierry Ragobert, Fabrice Gerardi,
Marie Thiry
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Ronan Mayo
HUDBA
MUSIC
Charles Schlumberger
ZVUK
SOUND
Yaniv Levy
STŘIH
EDITING
Denis Batardiere, Fabrice Gerardi
PRODUKCE
PRODUCTION
Diane Riethof, Olivier Tournaud

Francouzsko‑izraelský tým archeologů se vydává do města
Kiryath‑Jearim v Izraeli, kde se podle Bible kdysi nacháze‑
la archa úmluvy. Truhla obsahující například desatero božích
přikázání zmizela po zničení Jeruzalémského chrámu.
Výprava vedená archeologem Israelem Finkelsteinem a od‑
borníkem na Bibli Thomasem Römerem má za cíl odkrýt nové
kapitoly v historii archy, které zatím nebyly blíže prozkoumány.
Za využití moderních technologií na místech vykopávek získává
divák obrázek o tom, jak takový výzkum probíhá. Díky spolupráci
odborníků se postupně spojují jednotlivé souvislosti a nálezy jsou
rozebírány i v návaznosti na biblický výklad. Odkrývají tak více de‑
tailů o Bibli a náboženství, které je v Izraeli přítomné dodnes.
A French‑Israeli team of archaeologists sets out on a journey to
the city of Kiriath‑Jearim in Israel, where, according to the Bible,
the Ark of the Covenant was located. The chest containing the
Ten Commandments vanished after the destruction of the Temple
in Jerusalem.
The expedition led by archaeologist Israel Finkelstein and Bible ex
pert Thomas Römer aims to uncover new chapters in the Ark’s his
tory. The viewers can see how such research is conducted with
modern technologies. The experts piece together individual links
and examine the findings in connection to the biblical interpreta
tion. The scientists reveal new information on the Bible and religion
present in Israel to this day.

DISTRIBUCE
SALES
GEDEON Programmes, ARTE
France, Cinephil, Kan
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GENIÁLNÍ STROMY
TREES: A GLOBAL SUPERPOWER
Francie,
France
2020, 91 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Emmanuelle Nobécourt
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Emmanuelle Nobécourt, Caroline
Hocquard

Velká Británie, USA,
United Kingdom, USA
2020, 54 min.

Stromy jsou nepostradatelnou součástí naší planety. Existují
přibližně 370 milionů let, přesto o nich nevíme vše. To dokazují
i nejnovější výzkumy, které ale jejich fascinující tajemství pomalu
odkrývají.

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Nicolas Le Gal, Georges de Gene‑
vraye, Etienne Semelet

Stromy často vnímáme jako samozřejmost a málokdo z nás se
pozastaví nad tím, jak vlastně fungují. Natož abychom přemýšleli,
čemu se od nich můžeme přiučit. Výzkumy z posledních let však
poukazují na netušené vlastnosti stromů, z nichž některé bychom
mohli nazvat superschopnostmi, či je dokonce považovat za znaky
inteligence. Jak vědci a vědkyně začínají chápat plný rozsah
významu stromů pro fungování planety, roste i potřeba a snaha
ochránit je. Stromy jsou sice superhrdiny, nesmrtelné však nejsou.

HUDBA
MUSIC
Jean Poulhalec

Trees are an indispensable part of our planet. They have existed
for about 370 million years, and we still have much to learn. The
latest research uncovers their fascinating secrets.

ZVUK
SOUND
Christophe de Pinho

We often take trees for granted and, perhaps, ponder how they
actually function. Research over the last few years has shown the
amazing abilities of trees which call to mind superpowers or intelli
gence. As scientists begin to understand the scope of the meaning
of trees for the function of the planet, the need and efforts to protect
them increase. Trees might be superheroes but are not immortal.

STŘIH
EDITING
Erwan Bizeul
PRODUKCE
PRODUCTION
Hauteville Productions, INRAE

REŽIE
DIRECTED BY
Nicolas Brown, Alex Tate

První epizoda populárně‑naučné minisérie zve diváky na cestu
za poznáním a pochopením původu vody na naší planetě a jejího
zásadního významu pro existenci života na Zemi.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
David Allen

V pěti kapitolách se nám nedostává pouze dobře známých výzev
k důslednějšímu uvažování o nakládání s klíčovým stavebním
kamenem našeho světa. Jde především o setkání s nevyléčitelnými
fanoušky vody, kteří se snaží objevit prapůvod, případně komplexně
kódované principy chování této kapaliny, jejíž inherentní řád a sys‑
tematický vztah s dalšími obyvateli organické říše překračují lidské
chápání. V třídílném bildungsromanu se H2O stává hrdinou, jehož
životní cyklus nerespektuje civilizační hranice ani stále úspěšnější
pokusy o jeho likvidaci.

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Ryan Atkinson et al.
HUDBA
MUSIC
William Goodchild
ZVUK
SOUND
Wayne Dodd, Simon Forrester,
Keith Nealy, Fabio Quintilhano
PRODUKCE
PRODUCTION
David Allen, Catherine Watling
(Passion Pictures Films – Planet;
WGBH)
DISTRIBUCE
SALES
PBS

DISTRIBUCE
SALES
France Télévisions Distribution
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H2O: MOLEKULA, KTERÁ NÁS STVOŘILA
(EPIZODA 1. – PULS)
H2O: THE MOLECULE THAT MADE US
(EPISODE ONE – PULSE)
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The first episode of the popular‑science miniseries invites us on an
adventure to seek answers about the origin of water on our planet
and its crucial role in life on Earth.
Consisting of five chapters, the episode invites us to perceive and
use the basic building block of our world in a more sensible way.
However, it also introduces us to the die‑hard fans of water unrav
elling the mysteries of its origin and hard‑coded principles of its
behaviour. It shows the inherent order and systematic relationship
of this liquid with other organic species which transcends human
understanding. The three‑part bildungsroman presents H2O as
a hero whose life cycle is not deterred by the limits of civilisations
or ever‑more‑sophisticated efforts to eliminate it.
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HÁDANKY Z KOSTÍ: GENDEROVÁ REVOLUCE
RIDDLE OF THE BONES: GENDER
REVOLUTION

HENRY GLASSIE: V TERÉNU
HENRY GLASSIE: FIELD WORK

Německo,
Germany
2020, 52 min.

Irsko,
Ireland
2019, 105 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Birgit Tanner,
Carsten Gutschmidt

Muž byl lovcem, živitelem rodiny, a žena se starala o oheň a děti.
Podle některých lidí byly genderové role rozděleny od počátku
dějin lidstva. Výzkumy z posledních let však tento předpoklad
zpochybňují.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Birgit Tanner,
Carsten Gutschmidt

Na konci 19. století byla objevena hrobka s pozůstatky kostry
a mnoha cennými předměty. Závěr – jedná se o hrob vysoce posta‑
veného válečníka. V roce 2017 bylo dokázáno, že jde o kostru ženy.
Mnozí vědci a vědkyně si na základě dalších podobných případů
kladou otázku, nakolik se předsudky a společenská hierarchie 19.
a 20. století promítly do vědeckých závěrů. Dokument poukazuje
na nutnost reinterpretovat naši historii a zaměřit se na téma kdy,
a hlavně proč došlo k rozdělení genderových rolí.

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Jens Boeck
HUDBA
MUSIC
Felix Schneider
ZVUK
SOUND
Karsten Höfer, Thomas Funk
STŘIH
EDITING
Holger Fink
PRODUKCE
PRODUCTION
Gebrueder Beetz Filmproduktion

Men were the hunters and providers while women took care of the
family hearth and children. For some, gender roles have been set
since time immemorial. This assumption has been challenged by
recent scientific research.
At the end of the 19th century, a tomb containing skeletal remains
and artefacts was found. The conclusion? Burial site of a famous
male warrior. In 2017 it was proven that this skeleton was from
a woman. Many scientists now ask themselves the question to what
extent the bias and social hierarchy of the 19th and 20th century have
influenced scientific conclusions. This documentary points out the
need to reinterpret our own history and focus on the issue of when
and why the division of gender roles was created.

REŽIE
DIRECTED BY
Pat Collins
OBSAZENÍ
CAST
Henry Glassie, Pravina Shukla
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Colm Hogan
ZVUK
SOUND
John Brennan
STŘIH
EDITING
Keith Walsh

Jaká je práce folkloristy v terénu? Vydejte se to zjistit po stopách
Henryho Glassieho, slavného amerického folkloristy a etnologa,
a pozorujte spolu s ním člověka při řemeslech, která nazýváme
uměním.
Portrét emeritního profesora Indiana University se natáčel v USA,
Irsku a Brazílii, ale sahá dál do historie jeho badatelské práce na
pěti kontinentech. Jeho výzkumy přitom nejsou o lidech, ale o je‑
jich tvorbě, která je rozmanitá jako lidstvo samo. Tomu odpovídá
i struktura dokumentu, který diváka dostává do pozice pozoro‑
vatele, jenž je svědkem lidské umělecké tvorby v různých koutech
světa. A vy se tak na 105 minut můžete stát etnologem, který hledá
odpovědi na to, co pro lidstvo znamená umění.
What does the field work of a folklorist entail? Follow the trail of
Henry Glassie, a renowned American folklorist and ethnologist,
and join his observation of humans performing the craft of art.

PRODUKCE
PRODUCTION
Tina O‘Reilly, A South Wind Blows,
Harvest Films

The portrait of the professor emeritus of Indiana University was
filmed in the USA, Ireland, and Brazil, but hails from his work span
ning five continents. Rather than on people, his research focuses on
their creations, which are as diverse as humanity itself. The struc
ture of the documentary reflects this by placing the viewer in the
position of an observer contemplating artistic work from across the
world. Thus, you too can become an ethnologist for 105 minutes,
seeking what art means to humanity.
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HOSTINA ZVÍŘAT
BANQUET OF THE BEASTS – THE CIRCLE OF
LIFE

IN SILICO
IN SILICO

Německo,
Germany
2020, 52 min.

USA
2020, 87 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Daniela Pulverer, Boris Raim
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Daniela Pulverer, Boris Raim
OBSAZENÍ
CAST
Chris Morgan (vypravěč)
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Klaus Scheurich
HUDBA
MUSIC
Oliver Heuss
ZVUK
SOUND
Oliver Engelhardt
STŘIH
EDITING
Marlon Wilson

Uvědomili jste si někdy, že při procházce lesem málokdy na‑
razíte na mršinu? Co se děje se zvířaty, která hluboko v lese
zahynou, kdo uklízí jejich ostatky? Proč v něm nejsme obklopeni
mrtvolami?
Každá smrt v přírodě znamená život pro miliony jiných živočišných
druhů: je iniciátorem komplexního přírodního cyklu, na kterém jsme
všichni závislí. Navzdory jeho důležitosti však stále víme relativně
málo o zvířatech, která se nastěhují k mrtvému tělu, o organis‑
mech, které radikálně mění jeho chemii, či o rostlinách, jež recyklují
cenné živiny. Vědecký tým se proto rozhodl prozkoumat, co se ode‑
hrává po uhynutí zvířete. Zveme vás k návštěvě morbidní hostiny,
neboť koneckonců – smrt znamená život.
Did it ever occur to you that you rarely find a carrion when wal‑
king through the woods? What happens to animals that die deep
in the forest? Who cleans their remains? Where are the piles of
animal corpses?
Every death in nature means life for millions of other species: it
initiates a complex natural cycle that we all depend on. Despite its
importance, we still know relatively little about the creatures that
move in the carcass and radically change its chemistry or plants
recycling the valuable nutrients. Therefore, a team of scientists
decided to investigate what occurs when an animal dies. We invite
you to a grotesque feast as, after all, death brings new life.

PRODUKCE
PRODUCTION
Marco Polo Film AG
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REŽIE
DIRECTED BY
Noah Hutton
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Noah Hutton
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Noah Hutton
HUDBA
MUSIC
Noah Hutton
ZVUK
SOUND
Josh Heilbronner
STŘIH
EDITING
Camille Gregoire, Noah Hutton
PRODUKCE
PRODUCTION
Kellen Quinn, Taylor Hess, Jesse
Miller

Miliardy let evoluce umožnily jednobuněčnému pozemskému
životu posun k inteligentním životním formám. Mohou digitální
nástroje takový vývoj urychlit i přesto, že neurověda o procesech
uvnitř našich mozků zatím poznala jen málo?
Přední světový neurolog Henry Markram se nechal v roce 2009
slyšet, že do deseti let zvládne replikovat funkce a vědomí lidského
mozku v digitálním prostředí superpočítače. Takový model měl po‑
moci rozkrýt elektrochemické procesy mozku a objasnit biologický
předpoklad našeho vědomí. Tou dobou se o Markramově ambici
doslechl i filmař Noah Hutton, který se vydal po stopě unikátního
projektu a zachytil jeho vývoj od základního kamene až po vznik
renomované výzkumné instituce.
Billions of years of evolution have allowed unicellular earthly life
to evolve into intelligent forms. Can digital tools speed up such
development, even though neuroscience still knows little about
the brain processes?
In 2009, esteemed neurologist Henry Markram announced that in
under ten years, he will be able to replicate the human brain’s func
tions and consciousness in a supercomputer’s digital environment.
Such a model should help uncover electrochemical processes of the
brain and clarify the biological prerequisites of our consciousness.
Filmmaker Noah Hutton heard of Markram’s ambition and set out
to capture the unique project from the beginning cornerstone to
the creation of the renowned research institution.

DISTRIBUCE
SALES
Sandbox films
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JAK JSME ZABILI PACIENTA NULA
KILLING PATIENT ZERO

JMENOVALA SE EUROPA
HER NAME WAS EUROPA

Kanada,
Canada
2019, 100 min.

Německo,
Germany
2020, 85 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Laurie Lynd
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Laurie Lynd
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Paul Steinberg
HUDBA
MUSIC
Amy Fritz
STŘIH
EDITING
Trevor Ambrose
PRODUKCE
PRODUCTION
Fadoo Productions

Příběh kanadského stevarda Gaëtana Dugase je příběhem
rozdílu mezi sociopatickým Pacientem 0, úmyslně šířícím HIV,
a Pacientem O, který chtěl žít, dokud neumře. Nakonec ho zradila
jak věda, tak média.

REŽIE
DIRECTED BY
Anja Dornieden, Juan David Gon‑
záles Monroy

Podle řecké mytologie byla Európa týrská princezna, do níž se
zamiloval vládce bohů Zeus. Aby ji získal, proměnil se v bílého
býka a Európu oklamal. Unesl ji na Krétu, kde s ní zplodil několik
potomků. Následně se provdala za krétského krále.

Gaëtan Dugas pracoval v 70. letech a začátkem 80. let jako ste‑
vard pro leteckou společnost Air Canada. Po několik dekád bylo
jeho jméno spojováno s rozšířením viru HIV ve Spojených státech.
Jak se nicméně ukázalo, nejenže teorie o pacientovi Nula byla
zčásti postavena na chybné interpretaci Dugasova označení ve
výzkumných spisech, ale navíc postrádala oporu ve vědeckých
datech. Dokumentární snímek Laurieho Lynda Gaëtana Dugase
rehabilituje a znovu připomíná, že pandemie AIDS nebyla prosta
předsudků.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Anja Dornieden, Juan David Gon‑
záles Monroy

Nevšední snímek ukazuje ideu reality, kterou autoři projektují do
mystického zvířete, sudokopytníka Aurocha. Popis pátrání po vy‑
hynulém tvoru naplňuje formální rámec dokumentárního žánru,
ale obsahem snímek přesahuje k fikčním formátům. Po estetické
stránce cestu do minulosti sugeruje symbolický návrat k počátkům
filmového média použitím 16mm kamery. Enigmatickou atmos‑
féru umocňuje důmyslný sound design, který zároveň podtrhuje
umělecké ambice filmu.

The story of Canadian steward Gaëtan Dugas shows the difference
between sociopathic Patient 0, who deliberately spread HIV, and
Patient O, who wanted to live until his death. Eventually, he was
betrayed by both science and media.

HUDBA
MUSIC
Christian Obermaier

In the 1970 s and early 1980 s, Gaëtan Dugas worked as a stew
ard for Air Canada. For several decades, his name was connected
with the spread of HIV in the United States. However, later it was
shown that not only was the theory of Patient Zero partly based on
misinterpretation of research papers, it also lacked support from
scientific data. Laurie Lynd’s documentary rehabilitates Gaëtan
Dugas and reminds us how the AIDS pandemic was prejudiced.

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Anja Dornieden, Juan David Gon‑
záles Monroy

STŘIH
EDITING
Monika Dorge
PRODUKCE
PRODUCTION
Anja Dornieden, Juan David Gon‑
záles Monroy

In Greek mythology, Europa was a Phoenician princess. One day
Zeus saw her and fell in love. He transformed into a white bull to
woo the princess and then abducted her to Crete, where they had
three children. Eventually, the princess found solace in marriage
with a Cretan king.
An unique film about the mythical bull, aurochs, and the search for
its real extinct counterpart. The movie is conceptually a documen
tary, however, the content tends to shift towards fictional themes.
Esthetically, the journey into the past is made more visually prom
inent thanks to the use of a 16 mm camera, which is reminiscent
of the beginnings of filmmaking. The mysterious atmosphere is
intensified by an ingenious and ambitious soundtrack.

DISTRIBUCE
SALES
OJOBOCA
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KAMPAŇ PROTI KLIMATU
THE CAMPAIGN AGAINST THE CLIMATE

KDYŽ UŽ VÍŠ
ONCE YOU KNOW

Dánsko,
Denmark
2020, 52 min.

Francie,
France
2020, 104 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Mads Ellesøe
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Mads Ellesøe
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Mathias Strømfeldt,
Anders Aagaard
HUDBA
MUSIC
Mathias Nielsen
ZVUK
SOUND
Alex Pavlovic
STŘIH
EDITING
Ronni Skovmand
PRODUKCE
PRODUCTION
DR

Zmírnění dopadu klimatické krize vyžaduje kolektivní akci. To
bylo společenským elitám vedoucích mocností jasné již na
konci osmdesátých let, proč tedy za tu dobu nedošlo k žádným
změnám?
Napínavý investigativní dokument rozkrývá síť identit lobbistů
a klimatických skeptiků v utajení. Ti, skrytí za pokřivená fakta, ov‑
livňovali skrze mediální masáž veřejné mínění ohledně globálního
oteplování a v televizních debatách decimovali vědce. Málokoho
překvapí, že tito komunikační specialisté byli nepřímo kofinan‑
cováni naftařskými firmami. Pro některé z elit je totiž záchrana
či rozvrat biosféry naší planety pouze mocenskou hrou. Popírači
tuto mediální bitvu o veřejné mínění vyhráli, ale válka o klima není
u konce.
Mitigating the impact of the climate crisis requires a collective ef‑
fort. This was evident to the social elites of the world powers at the
end of the 1980 s. So why have there been no changes since then?
This gripping investigative documentary uncovers the web of lobby
ists and secret climate sceptics. Hiding behind distorted facts, they
have shaped the public opinion on global warming and crushed sci
entists in TV debates. It is unsurprising that these communication
specialists were indirectly co‑financed by oil companies. For some
of the elites, the rescue or collapse of our planet’s biosphere is only
a power play. The deniers have won this battle for public opinion,
but the climate war is not over.

REŽIE
DIRECTED BY
Emmanuel Cappellin
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Emmanuel Cappellin
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Emmanuel Cappellin
HUDBA
MUSIC
Maxime Steiner
STŘIH
EDITING
Anne‑Marie Sangla
PRODUKCE
PRODUCTION
Clarisse Barreau,
Emmanuel Cappellin

Reálná bolest za počítačovými simulacemi klimatického kolapsu
lidské civilizace. Osobní cesta režiséra Emmanuela Cappellina
nezmapovaným územím nejkomplexnějšího problému součas‑
nosti je cestou celé generace. Co dělat, když jen znát fakta
nestačí?
Celovečerní debut vznikal více než sedm let a s odstupem mapuje
rozsáhlou periodu boje proti klimatické krizi. Režisér se v sebere‑
flektivním dokumentu při hledání východiska z nevyhnutelné krize
obrací k vědkyním a vědcům z oborů klimatologie, energetiky či
psychologie. Představuje komunitní způsoby života v lokálních
demokraciích a občanské iniciativy směřující ke vzpouře proti ne‑
funkčnímu systému, jenž je pouze jedním z dílků v této komplexní
skládačce.
The real pain behind the simulations showing the impacts of the
climate crisis on our civilisation. Emmanuel Cappellin’s person‑
al journey through the uncharted territory of the most complex
today’s issue is the journey of an entire generation. What to do if
facts are not enough?
This feature debut more than 7 years in the making follows the
struggle against climate change. The director in his search for
a way out of this inevitable crisis turns to numerous scientists from
the fields of climatology, energetics or psychology. He presents the
way of life in local communities and citizens’ initiatives aiming to
change the dysfunctional system, which is only one of the pieces
of a sophisticated puzzle.

DISTRIBUCE
SALES
DR Sales
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KORONA – PANDEMIE A LUSKOUNI
CORONA – THE PANDEMIC AND THE PANGOLIN

KRÁČELY S LIDOOPY
SHE WALKS WITH APES

Rakousko,
Austria
2020, 52 min.

Kanada,
Canada
2020, 86 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Susanne Lummer

Pandemie je dávána za vinu nemocným netopýrům a pásovcům,
je však symptomem většího, primárně lidského problému. Svůj
pohled na něj nabízejí přední vědci z celého světa.

REŽIE
DIRECTED BY
Caitlin Starowicz, Mark Starowicz

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Ruth Berry

Za poslední rok jsme si zvykli mluvit k rodinám, přátelům či ko‑
legům hlavně skrze obrazovky počítačů. Teď z nich oslovují svět
odborníci z vědeckých oblastí souvisejících s ochranou životního
prostředí, zdravotnictvím či nelegálním obchodem s exotickými
zvířaty. Čerpají ze svých zkušenosti a znalostí a poukazují na prostý
fakt – viry přenosné ze zvířat na člověka tu byly vždy, lidstvo však
svým chováním zkracuje vzdálenost, kterou musí urazit. Otázka,
jaké zvíře skončí na talíři, je pak jen jednou z mnoha.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Caitlin Starowicz, Mark Starowicz

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Will Foster‑Grundy, Aaron Geko‑
ski, Roland Mittermüller, Abdulla‑
tif Nurdin‑Hussein
ZVUK
SOUND
Stefan K. Fiedler
STŘIH
EDITING
Andreas Ribarits
PRODUKCE
PRODUCTION
Susanne Lummer, Terra Mater
Factual Studios

The pandemic is blamed on sick bats and pangolins, but it is
a symptom of a different, primarily human problem. Prominent
scientists from all over the world offer their point of view.
During the last year we got accustomed to talking to families,
friends or colleagues mainly through computer screens. Now it is
experts on environmental conservation, health industry or illegal
trafficking of exotic animals, who are talking through them to the
world. Drawing on their experiences and findings they point out
a simple fact – viruses transmissible from animals to humans have
always been here, but humanity’s behavior is clearing their path.
The question of what animal ends up on a plate is only one of many.

DISTRIBUCE
SALES
Off The Fence
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KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Joshua See, Michael Boland
HUDBA
MUSIC
Ken Myhr
ZVUK
SOUND
Caitlin Starowicz, Jason Milligan,
James O’Toole
STŘIH
EDITING
Carole Larsen
PRODUKCE
PRODUCTION
Caitlin Starowicz, Mark Starowicz,
George Flak

Jane Goodall, Dian Fossey a Biruté Galdikas, přezdívané Tri‑
mates, stojí za nejvýznamnějšími výzkumy goril, šimpanzů
a orangutanů. Tři mladé vědkyně v dokumentu kráčí ve stopách
svých hrdinek.
Poznatky a odhodlání slavného tria primatoložek jsou pozoru‑
hodné. Není divu, že se tyto ženy staly velkou inspirací pro další
generace. Dokument se vydává na cestu do Indonésie, Rwandy
a Ugandy s výzkumnicemi Julií, Nadiou a Ruth, které navazují na
své vzory. Záběry z terénu zblízka mapují svět opů a ukazují, jak
primatologický výzkum může probíhat. Nechybí výpovědi samotné
Goodall a Galdikas doplněné o archivní materiály. Film není jen
vědeckou výpravou, ale i svědectvím o silných ženách na poli vědy.
Jane Goodall, Dian Fossey, and Biruté Galdikas, nicknamed the
„Trimates“, are the authors of essential research on gorillas, chim‑
panzees, and orangutans. Three young scientists follow in their
footsteps.
The findings and determination of the three primatologists are
remarkable. It is no wonder these women have become a great
inspiration for future generations. The film follows Julia, Nadia, and
Ruth to Indonesia, Rwanda, and Uganda. The field footage explores
the world of apes and shows how the primatologists conduct their
research. The commentary of Goodall and Galdikas themselves ac
companies the film. It is not just a portrait of a scientific expedition,
but a testimony to the work of strong women scientists.

DISTRIBUCE
SALES
Caitlin Starowicz, Mark Starowicz
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LEVHARTÍ KRÁLOVNA
LEOPARD LEGACY

MEGAPOŽÁRY: PO STOPÁCH GLOBÁLNÍ HROZBY
MEGAFIRES: INVESTIGATING A GLOBAL THREAT

Jihoafrická republika,
South Africa
2020, 52 min.

Francie,
France
2020, 93 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Will Steenkamp,
Lianne Steenkamp
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Will Steenkamp,
Lianne Steenkamp,
Alan Miller
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Lianne Steenkamp
HUDBA A ZVUK
MUSIC AND SOUND
Roman Kariolou,
Johannes Arnold Rathersier,
Will Steenkamp
STŘIH
EDITING
Alan Miller B.F.E.
PRODUKCE
PRODUCTION
Into Nature Productions

Portrét zkušené leopardice nabízí unikátní a detailní pohled na
slasti a strasti těchto fascinujících kočkovitých šelem na pozadí
působivé zambijské krajiny.

REŽIE
DIRECTED BY
Cosima Dannoritzer

Leopardice Olimba a její dva potomci byli v hledáčku kamery
celkem tři roky. Filmařům se je podařilo zachytit v okamžicích
prosperity, tragédie i nejvyšší intimity, přičemž mnohé z těchto mo‑
mentů byly dosud úspěšně natočeny jen málokdy. Výsledný snímek
ukazuje náročnost a komplexitu existence tvorů, které řadíme mezi
vrcholové predátory zvířecí říše. Olimba musí skloubit péči a výcho‑
vu s lovem a obranou teritoria, aby její mláďata měla vůbec šanci
dospět. Jejich příběhem provází herečka Noma Dumezweni.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Cosima Dannoritzer,
Nicolas Koutsikas

This story of a female leopard provides a unique and detailed in‑
sight into the fascinating world of big cats that are roaming the
magnificent landscapes of Zambia.
Over the course of three years, the film crew has captured the highs
and lows, the tragedy and even the most intimate moments in the
life of Olimba and her cubs. Some of these moments have rarely
been seen on camera before. The film shows the complex and harsh
life of one of the world’s top predators. Olimba has to juggle hunt
ing, taking care of her cubs and defending her territory in order to
secure at least a chance of adulthood for her young. Her story is
narrated by actress Noma Dumezweni.

HUDBA
MUSIC
Christophe Marejano,
Jerome Gateau, Hélène Blazy
ZVUK
SOUND
Patrick Mauroy
STŘIH
EDITING
Francoise Tubaut
PRODUKCE
PRODUCTION
Arte France, NHK, Luna Blue Film,
Geroma TV Productions

DISTRIBUCE
SALES
National Geographic
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KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Jean‑Jacques Mréjen,
Jacques Bedel, Benoît Demarle

Rozsáhlé katastrofické požáry ohrožují po celém světě nejen
životy lidí a zvířat, ale také klima, biodiverzitu a naši budoucnost.
Dokument Cosimy Dannoritzer se vypraví do USA, Kanady, Ev‑
ropy i Asie, aby sledoval práci hasičů ve spolupráci se speciali‑
zovanou globální komunitou vědců.
Od skrytých doutnajících požárů hluboko uvnitř půdy až po kouřová
mračna zasahující do stratosféry, vědci a vědkyně v laboratořích ex‑
perimentují s hořením, studují historii lesního porostu a podrobně
zkoumají eskalující rozsah a dopad požárů na ekosystémy. Proč
jsou tyto požáry mimo lidskou kontrolu a co je dělá tak nenasytný‑
mi? Jaká je naše část odpovědnosti za způsobení této krize? A jak
najít rovnováhu mezi mitigací a smířením?
Giant catastrophic fires globally threaten not only the lives of peo‑
ple and animals, but also the climate, biodiversity, and our future.
The film by Cosima Dannoritzer ventures to the USA, Canada,
Europe, and Asia to observe the work of firefighters in cooperation
with a specialized global scientific community.
From hidden smoldering fires deep in the ground to clouds of smoke
reaching the stratosphere, scientists in labs experiment with com
bustion, study the history of forest growth, and examine fire’s esca
lating reach and impact on ecosystems. Why are these fires out of
human control and what makes them so violent? What respon
sibility for this crisis is ours? And how to find a balance between
mitigation and resignation?

DISTRIBUCE
SALES
TERRANOA
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MT. SUSWA – ŽIVOT VE VULKÁNU
MT. SUSWA – LIFE IN VOLCANO

NA TENKÉM LEDĚ
ON THIN ICE

Německo,
Germany
2019, 51 min.

Německo,
Germany
2020, 51 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Oliver Goetzl
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Oliver Goetzl
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Ivo Nörenberg,
Giuseppe Bucciarelli
HUDBA
MUSIC
Jörg Magnus Pfeil, Siggi Mueller
STŘIH
EDITING
Thies Hinrichsen, Anton Hering,
Lukas Hinsch
PRODUKCE
PRODUCTION
Gulo Film Production

38

Že vulkány nenabízí ideální podmínky pro život? Povrch i podzemí
vyhaslé sopky ležící nedaleko Keni je domovem mnoha druhů
fauny. To dělá z Mt. Suswy jedno z nejpozoruhodnějších míst
na světě.
Velkolepý wildlife snímek nám prostřednictvím vizuálně pod‑
manivých záběrů představuje život několika druhů zvířat, které
našly své útočiště na strmých svazích a v jeskynních systémech.
Pavián babuin, daman skalní, africký divoký pes, netopýr či africký
slon – právě rozmanitá biodiverzita dělá z tohoto jedinečného místa
ve východní Africe další z divů světa, o němž dosud nevznikl žádný
dokument. Díky své nepřístupnosti je navíc sopka Suswa jednou
z mála člověkem nedotčených oblastí.
Do volcanoes not offer great living conditions? The surface and
underground of an extinct volcano near Kenya is home to many
types of fauna making Mt. Suswa one of the most remarkable
places in the world.
This monumental wildlife film uses visually compelling shots to
showcase the lives of several species of animals living on steep
slopes and in cave systems. The yellow baboon, rock hyrax, afri
can wild dog, bat and african elephant—the rich biodiversity of
this unique location in East Africa makes it a wonder of the world
that has escaped global recognition. Due to its inaccessibility, the
Suswa volcano remains one of the few places without a human
presence.

Mezinárodní soutěž, International Competition

REŽIE
DIRECTED BY
Henry M. Mix, Boas Schwarz
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Henry M. Mix, Boas Schwarz

Snímek Na tenkém ledě pojednává o dramatických změnách kli‑
matu, ke kterým dochází v oblastech arktického Ruska a Sibiře.
Díky aktuálnosti tématu získal ocenění na mnoha evropských
festivalech.

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Boas Schwarz, Vladimir Filippov,
Uwe Anders, Maxim Arbugaev,
Vasily Sarana, Andrey Kamenev

Dokument nám dává jedinečnou příležitost nahlédnout do oblas‑
ti, která byla po desetiletí zakázanou zónou. Spolu s tvůrci jsme
svědky dramatických transformací na Sibiři. Degradace vody, půdy
a vzduchu zásadně ovlivňuje nejen život původní lidské populace,
ale také divoké zvěře. Propady půdy, vznikající krátery a kaňony,
výbuchy metanu, sucho, lesní požáry, tající permafrost – Pandoři‑
na skříňka již byla otevřena. Tempo klimatických změn je v těchto
oblastech znepokojivé a v sázce je naše budoucnost.

HUDBA
MUSIC
Sonoton

On Thin Ice deals with the severe climate change in the regions
of Arctic Russia and Siberia. Due to its topicality, the film has
received awards at many European festivals.

STŘIH
EDITING
Mirco Tribanek

This documentary gives us a unique opportunity to get a glimpse
of an area that has been restricted for decades. We can witness
the dramatic transformation of Siberia. The degradation of water,
soil, and air fundamentally affects both the indigenous human pop
ulation and local wildlife. Sinkholes, craters, canyons, methane ex
plosions, drought, wildfires, melting permafrost – a Pandora’s Box
has been opened. The pace of climate change in these regions is
disturbing, and our future is at stake.

PRODUKCE
PRODUCTION
Altay Film
DISTRIBUCE
SALES
Albatross World Sales
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NÁROD CBD
CBD NATION

NASLOUCHÁNÍ PŘÍRODĚ
LISTENING TO NATURE – THE ENIGMA OF THE
SILENT SCREAM

USA
2020, 82 min.

Francie,
France
2019, 52 min.

REŽIE
DIRECTED BY
David Jakubovic
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
David Jakubovic
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Natt McFee
HUDBA
MUSIC
David Jakubovic
STŘIH
EDITING
Tamarah Ackland, David Jaku‑
bovic
PRODUKCE
PRODUCTION
David Jakubovic, Carolyn Schmidt
DISTRIBUCE
SALES
Gravitas ventures
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CBD je látka obsažená v rostlinách konopí. Na rozdíl od THC
nemá intoxikační účinky a nenavozuje pocit „rauše“. Naopak
nabízí mnoho benefitů pro lidské tělo a pomáhá s řešením
různých zdravotních problémů.
Dokument nabízí vhled do historie CBD a přináší informace
o složení a funkcích této látky, jejíž využití se v medicíně posouvá
stále dál. Nad jejími pozitivními účinky na lidské tělo debatují vědci,
lékaři a další odborníci. Vlastní zkušenosti pak přinášejí lidé, kterým
CBD výrazně pomohlo s epilepsií, depresemi a dalšími onemoc‑
něními. Do popředí se v dokumentu dostává i stálá tabuizace téma‑
tu ve společnosti a postupný průnik informací o CBD do širšího
povědomí lidí i na trh s medikamenty.
CBD is a substance contained in hemp plants. Unlike THC it is not
intoxicating and does not cause a „high“. In fact, it offers many
benefits for the human body and helps heal various health issues.
The documentary offers a look into the history of CBD and at its
composition and functions. Scientists, doctors and other experts
discuss the positive effects of the substance that has been increas
ingly used in medicine. Personal experiences are recounted by peo
ple whose epilepsy, depression or other illnesses have been greatly
eased by CBD. The persisting societal taboo surrounding the topic
and the gradual popularisation of CBD among the public and on
the medicine market are explored also.

REŽIE
DIRECTED BY
Jacques Mitsch
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Jacques Mitsch,
Thomas Escudié,
Gilles Pedoussaut
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Hervé Glabeck,
Thomas Escudier
HUDBA
MUSIC
Gilles Carles
ZVUK
SOUND
Jean‑Marc Pedoussaut,
Gérard Mailleau
STŘIH
EDITING
Gilles Pedoussaut

Věděli jste, že housenky umí křičet, že surikaty mají hned několik
pokřiků pro různé stupně ohrožení a sysel různé frekvence? Fran‑
couzský dokument se věnuje bioakustice a odhaluje způsoby
zvířecí komunikace.
Zajímalo Vás někdy, o čem si zvířata můžou povídat? Ať jde
o varování, zastrašování či svádění, ve světě zvířat, stejně jako ve
světě lidí, je komunikace nejbezpečnějším a nejrychlejším způso‑
bem interakce. V dokumentu Naslouchání přírodě otevřou odborní‑
ci na bioakustiku svou laboratoř pod širým nebem a zavedou nás
do Namibie, Francie, Jižní Afriky nebo Kanady, kde prostřednictvím
experimentů se zvukem poodhalují zvířecí svět novým, ale přitom
unikátním, vtipným a fascinujícím způsobem.
Did you know that caterpillars can scream, meerkats have several
calls for different degrees of danger, and ground squirrels use vari‑
ous frequencies? The French documentary discusses bioacoustics
and reveals the modes of animal communication.
Have you ever wondered what animals talk about? Whether it aims
to warn, scare off, or seduce, communication is the safest and fast
est way to interact in the animal kingdom, as in the human world.
In Listening to Nature, experts set up their bioacoustics laboratory
in the open air and take us to Namibia, France, South Africa, and
Canada, where they expose the animal world in a new, yet unique,
entertaining and fascinating way through sound experiments.

PRODUKCE
PRODUCTION
Gedeon Programmes,
ARTE G.E.I.E.
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NATURALES HISTORIAE
NATURALES HISTORIAE

NESPOUTANÁ PANDA
PANDA GOES WILD

Švýcarsko,
Switzerland
2019, 56 min.

Rakousko,
Austria
2019, 52 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Pauline Julier
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Pauline Julier
OBSAZENÍ
CAST
Bruno Latour, Philippe Descola,
Jun Wang
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Marion Neumann
ZVUK
SOUND
Xavier Lavorel
PRODUKCE
PRODUCTION
Le Poulpe, Les Films du Chalet

Chápání přírody se v průběhu dějin vyvíjí, od všemocné síly po
odraz lidské činnosti. Snaha o její reprezentaci pak zahrnuje
prostředky jako slovo, malbu, fotografii, ale i vědecké metody
a náboženství.
Pauline Julier vychází ze zkušenosti, kdy jí výbuch sopky zabránil
vycestovat z Kataru, a za přispění antropologa a sociologa zkou‑
má, jak vnímáme přírodu. Zabývá se tím, jak o ní smýšlíme, jak ji
zachycujeme, ať jde o hlubokou minulost nebo vesmír. Poukazuje
na rozdíly napříč společnostmi i jazyky. Opakovaným tématem jsou
vulkány jako síla měnící krajinu, lidskou víru i literaturu. Název filmu
je totožný se jménem encyklopedie, v níž se Plinius starší pokoušel
zachytit všechno lidské vědění.
Perception of nature evolves through time, from almighty force
to a reflection of human behaviour. Attempts at its representa‑
tion include means such as words, paintings, photography, even
science and religion.
Pauline Julier describes the experience of a volcano eruption pre
venting her from leaving Qatar, and, along with an anthropologist
and a sociologist, explores how we perceive nature. She studies how
we think about and capture it, be it in the deep past or outer spa
ce, and points out the differences across societies and languages.
Volcanoes recur as a force shaping landscapes, faith, and even
literature. The film’s title is identical to that of the encyclopedia in
which Pliny the Elder tried to capture all human knowledge.

REŽIE
DIRECTED BY
Jacky Poon, Yuanqi Wu
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Mark Fletcher
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Jacky Poon, Yuanqi Wu
HUDBA
MUSIC
Barnaby Taylor
ZVUK
SOUND
Tim Owens, Kate Hopkins, Han‑
nah Gregory
STŘIH
EDITING
Mark Fletcher
PRODUKCE
PRODUCTION
Terra Mater Factual Studios, Mark
Fletcher Productions, Shanghai
Science & Technology Museum

Nádherný příběh o pandě velké, narozené v přírodní rezerva‑
ci, která se vrací zpět do svého přirozeného prostředí divočiny.
Filmaři získávají výjimečné a ojedinělé záběry pandy na jejím
dobrodružství v záchranném centru i v divočině.
Pandy velké jsou silně ohrožené a v divočině k vidění už jen zřídka.
Ve světě jich zbývá okolo 2000 jednotlivců. Mláďata, která se rodí
v záchranném centru, zde většinou prožijí celý svůj život. Jsou zvyk‑
lé žít ve společenství, po boku ošetřovatelů a v bezpečí. Nespoutaná
panda, o které příběh vypráví, je od malička výjimečná – je vybrána,
aby se vrátila zpět do čínských divokých lesů. Během tří let tak musí
porozumět dravému světu, který na ni čeká za branami přírodní
rezervace Wo‑lung.
A marvelous story of a giant panda, born in a nature reserve, re‑
turning to its wild habitat. Filmmakers gain extraordinary and
unique footage of a panda on her adventure both in a rescue centre
and the wilderness.
Pandas are highly endangered and rare to see in the wild. Around
2,000 individuals remain globally. Cubs born in rescue centres usu
ally spend their entire lives there. They are accustomed to living in
a safe community with caretakers. The Wild Panda story focus is
exceptional as she is chosen to be returned into China’s wild forests.
She has to comprehend the fierce world that is awaiting her outside
the gates of the The Wolong Panda Centre.

DISTRIBUCE
SALES
Terra Mater Factual Studios
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OBČAN NOBEL
CITIZEN NOBEL

ODLOŽENÉ PŘÍPADY: DINOSAURUS
COLD CASE: DINOSAUR

Švýcarsko,
Switzerland
2020, 89 min.

Kanada,
Canada
2019, 46 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Stéphane Goël
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Stéphane Goël
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Camille Cottagnout
HUDBA
MUSIC
F.A.M.E.’S. Project (Carlos Ibañez
Diaz)
STŘIH
EDITING
Karine Sudan
PRODUKCE
PRODUCTION
Emmanuel Gétaz, Dreampixies
DISTRIBUCE
SALES
Lightdox

Nobelova cena s sebou přináší prestiž a zájem veřejnosti. S vel‑
kou pozorností ale přichází i velká společenská odpovědnost. Jak
produktivně zužitkovat popularitu a být své společnosti dobrým
„občanem Nobelem“?
Tuto otázku si ve věku 78 let klade švýcarský biofyzik Jacques
Dubochet. Roku 2017 získal Nobelovu cenu za chemii a nejen na
své alma mater v Lausanne se stal vědeckou obdobou rockových
hvězd. První polovina filmu sleduje stárnoucího vědce, který pře‑
mítá, jak popularity využít k vedení společnosti správným směrem.
Ve druhé polovině najde novou životní cestu v environmentálním
aktivismu a ukazuje, jaký vliv může mít starší člověk na mladou
generaci, když má přesvědčení a dostatek elánu.
The Nobel Prize entails prestige and public interest. But great
attention comes with great social responsibility. How to make
effective use of one’s popularity and be a good „Citizen Nobel“
to society?
Swiss biophysicist Jacques Dubochet faced that question at the
age of 78. In 2017, he won the Nobel Prize in Chemistry and be
came a scientific rockstar not only in his alma mater in Lausanne.
The first half of the film follows the ageing scientist, who ponders
how to use popularity to lead society in the right direction. In the
second half of the film, he embarks on a new life journey in envi
ronmental activism and shows how an older person can have an
impact on the younger generation with confidence and enthusiasm.

REŽIE
DIRECTED BY
Simon Schneider
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Simon Schneider, David Gullason
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Simon Schneider
HUDBA
MUSIC
Christopher Nickel
ZVUK
SOUND
Paul Gonzales, Chris Preston,
Justan Ross
STŘIH
EDITING
Jenypher Fisher
PRODUKCE
PRODUCTION
Omnifilm Entertainment Ltd.

V roce 2011 byla objevena výborně zachovalá fosilie dinosaura.
Zanedlouho bylo jasné, že se jedná o velice neobvyklý nález.
Jak se suchozemský ještěr dostal do místa, které bylo před 110
miliony let mořem?
Když byli paleontologové informováni o objevení fosilie
v kanadských ropných píscích, automaticky předpokládali, že se
jedná o mořského ještěra. Ve stejném prostředí totiž suchozemský
dinosaurus nikdy nalezen nebyl. Až do teď. A další záhady postupně
přibývaly. Jak se obrněný dinosaurus dostal do moře? Jak to, že je
fosilie v tak vynikajícím stavu? Proč je vzhůru nohama? Dokument
stylizovaný jako kriminální seriál ukazuje proces pátrání vědců
a vědkyň po tom, co se dinosaurovi vlastně stalo.
In 2011 an exceptionally intact dinosaur fossil was found. It was
clear that this was no ordinary find. How did a terrestrial animal
end up in a place which was underwater 110 million years ago?
When the paleontologists learned of a discovery of a fossil in the
Canadian oil sands, they automatically assumed it was of a sea
creature. A terrestrial dinosaur had never been found in this envi
ronment before. And the mysteries continue. How did an armored
dinosaur get into the sea? Why is the fossil so well‑preserved? Why
is it upside down? In the style of a crime series, the documentary
shows the process of scientific investigation of what exactly hap
pened to this dinosaur.

DISTRIBUCE
SALES
Omnifilm Releasing
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PAVLOVŮV MAMUT
MAMMOTH OF PAVLOV

PÍSEŇ LÁSKY – LIDOOP S APPKOU
A SONG FOR LOVE – AN APE WITH AN APP

Ruská federace,
Russian Federation
2020, 39 min.

Rakousko,
Austria
2019, 52 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Konstantin Atamanyuk
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Konstantin Atamanyuk
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Konstantin Atamanyuk, Timofey
Khvostov
HUDBA
MUSIC
AkmelikA
STŘIH
EDITING
Konstantin Atamanyuk
PRODUKCE
PRODUCTION
Ataman Production

Archeologická výprava na Sibiř nalézá bažinu v místech, kde
ještě před pár týdny z ledu trčela mamutí kostra. Tak začíná
vědecký hon na tisíce let starou mršinu, jež se dere vlivem otep‑
lování na povrch.
Tento atmosférický dokument působí jako duchovní nástupce
Šíleného Maxe. Tající měsíční krajinou Sibiře se prohání pásové
transportéry řízené zasmušilými muži s puškami. Kontext vědecké
expedice vysvětlují pouze psaná intermezza, jimiž film připomíná
éru němého filmu. V momentech podkreslených těžkými kytarový‑
mi riffy potom snímek evokuje žánr road movie. Jedná se ale pouze
o hořkosladké vykoupení. I když badatelé stojí na prahu objevu,
uvědomují si, že se tak děje za cenu rozpadu všeho kolem.
An archaeological expedition to a marsh in Siberia where mam‑
moth bones were sticking out of ice only a few weeks ago. Join
the chase for an ancient carcass that is being uncovered due to
global warming.
This documentary may seem like a spiritual successor to Mad Max.
Tracked crawlers driven by sombre men with rifles ride through mel
ting Siberian moonscape. Only interludes of written text reminding
of silent era films tell us that this is a scientific endeavour. Heavy
guitar riffs in some scenes then bring road movies to mind. However,
redemption is bittersweet. Even though the researchers are on the
verge of discovery, they realise it is for the price of the disintegration
of everything around them.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Mark Fletcher
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Jacky Poon, Zheng Yi,
Sun Shaoguang
HUDBA
MUSIC
Barnaby Taylor, Li Xingyu
ZVUK
SOUND
Luo Hao, Tim Owens,
Kate Hopkins
STŘIH
EDITING
Mark Fletcher
PRODUKCE
PRODUCTION
Olivia Chen, Ding Quan, Terra
Mater Factual Studios, Mark Flet‑
cher Productions, Colorful Nature
Films, Ivo Filatsch, Sabine Holzer

Roku 2017 byl světu oznámen objev nového druhu gibona, blíz‑
kého příbuzného člověka. Dostal jméno ze světa Hvězdných vá‑
lek: Skywalker. Veselý objev ovšem vzápětí narušil strach o jeho
přežití.
Skywalkerů už se totiž na hranici Číny a Myanmaru nachází pouhá
hrstka a jsou po kopcích tak rozdrobení, že si k sobě nedokážou na‑
jít cestu. Omezené možnosti tak gibony často dohánějí i k řešením,
která na ně mají neblahé genetické důsledky. Tým badatelů se ale
rozhodl nevzdat a vymyslel způsob, jak umožnit dvěma osamělým
gibonům komunikovat na dálku: a stvořili pro ně vlastní virtuální
seznamku. Jenže takový zásah se neobejde bez zásadního dilema‑
tu – mají se vědci plést do záležitostí přírody?
In 2017 the world learned of the discovery of a new type of gi‑
bbon, a close relative of man. It was given a name from the Star
Wars lore – Skywalker. But the fear for its survival soon soured
the joyous news.
There is only a handful of Skywalkers on the border of China and
Myanmar, and they are so scattered in the hills that they cannot find
each other. The limited options often drive the gibbons to solutions
with unfortunate genetic consequences. A team of researchers
decided not to give up and found a way for two lonely gibbons to
communicate from afar – they made them their own dating app.
But an act like this poses an important dilemma – should scientists
interfere with nature’s intentions?

DISTRIBUCE
SALES
Off The Fence
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PLANETA STŘEDOMOŘÍ
THE DEEP MED

PLUTO: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PLUTO: BACK FROM THE DEAD

Francie,
France
2020, 86 min.

Velká Británie,
United Kingdom
2020, 60 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Gil Kébaïli
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Gil Kébaïli, Laurent Ballesta
OBSAZENÍ
CAST
Laurent Ballesta,
Ludivine Sagnier
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Laurent Ballesta
PRODUKCE
PRODUCTION
Vivien Lemaignan
DISTRIBUCE
SALES
ARTE France,
Gens Biens Production

Působivý dokument, který ukazuje dosud neviděné záběry ze dna
Středozemního moře. Neznámí živočichové, podmanivé krajiny,
ohromná biodiverzita. Pro běžného potápěče nepřístupné části,
kam dosahuje pouze 1 % slunečního světla.
Protagonista snímku francouzský fotograf Laurent Ballesta je
známý svými expedicemi zaměřenými na mapování podmořského
života. Vědci neprobádaná území, dříve neviděné obrazy a pátrání
na hranici lidských sil. Symbolické znaky Ballestových výprav na‑
jdeme i v jeho poslední cestě na dno Středozemního moře. Během
28 dní se Ballesta vydává zachytit naturalistické záběry středo‑
mořského ekosystému. Pořízené záznamy mají vědecký přesah
pro dlouhodobá globální zkoumání oceánských a mořských hlubin.
A captivating documentary with never‑before‑seen footage from
the bottom of the Mediterranean. Unknown creatures, alluring
landscapes, and vast biodiversity. Places inaccessible for an or‑
dinary diver where only 1 % of sunlight reaches.
The film’s protagonist, French photographer Laurent Ballesta, is
renowned for his expeditions exploring underwater life—unchart
ed territories, previously unseen images, and journeys pusing
man’s limits. The common themes of Ballesta’s work can be found
in his latest odyssey at the bottom of the Mediterranean. For 28
days, Ballesta captured footage of this underwater ecosystem.
These images carry a long‑term scientific value for global research
of oceanic depths.

REŽIE
DIRECTED BY
Alastair Duncan
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Alastair Duncan
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Andrew Fleming
HUDBA
MUSIC
Bernard Butler
ZVUK
SOUND
Christopher Youle‑Grayling
STŘIH
EDITING
Jon Walker
PRODUKCE
PRODUCTION
BBC Studios

Pluto – dříve devátá a nejvzdálenější planeta Sluneční soustavy,
od roku 2006 pouze největší trpasličí planeta. Přesto se jedná
o mnohem komplexnější těleso, než by se na první pohled mohlo
zdát.
V roce 2015 sonda New Horizons proletěla na své cestě kolem Plu‑
ta. Fotografie a data, které pořídila, byly obrovským překvapením.
Přestože bylo Pluto do té doby prakticky neprobádané, předpo‑
kládalo se, že se kvůli značné vzdálenosti od Slunce a nevelkým
rozměrům jedná o geologicky neaktivní a celkově nezajímavou
(trpasličí) planetu. Opak je ale pravdou. Ve vizuálně dechberoucím
dokumentu z ikonické série BBC Horizon vědci a vědkyně předsta‑
vují nový pohled na Pluto a potenciál, který v sobě skrývá.
Pluto, the former ninth and the most remote planet of the Solar
System, relabeled the largest dwarf planet in 2006. Despite this,
Pluto continues to thrill and disclose its many secrets.
In 2015 the space probe New Horizons passed Pluto on its journey.
The photos and data acquired uncovered an enormous surprise.
Despite Pluto being virtually unexplored, it was assumed to be
a geologically inactive and uninteresting dwarf planet due to its
considerable distance from the Sun and rather small size. But to
the contrary, in the visually stunning documentary from the iconic
BBC series Horizon, scientists introduce a new look at Pluto and
its hidden secrets.

DISTRIBUCE
SALES
Discovery, BBC
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PO POŽÁRECH
AFTER THE WILDFIRES

POSLEDNÍ ARTEFAKT
THE LAST ARTIFACT

Austrálie,
Australia
2020, 50 min.

USA
2019, 57 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Cian O‘Clery
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Karina Holden
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Peter Coleman, Cian O’Clery,
Toby Ralph, David May
HUDBA
MUSIC
The D.A’s Office
STŘIH
EDITING
Toni Houston
PRODUKCE
PRODUCTION
A Northern Pictures Production
DISTRIBUCE
SALES
A Northern Pictures Production

Požáry jsou součástí Austrálie po tisíciletí. Oheň, který zachvátil
tento kontinent v roce 2019, je ale považován za jednu z největ‑
ších přírodních katastrof v historii. Dokazuje, jak devastující
mohou být následky klimatických změn.
Planeta se neustále otepluje a je třeba zasáhnout. Mnoho divokých
zvířat není schopno přežít ve světě, ve kterém již neplatí stará pra‑
vidla. Diváka v tomto dokumentu osloví nejen dramatické archivní
záběry na požáry zpustošenou Austrálii, ale především rozhovory
s lidmi, kteří denně bojují za záchranu ohrožených druhů. Přesvěd‑
čivý a aktuální snímek vznikl v mezinárodní koprodukci s cílem
ukázat, jak vážné jsou dopady (nejen) australských požárů.
Wildfires have been a part of Australia for millennia. However, the
wildfire that engulfed this continent in 2019 is considered one of
the greatest natural disasters in history. It shows how devastating
the consequences of climate change can be.
The planet is constantly getting warmer, and we need to act. Many
wild animals are unable to survive in a world where the old rules no
longer apply. This documentary presents dramatic archival footage
of wildfire‑ravaged Australia and interviews with people who fight
daily to save endangered species. This compelling contemporary
film is an international co‑production showcasing the severe im
pacts of the Australian (and other) wildfires.

REŽIE
DIRECTED BY
Jamie Jacobsen, Ed Watkins
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Ed Watkins, Ben King, Stephanie
Watkins

Lidská společnost pro své fungování potřebuje systémy,
které pomáhají organizovat a zjednodušit každodenní jednání
a konání. Náš den se dělí na hodiny a minuty, naše jídlo si kupu‑
jeme po gramech…

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Rick Smith

Dokument předkládá událost, které ve většinové společnosti nebylo
věnováno příliš pozornosti. V roce 2018 prošel metrický systém
jednotek rozsáhlou redefinicí. Důvodem k přepracování je snižování
hmotnosti váhového prototypu jednoho kilogramu v průběhu jeho
existence. Ačkoliv změnu v definicích veličin metrického systému
běžný uživatel nepostřehne, snímek podněcuje diváka k zamyšlení
se nad konstrukty, které jsou základem jeho života.

HUDBA
MUSIC
Sheridan Tongue

In order to function, human civilization needs systems that help
organize and simplify our day‑to‑day actions. We divide the days
into hours and minutes, and buy our food in grams.

ZVUK
SOUND
Parker Brown, James Curwood

This document presents an event that has not attracted much pub
lic attention. In 2018, the metric system was extensively redefined.
The reason for this was the decrease in weight of the prototype
weight for one kilogram over a period of time. Even if the public
misses the change in the definition of the metrics, the film encour
ages us to contemplate the constructs making up the foundations
of our lives.

STŘIH
EDITING
Ben King, Stephanie Watkins
PRODUKCE
PRODUCTION
Jaime Jacobsen, Ed Watkins
DISTRIBUCE
SALES
Montana PBS, Montana State
University
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ROZPOČET NA ŽIVOT
THE COST OF LIVING

RS
MS

Velká Británie,
United Kingdom
2020, 45 min.

Nizozemí,
Netherlands
2019, 55 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Sean Blacknell, Wayne Walsh
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Sean Blacknell, Wayne Walsh
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Wayne Walsh
HUDBA
MUSIC
Sean Blacknell
STŘIH
EDITING
Wayne Walsh
PRODUKCE
PRODUCTION
Sean Blacknell, Wayne Walsh
DISTRIBUCE
SALES
Gadfly Productions

Základní nepodmíněný příjem je systém, který by každému
zaručil pevně stanovenou finanční dávku od státu bez ohledu
na věk, pohlaví nebo příjem z jiného zaměstnání. Je ale možné
tuto ideu převést bez problémů do reality?
Nad možnými klady a zápory nepodmíněného příjmu debatují
oslovení odborníci i obyčejní lidé z Velké Británie. Společně nas‑
tiňují možný vývoj po zavedení tohoto systému i podmínky, které
by tomu předcházely. Záběry z rozhovorů doplňují prostřihy scén
ze starých černobílých nebo animovaných filmů, které složité téma
odlehčují. Krom ekonomické situace země dokument díky auten‑
tickým výpovědím reflektuje i názory lidí na současnou vládu a stav
britské společnosti.
Universal basic income is a system that guarantees everyone
a fixed financial benefit from the state, regardless of age, gender
or other income. But is it possible to bring this idea into reality?
Both the experts and ordinary people in the UK debate the potential
pros and cons of universal basic income. Together, they outline the
potential developments following the introduction of such a system
and its prerequisite conditions. The interviews are complemented
with scenes from old black‑and‑white films and cartoons lightening
the complex topic. Apart from the economic situation of the country,
the authentic statements reflect the people’s views of the current
government and state of British society.

REŽIE
DIRECTED BY
Suzanne Raes
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Suzanne Raes
OBSAZENÍ
CAST
Marlieke Hoepman
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Gregor Meerman
HUDBA
MUSIC
Tim van Peppen,
Jaap van Keulen
STŘIH
EDITING
Patrick Janssens
PRODUKCE
PRODUCTION
Ilja Roomans,
Fabie Hulsebos

Nevšední rozhovor dvou lidí, jejichž životy ovlivnila roztroušená
skleróza. Setkání odráží dvě perspektivy, které snímek nápaditě
propojuje. Střet pohledu vědeckého výzkumníka a každodenního
prožívání pacienta.
Nenápadné tiky, občasné zavrávorání, motání hlavy. Začátek one‑
mocnění může být nenápadný a často je zaměněn s jinou, běžnější
diagnózou. S progresí choroby dochází k významnému snížení
kvality života jedince. Do dnešního dne je možné pouze potlačit
akutní symptomy nemoci, efektivní léčba stále není k dispozici.
Snímek přehledně ukazuje aktuální vědecký výzkum týkající se
roztroušené sklerózy. Seznamuje diváka s komplikovaností choroby
a nastiňuje představu budoucí léčby.
An unusual conversation of two people affected by multiple sclero‑
sis presents two perspectives imaginatively combined in a film.
A clash of the research scientist’s views and the patient’s daily life.
Inconspicuous tics, occasional staggering, dizziness. The begin
ning of the illness can be unnoticeable and is often mistaken for
a different, more common diagnosis. The quality of a person’s life
sharply decreases as the condition progresses. Acute symptoms
can be suppressed, but a cure remains unavailable. The film com
prehensively covers the current scientific research of multiple sc
lerosis, the complexity of the illness, and sketches the possibilities
of a future treatment.

DISTRIBUCE
SALES
Docmakers
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RUDÁ NEBESA
RED HEAVEN

S ATOMEM NA VĚČNOST
NUCLEAR FOREVER

USA
2020, 83 min.

Německo,
Germany
2020, 94 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Lauren DeFilippo,
Katherine Gorringe

Šest vědců a vědkyň strávilo rok v uzavřeném dómu na Havaji.
Byli odříznuti od světa, jedli sušené jídlo, hlídali si délku spr‑
chování. Nešlo o reality show, ale o experiment NASA. A Havaj
hrála roli Marsu.

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
David Alvarado,
HI‑SEAS Crew IV

Sociologicko‑psychologický výzkum s názvem HI‑SEAS se konal
celkem šestkrát. Jeho cílem bylo co nejlépe simulovat prostředí
Marsu a participanty neustále monitorovat. Ti se museli potýkat
především s izolací a ztrátou soukromí. Získaná data slouží k výz‑
kumu potřeb nutných k zachování fyzického i duševního zdraví po‑
tenciálních obyvatel rudé planety. Primárně observační dokument
je složen převážně ze záběrů natočených samotnými účastníky
čtvrté mise, která se stala nejdelší simulací v historii NASA.

HUDBA
MUSIC
William Ryan Fritch
STŘIH
EDITING
Katherine Gorringe
PRODUKCE
PRODUCTION
Sandbox Films, Seeker,
Naked Edge Films,
Insignia Films
DISTRIBUCE
SALES
Kevin Iwashina

Six scientists spent a year inside a closed dome in Hawaii. They
were isolated from the world, ate dried food, and monitored the
length of showers. This was not a reality‑show, but an experiment
made by NASA. Hawaii was turned into Mars.
Sociological‑psychological research named HI‑SEAS has taken
place six times. Its objective is to create the best possible simu
lation of Mars, and to constantly monitor the participants. The
participants have to deal with isolation and loss of privacy. The
data gained serve to research the needs necessary to maintain the
physical as well as mental health of prospective visitors to the red
planet. This is a primary observational documentary that consists
mostly of footage made by the protagonists of the fourth mission,
the longest simulation in the history of NASA.

REŽIE
DIRECTED BY
Carsten Rau

Atomovou energii lidé dříve považovali za jedinou budoucnost
energetiky. Než přišla Fukušima. Jedna nehoda, která změnila
smýšlení velkých světových hráčů na poli výroby energie.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Carsten Rau

Zatímco mnohé jiné velmoci stále vidí atom jako nutný, v Německu
se rozhodli od něj odvrátit. Jak takové rozhodnutí uvádějí do praxe?
Dokumentární případová studie zachycuje složitost procesu od‑
stavení takového kolosu, jakým atomová elektrárna je. Pohled do
jejího nitra postupně střídá důležitý kontext – experti se shodují
na neshodě v přístupu k energetice, obyvatelé malé vesničky si
stýskají, že ztrácejí svoji dominantu. Otázka je jasná – je větší riziko
nehody, nebo saturace naší energetické potřeby?

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Andrzej Król
HUDBA
MUSIC
Ketan Bhatti, Vivan Bhatti
ZVUK
SOUND
Yannick Rehder
STŘIH
EDITING
Stephan Haase, Sigrid Sveistrup
PRODUKCE
PRODUCTION
Carsten Rau, Pier 53 Filmproduk‑
tion

Nuclear power used to be seen as the energy of the future before
Fukushima. One accident changed the mind of the world’s biggest
players in energy production.
While many countries still consider nuclear power necessary, Ger
many decided to turn away from it. How do you implement such
a decision? This case study deals with the hardships of shutting
down a nuclear power plant. The glance into its heart is accom
panied by the relevant context—experts agree to disagree on the
approach to power, and residents of a small village complain about
losing their landmark. The question is self‑evident—what is more
important, the risk of an accident or the need to satisfy our energy
requirements?

DISTRIBUCE
SALES
MagnetFilm
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SPÁNEK: NAČECHRANÁ REVOLUCE
SLEEP: THE SOFT REVOLUTION

STOUPAJÍCÍ HLADINA – PO NÁS POTOPA
66 METERS – RISING SEA LEVELS

Francie,
France
2020, 52 min.

Německo,
Germany
2019, 52 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Thierry Robert
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Raphaël Hitier, Fabrice Papillon,
Thierry Robert
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Thierry Robert, Sylvain Garassus,
Vincent Fooy, Hervé Glabeck,
Emerick Missud
HUDBA
MUSIC
Arnar Guðjónsson
STŘIH
EDITING
Gaétan Chabanol
PRODUKCE
PRODUCTION
Galaxie, ARTE France

Celou třetinu života strávíme pohrouženi ve spánku. I když je
spánek nedílným partnerem našich životů, čtyři z deseti lidí si
stěžují na nespavost či na závažnější vynechávání dechu během
spaní, zapříčiněné spánkovou apnoe.
Televizní dokument z produkce ARTE zkoumá příčiny spánkových
poruch. Těch se stále rostoucím digitálním znečištěním v popu‑
laci přibývá. Ve francouzském dokumentu na základě vědeckého
bádání v oborech spánku, sofrologie a světelné terapie sledujeme
revoluci, která otevírá dveře slastnějšímu spánku, ale i zdravějšímu
a spokojenějšímu životu. Film nabízí řešení, které máme všichni na
dosah našich dlaní a které radikálně mění náš bdělý i snový život.
A third of our lives is spent in deep sleep. Although sleep is an
integral partner of our lives, four out of ten people suffer from
insomnia or major breathing irregularities while sleeping, caused
by sleep apnea.
The ARTE produced television documentary investigates the causes
of sleep disorders, which has grown in numbers among the pop
ulation with the increase of digital pollution. Based on scientific
research in the fields of sleep, sophrology, and light therapy, we
see a revolution in this French documentary that opens the door to
more pleasurable sleep, but also a healthier and happier life. The
film offers a solution that radically changes both our conscious and
dream life, which we all have within our palm’s reach.

REŽIE
DIRECTED BY
Max Mönch, Alexander Lahl

Svět staví hráze a brány, lidé se stěhují nebo zvedají své domy
na kůly, aby zůstali v suchu. Vědci se mezitím v závodě s vodou
usilovně snaží zůstat o krok napřed.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Max Mönch, Alexander Lahl

Lidstvo ví, že hladina oceánů stoupá. Po celém světě jsou již desítky
let budována opatření pro vývoj podle těch nejtemnějších před‑
povědí. Ale to, co bylo před pár lety katastrofickým scénářem, je
dnes otázkou času. Co se stane, až se naše ochrana ukáže jako
nedostatečná? Voda stoupá a předvídat tento proces je navzdo‑
ry pokročilým technologiím a metodám výzkumu stále velmi
těžké. Dokument nabízí pohled na podoby, kterých tento problém
v různých koutech světa nabývá, i na některé z metod, pomocí nichž
mu lze čelit.

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Jean Schablin, Robert Coellen
STŘIH
EDITING
Mirco Tribanek
PRODUKCE
PRODUCTION
mobyDOK Mediaproduction
DISTRIBUCE
SALES
ZDF, 3SAT, NEW DOCS

The world is building dams and gates, people are moving or raising
their houses on stakes in order to stay dry. Meanwhile scientists
are racing with water and struggling to stay one step ahead.
Humanity knows that ocean levels are going up. For decades pre
cautions against the darkest predictions were being taken world
wide. Once a catastrophic scenario is now a matter of time. What
will happen once our protection proves insufficient? Water is rising,
and despite advanced technology and research methods, predic
tion is still very difficult. The documentary offers a look at how the
issue manifests itself across the world and also some of the meth
ods that can help us face it.

DISTRIBUCE
SALES
ARTE France
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SŮL, PROSÍM
PASS THE SALT

SUZANNE DAVEAU
SUZANNE DAVEAU

Kanada,
Canada
2020, 52 min.

Portugalsko,
Portugal
2019, 115 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Michael McNamara

Všichni ji známe, všichni ji máme na kuchyňském stole. Nená‑
padná sůl je z hlediska kulinářského i zdravotního mnohem kom‑
plexnější, než se může na první pohled zdát.

REŽIE
DIRECTED BY
Luisa Homem

Inspirativní okno do života mimořádné vědecké osobnosti bere
diváky na cestu kolem světa prostřednictvím jejích vlastních
vzpomínek, komorních záběrů a starých fotografií.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Michael McNamara

Bez soli si neumíme představit život. Od obyčejných chipsů po nej‑
vyšší kulinářské umění – sůl je zásadní součástí mnoha světových
kuchyní a stejně jako tuk či cukr se na čas stala jedním z nutričních
strašáků. Prostřednictvím vstupů světových odborníků a hravých
animací film nabízí několik úhlů pohledu na tento populární mine‑
rál. Zabývá se množstvím soli, které lidstvo zkonzumuje, lišícími se
názory na otázku, jaký vliv má na naše zdraví, nebo druhy a podo‑
bami, kterých nejen v potravinářském průmyslu nabývá.

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Luisa Homem

Everyone knows it, it is on everyone’s kitchen table. The unassu‑
ming salt is in both culinary and health terms much more complex
than it would seem.

ZVUK
SOUND
Giorgio Cristina,
Mónica Baptista,
Avelino Santolalla,
Luisa Homem

Formálně netradiční dokument umožňuje vstoupit do života inves‑
tigativní geografky Suzanne Daveau. Desítky archivních fotografií
a videí, z nichž se film skládá, doprovází její vlastní komentář. Su‑
zanne vzpomíná na osoby, místa a události, které ve svém životě
považuje za nejdůležitější – od své matky po geografa Orlanda
Ribeiru, od Sorbonny po Afriku, od výletů s rodinou po mapování
Portugalska. Drobnými momenty a obrazy nabité dvě hodiny uka‑
zují, kolik může jediný život obsáhnout, když jej žene vášeň pro
poznání.

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Kazuyoshi Ehara
HUDBA
MUSIC
Kenny Neal Jr.
STŘIH
EDITING
Kyle Gregory Sanderson
PRODUKCE
PRODUCTION
Aaron Hancox, Judy Holm,
Michael McNamara
DISTRIBUCE
SALES
Canadian Broadcasting
Corporation

58

We cannot imagine our lives without salt. From basic chips to the
highest culinary arts, salt is an essential part of the world’s cuisine,
and same as sugar or fat it has also become a nutrition bogey for
some time. With contributions from global experts and with playful
animations the film offers several ways of looking at this popular
mineral – it examines the amounts of salt consumed by humanity,
the differing opinions about its effect on our health and various types
and forms it takes not only within the food industry.

HUDBA
MUSIC
Avelino Santolalla,
Bruno Silva, Márcio Pinto

STŘIH
EDITING
Luisa Homem,
Luís Miguel Correia
PRODUKCE
PRODUCTION
TERRATREME Filmes

An inspiring insight into the life of an extraordinary researcher
invites the viewers on a journey around the world through her own
memories, intimate footage, and photographs.
This unconventional film gives a glimpse into the life of investigative
geographer Suzanne Daveau. Dozens of archival photos and videos
are accompanied by her own commentary. Suzanne reminisces
on the people, places, and events she considers most important in
her life—from her mother to the geographer Orlando Ribeiro, from
Sorbonne to Africa, and from family trips to mapping Portugal.
This film showcases how much one person can achieve in life when
driven by a passion for knowledge.

DISTRIBUCE
SALES
TERRATREME Filmes
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TULENI Z OSTROVA SABLE
SEALS OF SABLE

ÚL POHLEDU
BEEWILDERED COMPANIONS

Kanada,
Canada
2019, 52 min.

Německo,
Germany
2020, 87 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Teresa MacInnes, Kent Nason
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Teresa MacInnes, Erna Buffie
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Kent Nason
HUDBA
MUSIC
Jamie Alcorn, Nance Ackerman
ZVUK
SOUND
Teresa MacInnes, Jamie Alcorn,
Nance Ackerman
STŘIH
EDITING
Sarah Byrne
PRODUKCE
PRODUCTION
Sea to Sea Production, CBC Na‑
ture of Things

V Atlantském oceánu u Nového Skotska se ukrývá malý ostrov
Sable, který je domovem stád divokých koní i největší kolonie
tuleňů kuželozubých na světě. Jaké je jejich tajemství, díky
kterému i přes nepříznivé podmínky spojené s rybolovem jejich
počet stále roste?
Každou zimu se na březích Sable narodí 80 000 mláďat. Po boku
týmu badatelů, kteří jsou součástí jedné z největších existujících
přírodních laboratoří, se vydáváme pozorovat fascinující tuleně
kuželozubé. Ač rybářský průmysl kvete, populace tuleňů na os‑
trově Sable vzrůstá. Dokument na pozadí dechberoucích záběrů
nádherného ostrova odhaluje záhadné hry tuleních mláďat, tulení
jídelníček i způsob, jakým svou potravu vůbec hledají.
In the Atlantic Ocean near Nova Scotia, Sable Island is home to
herds of wild horses and the largest colony of grey seals in the
world. What is their secret that allows them to increase their num‑
ber despite adverse conditions related to fishing?
Each winter, 80,000 pups are born on the coast of Sable Island.
Alongside the team of researchers who work for one of the largest
natural laboratories, we set on a journey to explore the fascinating
grey seals. Although the fishing industry is booming, the popula
tion of seals on Sable Island is growing. Set against the backdrop
of breath‑taking shots of the beautiful island, the documentary
reveals the mysterious games of seal pups, seal diet, and the way
they hunt for food.

REŽIE
DIRECTED BY
Felix Remter, Miriam Remter
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Felix Remter
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Felix Remter
ZVUK
SOUND
Miriam Remter
STŘIH
EDITING
Miriam Remter
PRODUKCE
PRODUCTION
primate visions Remter & Remter
GbR
DISTRIBUCE
SALES
mindjazz pictures

Kultura včelařství je dnes v Evropě hluboce otřesena aktivací mi‑
grací malého včelího parazita z Asie, zvaného kleštík včelí, který
způsobil masové hynutí v populaci včel. Od té doby se med v Ev‑
ropě získává pouze při použití silných léků proti těmto roztočům.
Úl pohledu je pohlcující etnografická studie o sociálně‑materiálním
vztahu lidí a včel v době globalizovaných nemocí. Od Švýcarska
po ruský Baškortostán, od garážových laboratoří po nejhlubší lesy
Evropy, je zřejmé, že je potřeba znovu promyslet status včely me‑
donosné jako hospodářského a divokého zvířete. Tři observační
a tři diskurzivní kapitoly zahrnují klíčové postavy včelařství a jedi‑
nečné záběry z výzkumu a šlechtění, na které se v Evropě již téměř
zapomnělo.
The European beekeeping tradition is threatened by a small para‑
site from Asia called Varroa destructor, which has caused a severe
decrease in the bee population. Since its invasion, honey in Europe
can be produced only with the use of strong anti‑mite medicine.
Beewildered Companions is an ethnographic study of the socio
‑material relation of people and bees at a time of global diseases.
From Switzerland to Russian Bashkortostan, from home labora
tories to the deepest forests of Europe. It’s clear that we need to
reconsider the status of the honey bee as domestic and wild spe
cies. Six observational and discursive chapters include key figures
in beekeeping and unique footage of research and breeding nearly
forgotten in Europe.

DISTRIBUCE
SALES
Sea to Sea Production
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VĚDKYNĚ VS. VĚDA
PICTURE A SCIENTIST

ZA ZÁCHRANOU JAZYKA
TO SAVE A LANGUAGE

USA
2020, 97 min.

Estonsko,
Estonia
2020, 75 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Sharon Shattuck, Ian Cheney
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Emily Topper, Ian Cheney, Michael
James Murray, Duy Linh Tu, Kelly
West
HUDBA
MUSIC
Martin Crane
ZVUK
SOUND
Judith Karp, Djim Reynolds,
Justan Ross, Susan Bryant, An‑
drew Garrison
STŘIH
EDITING
Natasha Bedu
PRODUKCE
PRODUCTION
Uprising LLC, Wonder Collabo‑
rative
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Mají znalosti. Zkušenosti. Tituly. Tvrdě pracují na svých výzku‑
mech na prestižních univerzitách a vědeckých institucích. Jsou
ambiciózní. Čelí diskriminaci, sexuálnímu obtěžování a pře‑
hlížení. To jsou ženy ve vědě.
Statistická data jsou neúprosná – počet vědkyň je mnohem menší
než počet vědců. A přestože se nacházíme ve 21. století, svět vědy
si většina z nás stále asociuje s muži. Celovečerní dokument dává
prostor vědkyním podělit se o své (pracovní) zkušenosti, které
mohou nelichotivé statistiky objasnit. Jejich příběhy totiž zahrnují
obtěžování, explicitní fyzické útoky a boj za odpovídající velikost
laboratoří. Ukazují nám ovšem i cesty, jak vědu udělat otevřeným
a bezpečným místem pro všechny.
They have knowledge, experience, and degrees. They work hard
on their research at prestigious universities and scientific institu‑
tions. They are ambitious. The face discrimination, sexual harass‑
ment, and neglect. They are the women of science.
The statistics are merciless—there are far less women in science
than men. And even though we live in the 21st century, science is
still associated mostly with men. This feature documentary lets
female scientists share their experience which might shed some
light on the unflattering statistic. Their stories include harassment,
explicit physical violence, and struggle for appropriately sized labs.
But they also show ways to make science an accessible and safe
place for everyone.
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REŽIE
DIRECTED BY
Liivo Niglas
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Liivo Niglas
OBSAZENÍ
CAST
Indrek Park
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Liivo Niglas
STŘIH
EDITING
Kaie‑Ene Rääk
PRODUKCE
PRODUCTION
Liivo Niglas, Kaie‑Ene Rääk
DISTRIBUCE
SALES
F‑Seitse

Svět přichází nejen o zvířecí druhy, ale také o jazyky. O jejich
záchranu usilují jazykoví specialisté z celého světa. Včetně es‑
tonského lingvisty Indreka Parka, který se vydává do údolí řeky
Missouri.
Jazyk je důležitou součástí identity každého člověka. Co ale nas‑
tane, když jste posledním mluvčím svého jazyka na světě? To byl
případ Edwina Bensona, posledního mluvčího indiánského jazyka
mandan. Aby měl tento jazyk vůbec šanci na přežití, Benson musí
své dědictví a znalosti předat cizinci, který pro mandan představuje
poslední naději. Film sleduje nejen náročný proces lingvistické
práce v terénu, ale i roli jazyka v životě člověka a komunit a tíhu
odpovědnosti za držení cizího dědictví.
Not only are rare animals disappearing from our world, languages
are too. Linguists around the globe are attempting to save them.
Indrek Park, an Estonian expert, is heading to the Missouri River
valley on such a mission.
Language is a fundamental part of our identity. Being the last
speaker of your language can be a daunting prospect. This was the
case for Edwin Benson, the last speaker of Mandan, an indigenous
language from North Dakota. To ensure the survival of his mother
tongue, Benson must entrust his heritage to a stranger, who is his
last hope. The movie portrays the difficult work of a field linguist, the
role languages play in our lives and communities, and the burden
of preserving a heritage.

ZAKÓDOVANÝ BIAS
CODED BIAS

ŽENY A VĚDA V AFRICE: TICHÁ REVOLUCE
WOMEN AND SCIENCE IN AFRICA: THE SILENT
REVOLUTION

USA
2020, 87 min.

Francie,
France
2019, 52 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Shalini Kantayya
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Shalini Kantayya
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Steve Acevedo
HUDBA
MUSIC
Katya Mihailova
STŘIH
EDITING
Alexandra Gilwit, Shalini Kan‑
tayya, Zachary Ludescher
PRODUKCE
PRODUCTION
Shalini Kantayya, Kathryn Hende‑
rson, 7th Empire Media

Joy Buolamwini při práci na MIT učinila zvláštní objev – pro‑
gram na rozpoznávání tváří nedokázal identifikovat tváře tmavé
barvy pleti. Její šokující objev vedl k rozpletení dalekosáhlého
problému v systémech, které nás dennodenně obklopují.
Mohlo by se zdát, že technologický pokrok se stroji, které dokáží
posuzovat s přesností a objektivitou pro člověka nedosažitelnou,
povede ke spravedlivější společnosti. Za algoritmy a databázemi,
na jejichž základě stroje rozhodují, ale stále stojí člověk, kterému
není cizí chybování ani zaujatost. Joy se společně s dalšími od‑
bornicemi a odborníky na data a technologie vydává po stopách
kódu, který vstupuje do všech životů, ale škodí jen některým z nás.
Joy Buolamwini discovered something strange while working on
MIT – the face recognition programme couldn’t identify dark
‑skinned faces. Her shocking discovery led to the unravelling of
a large issue in systems that surround us every day.
It could seem that technological progress and machines capable
of evaluation with precision and objectivity unreachable by humans
would lead to a more just society. But behind the algorithms and
databases based on which the machines make their decisions
there is still a human being with flaws and bias. Together with oth
er male and female specialists on data and technology Joy sets
out to uncover a code that enters all of our lives but only some are
damaged by it.

REŽIE
DIRECTED BY
Kate Thompson‑Gorry
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Kate Thompson‑Gorry
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Clément Alline, Oli Caldow
HUDBA
MUSIC
Cézame Music Agency, Amaury
Chabauty
ZVUK
SOUND
Juan Kindo, Menja Herinandra‑
sana
STŘIH
EDITING
Pauline Chabauty
PRODUKCE
PRODUCTION
Michel Welterlin, La Compagnie
des Taxi‑Brousse
DISTRIBUCE
SALES
La Compagnie des Taxi‑Brousse
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Věda ve spojení s Afrikou většinou není to první, co přichází na
mysl. Přesto hned v několika afrických zemích dochází k rozvoji
oborů jako nanochemie, molekulární biologie nebo astrofyzika,
a to často díky ženám.
Francouzský dokument představuje práci a výzkum tří žen ze tří
různých zemí. Tebello Nyokong, profesorka působící na Rhode‑
sově univerzitě v JAR, se v oboru nanochemie zabývá filtrací vody.
Zara Randriamanakoto rozvíjí na Madagaskaru astronomický vý‑
zkum a Francine Ntoumi se v Kongu věnuje infekčním nemocem
a s projektem Pandora rozšiřuje možnosti mezinárodní vědecké
spolupráce s africkými lékaři. Prostor ve filmu ovšem dostávají
i mladé vědecké naděje, které sdílí své vize a zkušenosti z pozice
žen ve svých oborech.
Science and Africa—one would not put these two together at first.
Yet, several African countries have developed fields such as na‑
nochemistry, molecular biology or astrophysics, often thanks to
women.
The French documentary shows the work and research of three
women from three different countries. Tebello Nyokong, a nano
chemist professor at Rhodes University in South Africa, looks into
water filtration. Zara Randriamanakoto develops astronomical re
search in Madagascar, and Francine Ntoumi examines infectious
diseases in Congo and extends international scientific cooperation
with African physicians through the Pandora project. Additionally,
the film gives space to young hopefuls, who share their visions and
experience as female scientists.

ČESKO-SLOVENSKÁ
SOUTĚŽ
CZECH-SLOVAK
COMPETITION

POROTA ČESKO-SLOVENSKÉ SOUTĚŽE
CZECH-SLOVAK COMPETITION JURY
PAVEL DOLEČEK

MARIE ŠABACKÁ

JIŘÍ DUŠEK

ZDROJ FOTO
SOURCE OF PHOTO
https://www.msmt.cz/photo/pavel‑dolecek-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Du%C5%A1ek_(astronom)
https://www.investigace.cz/sara‑polak‑umela‑inteligence‑neni‑hodna‑nebo‑zla‑to‑delaji‑lide/
https://www.prf.jcu.cz/cpe/struktura‑cpe/lide/sabacka.html

SARA POLAK
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ČESKÉ ZÁZRAKY: KAPKA RTUTI
CZECH MIRACLES: MERCURY DROPS

ČEŠTÍ VĚDCI V TAJÍCÍ ARKTIDĚ
CZECH SCIENTISTS IN THE ARCTIC

Česká republika,
Czech Republic
2020, 26 min.

Česká republika,
Czech Republic
2021, 52 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Petra Všelichová
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Marek Holub
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Jiří Berka
ZVUK
SOUND
Filip Šnajdr, Jakub Krajíček
STŘIH
EDITING
Tomáš Simper
PRODUKCE
PRODUCTION
Česká televize
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Co se skrývá v roztocích? Analytickou metodu polarografie obje‑
vil Jaroslav Heyrovský, první český laureát Nobelovy ceny. Jeho
odkaz dnes nacházíme napříč vědeckými obory i technologiemi
každodenního života.
Polarografie, metoda založená na použití rtuťové elektrody,
umožňuje rozpoznat přesné složení roztoků. Její objevitel, jediný
český držitel Nobelovy ceny za přírodní vědy Jaroslav Heyrovský,
svými myšlenkami dodnes inspiruje další generace vědců. Doku‑
ment kombinuje historické záznamy vědcova života s rozhovory
s experty z nejrůznějších vědních disciplín. Dále přibližuje dnešní
praktické využití polarografie a objasňuje její potenciální uplatnění
v budoucnu.
What is contained in solutions? The analytical polarograph‑
ic method was invented by Jaroslav Heyrovský, the first Czech
Nobel Prize winner. Today, his legacy is visible across scientific
disciplines and everyday technologies.
Polarography is a method that uses a mercury electrode to identify
the exact compositions of solutions. The ideas of its inventor, the
only Czech Nobel Prize winner in natural sciences, Jaroslav Hey
rovský, continue to inspire scientists to this day. The documentary
combines historical records of the scientist’s life from interviews
with experts from various scientific disciplines. It also outlines how
polarography is currently used in practice and clarifies its potential
application in the future.
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REŽIE
DIRECTED BY
Zdeněk Zvonek

Již není tajemstvím, že na globálním oteplování má výrazný podíl
lidská činnost. Ačkoli příroda v arktických oblastech je člověkem
ovlivněná minimálně, klimatické změny jsou zde nejpatrnější.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Zdeněk Zvonek

Klima se mění periodicky a pro udržitelný rozvoj světa je zásad‑
ní probíhajícím změnám porozumět. V dokumentu se vydáme
na Špicberky, kde se skupina českých vědců zabývá procesem
globálního oteplování. Neustálý nárůst průměrné roční teploty,
úbytek mořského ledu, narušení ekosystému mnoha druhů – lze
tento proces ještě zastavit? I na tuto otázku se odborníci snaží
odpovědět způsobem, který bude srozumitelný široké veřejnosti.

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Zdeněk Zvonek
HUDBA
MUSIC
Daniel Němec, Eva Javůrková
STŘIH
EDITING
Michal Cingroš
PRODUKCE
PRODUCTION
Česká televize
DISTRIBUCE
SALES
Česká televize
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It is no secret that human activity has had a significant impact
on global warming. Even though the wilderness in the Arctic has
barely been touched by man, climate change is most apparent
here.
The climate changes periodically and this is essential for under
standing the ongoing changes for a sustainable development of
the world. This documentary takes us to Svalbard, where a group of
Czech scientists researches global warming. The constant increase
in the average annual temperature, loss of sea ice, and disruption
of ecosystems for many species—can it be stopped? These experts
attempt to answer this and other questions for the general public.
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DEN S ČÁSTICEMI
A DAY WITH PARTICLES

DO CHILE ZA ZATMĚNÍM SLUNCE
TO CHILE FOR A SOLAR ECLIPSE

Česká republika,
Czech Republic
2020, 30 min.

Česká republika,
Czech Republic
2021, 57 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Vojtěch Pleskot, Martin Rybář,
Daniel Scheirich
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Vojtěch Pleskot, Connie Potter
OBSAZENÍ
CAST
Vojtěch Pleskot, Jonathan Fowler
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Michal Kroužel, Martin Rybář
HUDBA
MUSIC
bensound.com
ZVUK
SOUND
Martin Rybář, Daniel Scheirich
STŘIH A ANIMACE
EDITING AND ANIMATION
Daniel Scheirich

I den v kůži částicového fyzika může být naplněn momenty čiré
fantazie a dětského nadšení. Protagonista osciluje mezi každo‑
denní realitou a výlety do světa představivosti a invence, jejichž
prostřednictvím nás seznamuje se samou podstatou svého obo‑
ru i s jeho praktickým zázemím.
Hravou, ale nikoli infantilní formou se tak dostáváme od nejmen‑
ších částic až do nitra komplexních strojů a mechanismů, které
nám alespoň na chvíli umožňují spatřit stavební kameny světa.
Na cestě ze starověkého Řecka ke globálně propojeným mezilid‑
ským společenstvím a mnohačlenným vědeckým týmům možná
ale nakonec zjistíme, že k objevení těch nejdůležitějších částic
našich životů nepotřebujeme nejmodernější mikroskopy ani vy‑
sokoškolský diplom.
Even a day in the life of a particle physicist can be filled with mo‑
ments of pure fantasy and child‑like enthusiasm. The protagonist
oscillates between everyday reality and journeys into the world of
imagination and invention, through which he introduces us to the
very essence of his field of study and the practical background.

REŽIE
DIRECTED BY
Jiří Dobrý
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Jiří Dobrý
OBSAZENÍ
CAST
Jiří Dobrý, Jiří Malík,
Ondřej Šťastný
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Jiří Dobrý, Jiří Malík
HUDBA
MUSIC
Sonyk Bel

By playful means we go from the tiniest particles to the inside of
complex machines and mechanisms which allow us to look upon
the building blocks of the world. Going from Ancient Greece to
globally interconnected human communities and multi‑member
scientific teams, we might just find that to discover the most im
portant particles of our lives we don’t need a microscope or even
a university diploma.

STŘIH
EDITING
Jiří Malík
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PRODUKCE
PRODUCTION
Dobré vědět

Nehostinné písečné duny, supi kroužící na nebi a nesmírné su‑
cho – taková je chilská poušť Atacama. Zároveň však nabízí
ideální podmínky k pozorování toho nejzajímavějšího úkazu na
denní obloze.
Trojice fyziků ze Slezské univerzity v Opavě, autorů populárně
‑vědeckého YouTube kanálu Dobré vědět, vás v neortodoxním ces‑
topisu provede svými zážitky z výpravy za úplným zatměním Slunce
a seznámí vás s chodem pouštních astronomických observatoří,
kde se setkávají badatelé z celého světa. Panoramatické snímky
místní krajiny a noční oblohy neposkvrněné světelným smogem
zprostředkovávají podívanou, jakou nenajdete na žádném jiném
místě na světě.
Hostile dunes, circling vultures, and an ever‑present drought—this
is the Atacama Desert. However, it offers the perfect conditions
for observing the most fascinating phenomenon in the day sky.
In this unconventional travel diary, a trio of physicists from Sile
sian University in Opava, authors of the popular‑science YouTube
channel Dobré vědět, guide viewers through their experiences on
the quest for a total solar eclipse and introduce desert astronom
ical observatories that serve as meeting points for scientists from
all over the world. Panoramic images of the local landscape and
night sky untainted by light pollution present a spectacle not found
anywhere else.

PRODUKCE
PRODUCTION
Vojtěch Pleskot, Connie Potter,
Martin Rybář, Charles University,
Science to Go!
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HELIOS
HELIOS

HVĚZDIČKY – OTTO
STARS – OTTO

Česká republika,
Czech Republic
2020, 52 min.

Česká republika,
Czech Republic
2019, 5 min.
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Ondřej Sovík
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Jakub Kýr
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STŘIH
EDITING
Linda Jandejsková
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Astrofotografie unikátním způsobem propojuje umělecký svět
s tím vědeckým. Rozvoj této disciplíny byl spjat s posuny foto‑
grafické techniky, ale až ambice českého matematika vyobrazila
Slunce ve zbrusu novém světle.
Naše nejbližší hvězda je pro přežití lidstva nezbytná, nicméně
výkyvy magnetického pole Slunce se mohou v mžiku stát jeho
zhoubou. Jejich pozorováním se pokoušíme anomálie předjímat
a lépe chápat důvody jejich vzniku. Nadšenec a profesor matema‑
tiky při brněnském VUT Miloslav Druckmüller zatoužil při sledování
oblohy vidět vzdálená tělesa ve větším detailu – naštěstí neměl
k algoritmům nikdy daleko a svou prací změnil svět astrofotografie
k nepoznání.
Astrophotography connects the worlds of art and science in
a unique way. The growth of this field was related to the develop‑
ments in photographic technology until the ambition of a Czech
matematician showed the Sun in a brand new light.
Our closest star is necessary for mankind’s survival, but the fluctua
tion of its magnetic field can become our doom. With observations,
we attempt to predict anomalies and understand why they happen.
An enthusiast and professor of mathematics at VUT Brno, Miloslav
Druckmüller wanted to see the more remote objects in greater de
tail when observing the night sky. Fortunately, he is no stranger to
algorithms and his work changed the world of astrophotography
beyond recognition.

DISTRIBUCE
SALES
Česká televize
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EDITING
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Hana Blahová, Diana Tuyet‑Lan
Kosinová, Patrick Diviš,
Česká televize
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Česká televize
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Když se řekne Otto Wichterle, nejspíš se vám vybaví kontaktní
čočky vyrobené podomácku díky stavebnici Merkur. To je ale
pouhá kapitola ze života slavného českého vědce, jehož příběh
nyní může poznat celá rodina.
V animovaném pořadu Hvězdičky České televize můžou i ti nej‑
menší nahlédnout do české historie a seznámit se s nejvýznam‑
nějšími osobnostmi na poli umění i vědy. V díle o Ottu Wichterlem
se dozvíme o badatelských začátcích prostějovského rodáka, kte‑
rý si už v raném věku uvědomil, že věda je zábava. Jeho osud ale
opakovaně narušovaly komplikace spojené s chatrným zdravím,
druhou světovou válkou i s neúspěchy v rámci vědeckého výzkumu.
Jak ale z filmu jasně vyplývá, je třeba se nevzdávat a nepřestat
poznávat a tvořit.
When you say Otto Wichterle, one will probably think of contact
lenses made at home using a Merkur building kit. But this is only
one chapter in the life of a famous Czech scientist, whose story is
now approachable to the whole family.
The animated show Stars by Czech Television allows even the youn
gest ones to learn about Czech history and the most prominent
figures in art and science. The episode on Otto Wichterle explores
the research beginnings of this native of Prostějov, who realised
at an early age that science is fun. However, he had to face many
complications associated with his poor health, World War II, and
scientific research failures. But it is clear from the film that no one
should give up or stop learning and creating.
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JEŠTĚ HOŘÍM?: PETR JURAČKA
AM I STILL BURNING?: PETR JURAČKA

KUKU
CUCKOO

Česká republika,
Czech Republic
2020, 28 min.

Česká republika,
Czech Republic
2020, 4 min.
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DIRECTED BY
Hana Pinkavová
SCÉNÁŘ
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Hana Pinkavová
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Josef Nekvasil
ZVUK
SOUND
Jan Hála, David Kaláč
STŘIH
EDITING
František Pospíšil

Jeho fotka zdobí přebal knihy spisovatele Paula Coelha, pro
snímek oceněný studentským Oscarem nasnímal plísně. Popula‑
rizátor vědy a světově uznávaný fotograf stále ohromuje dětským
zápalem a hravou povahou.
Po patnácti letech režisérka Hana Pinkavová navazuje na cyklus
Nehasit! Hořím!, kde představovala nadějné lidi poháněné nevšed‑
ním zápalem. Tehdy šestnáctiletý Petr Juračka snil o expedicích
za záchranou ohrožených druhů. Dnes učí na Karlově univerzitě,
procestoval všechny kontinenty a v neposlední řadě vydal knihu.
Medailon kombinující výpovědi, zákulisí popularizačních spotů
a archivní záběry z cest ukazuje, že mladého a nadšeného želvolo‑
ga s bohatým spektrem snů v sobě stále nezapře.
His photo is on the cover of Paulo Coelho’s book. He was awarded
for filming mold. The popularizer of science and globally acclai‑
med photographer continues to amaze with his drive and playful
disposition.

DISTRIBUCE
SALES
Česká televize

After fifteen years, the director Hana Pinkavová follows up on the Do
Not Extinguish! I’m on Fire! cycle about promising individuals with
exceptional zeal. The then sixteen‑year‑old Petr Juračka dreamed
of saving endangered species. Today he teaches at Charles Uni
versity, has travelled to every continent, and has written a book. The
medallion combining statements, the backstage of popularizing
TV spots, and archive footage from travels reveals that Petr cannot
contain the enthusiastic young turtle‑logist with wild dreams.
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Jana Vokrouhlíková
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Daniela Hýbnerová
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Daniela Hýbnerová
HUDBA
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Matěj Lindner, Zdeněk Lindner
ZVUK
SOUND
Matěj Lindner, Zdeněk Lindner
STŘIH
EDITING
Marguerite Farag
PRODUKCE
PRODUCTION
Ondřej Šejnoha, FAMU, Hynek
Spurný
DISTRIBUCE
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FAMU

77

Kolik z vás vidělo kukačku na vlastní oči? Sice ji považujeme za
českého ptáka a máme pocit, že o ní víme vše, ale i tak dobře
známý opeřenec skrývá mnohá tajemství a pikantní zajímavosti,
které nám ve škole zapomněli říct.
To, že kukačky jsou vlastně krkavčí matky a svá vajíčka kladou do
hnízd jiným ptákům, je všeobecně dobře známo. Věděli jste ale, že
každá kukačka může klást vajíčka jiné barvy? Slyšeli jste už příběh
o lidožravé kukačce? A je to vůbec český pták, nebo si k nám z Afriky
létá jen na dovolenou? Odpovědi na otázky, které vás ani nena‑
padlo klást, nabízí prof. Tomáš Grim v popularizačně‑vědeckém
dokumentu, který si díky veselé animaci a vtipnému nadhledu užijí
děti i dospělí.
How many of you have seen a cuckoo with your own eyes? We may
consider it a local bird and think we know everything about it, but
this well‑known feathered animal hides many secrets they forgot
to tell us at school.
The fact that cuckoos are not a picture of parenthood and lay their
eggs in the nests of other birds is common knowledge. But did you
know that cuckoo can lay eggs of different colours? Have you heard
the tale of a man‑eating cuckoo? And can we even call it a local bird
or is it only here on holiday from Africa? The light‑hearted nature
and cheerful animation will captivate the attention of both children
and adults, and prof. Tomáš Grim will answer the questions you
never even thought to ask.
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NEDEJ SE: KDO ZAPLATÍ ÚČET?
DON’T GIVE UP: WHO PAYS THE BILL

NEDEJ SE: PAMĚŤ PRALESA
DON’T GIVE UP: FOREST MEMORY

Česká republika,
Czech Republic
2020, 26 min.

Česká republika,
Czech Republic
2020, 25 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Martin Slunečko

Po pádu komunistického režimu byla Česká republika jednou
z nejznečištěnějších evropských zemí. Jak se za třicet let změ‑
nila česká krajina a půda, jejíž bohatství nás udržuje při životě?

REŽIE
DIRECTED BY
Tomáš Kratochvíl

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Martin Slunečko

Péče o půdu by měla být naší prioritou. S její kvalitou totiž souvisí
jak kvalita potravin, tak i kvalita vody a její dostatek. V současnosti
však máme u půdy velký dluh. České luky a pastviny ustupují ob‑
rovským lánům neekologicky pěstovaných plodin. Půda se kvůli ne‑
smírné degradaci mění v poušť. Světlem na konci tunelu by mohli
být drobní zemědělci, kteří o svou půdu šetrně pečují a vyčerpané
živiny do ní vracejí. Takových však stále není mnoho, takže pomalu
začínáme prohrávat boj s další hrozící pandemií – s hladem.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Tomáš Kratochvíl

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Jakub Fencl, Vladimír Haviar,
Martin Slunečko,
Lena Zikmundová
ZVUK
SOUND
Zdeněk Štěpánek,
Jaroslav Hreha

After the fall of the communist regime, the Czech Republic was
one of the most polluted European countries. How did the Czech
landscape and soil, whose riches keep us alive, change over thirty
years?

PRODUKCE
PRODUCTION
Milada Rebcová

Land upkeep should be our priority. Its characteristics determine
the quality of food, water, and its sufficiency. However, we currently
have degraded soil. Czech meadows and pastures have given in to
giant stretches of non‑ecologically grown crops. Due to immense
degradation, soil turns into desert. The solution could be small far
mers, who care for their soil thriftly and replenish its nutrients. They
are still too few, and we are starting to lose the fight with a different
impending pandemic—hunger.
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Tomáš Kratochvíl, Milan Sýkora
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EDITING
Tomáš Kratochvíl
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Česká televize – Lenka Polášková
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Na první pohled od sebe dovedeme odlišit nejspíš jen listnatý
les od jehličnatého. Pod korunami stromů se ale mohou skrývat
organismy, které svou dlouhověkostí přesahují naše nejdivočejší
představy.
Ostrovy prastaré vegetace v lesích jižních Čech během staletí
nerušeného vzkvétání nashromáždily nevídané druhové bohat‑
ství. Pohled na tyto oblasti se díky dlouholeté interdisciplinární
spolupráci přírodovědců mění a hospodářské zájmy ustupují těm
výzkumným. Mapování původní lesní flory přináší poznatky, díky
kterým můžeme cenné biotopy cíleně chránit a uchovat je před
náletovými dřevinami, nepůvodními druhy nebo neuváženými zá‑
sahy člověka pro budoucí generace.
At first glance, we recognize only a deciduous or coniferous forest.
But under the tree crowns we can find organisms with longevity
beyond our wildest fantasies.
Islands of ancient vegetation in forests of southern Bohemia have
accumulated unspeakable species diversity over centuries of un
disturbed development. We can get a different perspective thanks
to the enduring, interdisciplinary cooperation of biologists and
economic interests. The mapping of original forest flora brings
findings that allow for targeted conservation of valuable biotopes
and their protection for future generations against invasive species
and reckless human intrusion.
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O VLCÍCH A LIDECH
OF WOLVES AND MEN

OSOBNÍ ŽIVOT DÍRY
PERSONAL LIFE OF A HOLE

Česká republika, Německo,
Slovensko
Czech Republic, Germany,
Slovakia
2020, 26 min.

Česká republika,
Czech Republic
2020, 62 min.

REŽIE
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Michal Gálik
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HUDBA
MUSIC
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STŘIH
EDITING
Michal Gálik

Vlci byli přirozenou součástí naší přírody, dokud je člověk prak‑
ticky nevyhubil. Po více než sto letech se tito predátoři do České
republiky vrací. Dokážeme se s nimi naučit žít, tentokrát v har‑
monii?
Vlci jsou vrcholoví predátoři a v ekosystému zaujímají význam‑
nou roli. Díky intenzivní ochraně dochází k rozrůstání populace
těchto šelem s nechvalnou pověstí a mnoho evropských zemí se
potýká s jejich návratem. Dokument představuje spolupráci česko
‑německých odborníků, kteří vlky monitorují a studují. Dále ukazuje
způsoby, jak vlkům vytvořit vhodné podmínky k životu. Klíčové je
napravení jejich reputace dostatečným informováním a vzdělá‑
váním veřejnosti, včetně chovatelů domácích zvířat a myslivců.
Wolves were a natural part of our environment until man practi‑
cally made them extinct. After more than a hundred years, these
predators return to the Czech Republic. Can we learn how to live
with them in harmony?
Wolves are the apex predators that play an essential role in the
ecosystem. Thanks to the protection efforts, the population of the
se beasts of ill repute is growing, and many European countries
deal with their return. This documentary shows the collaborati
on between Czech and German experts who monitor and study
them. It also presents ways how to create suitable conditions for
the wolves to live in. The crucial step is to mend their reputation
by informing and educating the public, including pet owners and
gamekeepers.

REŽIE
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Ondřej Vavrečka
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HUDBA
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STŘIH
EDITING
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želová, Ondřej Vavrečka
PRODUKCE
PRODUCTION
Alžběta Janáčková

Díry již dávno nejsou pouhými absencemi prostoru, do kterých
můžeme šlápnout a vymknout si kotník, případně v nich ulovit
mamuta. Díra je pohlcovač významu, jehož znakovou funkcí je
odkazovat k nepřítomnému. Tečka pod vykřičníkem, který nás
má upozornit na snadno přehlédnutelné aspekty jinak poměrně
obstojně zaplněné reality.
V autoreferenční a děravé meta‑honbě za nulovými znaky v našem
světě – který mnohem spíše připomíná prapodivný cedník než
celistvý a spořádaný útvar – se autorský tým setkává s vědci, fi‑
losofy, vlaky, revolucionáři, kanibaly či Antonínem Dvořákem, aby
se pokusil vytvořit mapu děravého prostoru, která by nám snad
mohla pomoct začít se pozorněji rozhlížet po těchto významupl‑
ných objektech.
Holes are no longer a simple absence of space into which we can
step and twist our ankle, alternatively catch a mammoth. A hole
is an absorber of meaning, whose character function is to refer to
the absent. A dot under an exclamation point that should alert us
to the easily overlooked aspects of otherwise fairly crowded reality.
In an self‑referential and holey meta‑chase for null characters in our
world—which often resembles a strange strainer rather than a solid
and tidy shape—the authorial team meets scientists, philosophers,
trains, revolutionaries, cannibals, and Antonín Dvořák in order to
try to create a map of holey space that could help us start looking
more attentively for these meaningful objects.

DISTRIBUCE
SALES
Klara Khine Distribution
80

Česko‑Slovenská soutěž, Czech-Slovak Competition

81

Česko‑Slovenská soutěž, Czech-Slovak Competition

ZEBRA BEZ HŘÍVY
THE STORY OF THE MANELESS ZEBRA
Česká republika,
Czech Republic
2021, 26 min.
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TAJNÁ HISTORIE – SEXUÁLNÍ DĚJINY
ČESKÝCH ZEMÍ
SECRET HISTORY – SEXUAL PAST OF THE
BOHEMIAN COUNTRY
Česká republika,
Czech Republic
2020, 62 min.

Představa, že se po Africe prohánějí obrovská stáda zvířat, má
dnes bohužel daleko od pravdy. Zvířata v Africe nenávratně
mizí a takovýto smutný osud postihl i zebru bezhřívou, kterou
do České republiky přivezl v 70. letech zoolog Josef Vágner.
Od té doby se množila v našich zoologických zahradách, ale nikdo
přesně nevěděl, zda se stále vyskytuje ve volné přírodě. Tento
film vás společně s českou expedicí zkušených zoologů zavede
do Ugandy. Jejím cílem bude zjistit, zda zebra bezhřívá dokázala
čelit obrovskému loveckému tlaku a přežít ve válkou zmítaném
území až do současnosti, a pokud ano, tak přispět k její záchraně.
Today the image of enormous herds of wild beasts roaming Africa
is unfortunately far from the truth. Animals of Africa are disap‑
pearing irrevocably and this tragic fate is shared by the maneless
zebra, which was brought to Czechia in the seventies by the zool‑
ogist Josef Vágner.
The zebra thrived and reproduced in local zoos, but it remained
uncertain if it continued to exist in the wild. Together with a Czech
expedition of experienced zoologists, we travel to Uganda. The goal
is to find out if the maneless zebra has managed to overcome the
large hunting demand and survive in a war‑torn country, and if it
did, then contribute to its preservation.
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REŽIE
DIRECTED BY
Pavel Šimák

Rapidní společenský vývoj v 19. století se týkal života veřejného.
Ten soukromý, do něhož patřila sexualita, ovšem ovládala přísná
a někdy nepsaná pravidla, jež se výrazně lišila pro muže a ženy.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Pavel Šimák, Radim Kopáč

Na příkladu fiktivní středostavovské rodiny je ukázáno, jak se
společenské normy promítaly do reálných životů, a nakolik může
intimní sféra vypovídat o české společnosti a jejím vývoji. Archivní
materiály doplněné výkladem odborníků na historii, kriminalistiku,
církev či psychologii ukazují dobový postoj k prostituci, pornografii
nebo manželství a jeho proměnu od tabu k veřejnému tématu.
Poukazují i na rozdíly mezi městským a venkovským prostředím
a v rámci společenských vrstev.
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CINEMATOGRAPHY
Petr Vejslík
HUDBA
MUSIC
Jan Kluka
STŘIH
EDITING
Jan Kluka
PRODUKCE
PRODUCTION
Jan Vlček
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Rapid social development in the 19th century primarily influenced
public life. However, private life and sexuality were bound by strict
and often unspoken rules applied differently to men and women.
An example of a fictional middle‑class family shows how social
norms were reflected in day‑to‑day lives and how intimate matters
can testify to the development of Czech society. Archival materials
accompanied by a commentary of experts in history, criminology,
religion, and psychology show the attitude towards prostitution,
pornography, and marriage with their transition from taboo to pub
lic discourse. The experts also explore the differences between city
and countryside life among various social classes.
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TE:20
TE:20

TRANS* VIKTOR
TRANS* VIKTOR

Česká republika,
Czech Republic
2021, 15 min.

Česká republika,
Czech Republic
2020, 13 min.

REŽIE
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EDITING
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Anna Růžková
PRODUKCE
PRODUCTION
Vlastivědné muzeum Jesenicka
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TE:20 je zachycením vědecké práce v nejbližším detailu i celé šíři
jejího společenského kontextu. Úkol je to nemalý. Obhájit cenu
poznání a nastavit standardy kolegiality ve vědě a vzdělávání.
Bude jedno léto stačit?
Film svým názvem přímo antagonizuje minimalistické trávení času
u hraní počítačové střílečky Counter‑Strike. A nabízí východisko
v podobě středoškolské T‑expedice pořádané Národním pedago‑
gickým institutem. Dokument mladých filmařů a filmařek je zázna‑
mem tohoto unikátního výzkumného pobytu. Práce se sebereflexí
vypravěče bourá formální strohost mluvících hlav a snímek jde
s vtipem divákovi naproti. Bez váhání lze TE:20 považovat za divo‑
kou kartu Česko‑Slovenské soutěže AFO.
TE:20 captures scientific work in both the detail and extent of its
social context. The feat is not small. Defend knowledge’s value
and set the standards of collegiality in science and education.
Will one summer suffice?
The film’s name antagonizes the minimalist pastime of playing
the shooting game Counter Strike and offers a solution in the form
of a highschool T‑expedition hosted by the National Pedagogical
Institute. The young filmmakers’ documentary is a record of this
unique research stay. Self‑reflexive narration breaks up the formal
austerity of talking heads, and the film’s humour meets the viewer
half‑way. TE:20 may be, without hesitation, considered the wild
card of AFO’s Czech & Slovak competition.

Česko‑Slovenská soutěž, Czech-Slovak Competition

REŽIE
DIRECTED BY
Filip Štoček, Štěpán Svoboda

Projekt Televize Seznam se snaží šesti krátkometrážními snímky
přiblížit širší veřejnosti uvažování a emocionální život lidí, kteří
se vymykají konvenčnímu pojetí genderových rolí.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Filip Štoček

Protagonistou snímku je Viktor Heumann, spoluzakladatel orga‑
nizace Trans*parent, která se snaží změnit pozici transgender lidí
ve společnosti. V desetiminutovém medailonu Viktor promlou‑
vá kromě své osobní zkušenosti také o nutnosti překročit zažité
stereotypy kolem procesu tranzice. Dokument se dotýká mimo
jiné i fenoménu operací jakožto završení procesu změny pohlaví.
Jak je vnímání vlastního těla zatíženo míněním okolní společnosti
a právními předpisy?

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Štěpán Svoboda, Lubomír Krupka
HUDBA
MUSIC
Jiří Konvalinka
STŘIH
EDITING
Filip Štoček, Štěpán Svoboda
PRODUKCE
PRODUCTION
Tereza Sommerová, Kateřina Hla‑
díková, Filip Vážanský
DISTRIBUCE
SALES
Televize Seznam
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In six short films, the project of Televize Seznam endeavours to
present the thoughts and emotional life of people defying the con‑
ventional concept of gender roles to the wider public.
The film’s protagonist is Viktor Heumann, co‑founder of Trans*pa
rent, an organisation that seeks to change the status of transgen
der people in society. In the 10-minute profile, Viktor speaks of his
personal experience and the need to break the stereotypes con
cerning the transition process. The document also touches on the
topic of operations which serve as the culmination of the gender
reassignment process. How do society and legislation influence the
perception of one’s own body?

Česko‑Slovenská soutěž, Czech-Slovak Competition

VE SVĚTLE NOCI
LIGHT OF THE NIGHT

ŽÍT VODU
LIVING WATER

Slovensko,
Slovakia
2020, 39 min.

Česko, Jordánsko, Švýcarsko,
Czech Republic, Jordan,
Switzerland
2020, 77 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Matej Pok
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Matej Pok
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Matej Pok, Eleonóra Rakúsová
HUDBA
MUSIC
Yehezkel Raz, Sivan Talmor
PRODUKCE
PRODUCTION
Zuzana Hajdu, Centrum vedecko
‑technických informácií SR, Ná‑
rodné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti

Světlo je skvělý sluha, ale také dobrý pán – zachováme‑li jeho
přirozený rytmus.
Během posledních desetiletí se světelné znečištění stalo
problémem, na který poukazuje mnoho odborníků, a podobně
jako v případě jiných civilizačních neduhů i zde člověk vlastním
paradoxním přičiněním poškozuje (nejen) své podmínky k živo‑
tu. Snímkem se navzájem prolínají perspektivy univerzálního
a částečného, od partikulárních problémů s pořízením kvalitní foto‑
grafie se dostáváme k systematickému ničení biologických druhů.
Vědecká výpověď aktérů se potkává s ambientním a metafyzickým
přesahem, v jehož duchu vyvstává závěrečná otázka, zda jsme jako
lidé neodvrátili pohled od noční oblohy k civilizačním výdobytkům
za příliš vysokou cenu.
Light is a good servant and master, if we keep it in balance.
During the last decade, light pollution has become an issue pointed
out by many experts, and similarly to many civilization sicknesses, it
is people who, paradoxically by their own doing, damage (not only)
their own living conditions. Here, the perspectives of universal and
partial blend, from singular problems like taking a photo, we get to
the systematic decimation of biological species. Scientific reports
meet an ambient, metaphysical dimension, within which the final
question appears—whether we as people have paid the ultimate
price for looking towards the achievements of civilization and away
from the night sky.

REŽIE
DIRECTED BY
Pavel Borecký
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Pavel Borecký
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Pavel Borecký
HUDBA
MUSIC
Shadi Khries
ZVUK
SOUND
John Grzinich, Pavel Borecký
STŘIH
EDITING
Pavel Borecký
PRODUKCE
PRODUCTION
Pavel Borecký, Veronika Janatko‑
vá; Anthropictures, Pandistan

Nedostatek vody je problém, ke kterému se svět dříve či později
bude muset postavit čelem. A stačí se podívat do některých
zemí, které již tento nedostatek pociťují, abychom poznali jeho
potenciální důsledky.
Jedním z příkladů je Jordánsko, jedna z nejsušších zemí světa.
Eko‑antropologický portrét tíživé situace v tamní pouštní vesnici
kombinuje hned několik rétorických přístupů. Poetické záběry na
vyprahlou krajinu míří ke kontemplativnímu art filmu, zároveň jsou
ale ozvláštněné autoritativním výkladem a participací sociálních
protagonistů v podobě mluvících hlav. Výsledná mozaika poskytuje
komplexní náhled na situaci v zemi, kde voda již není výsadou, ale
nedostatkovým zbožím.
Water scarcity is a problem that the world will sooner or later have
to address. Its potential consequences are already apparent in
some countries that experience shortages.
We journey to Jordan, one of the driest countries in the world. The
eco‑anthropological portrait of hardship in a local desert village
combines several rhetorical approaches. The poetic images of arid
areas aspire to a contemplative art film, but they are also spiced
up by authoritative commentary and participation of social protag
onists in the form of talking heads. The resulting mosaic provides
a comprehensive view of the situation in a country where water is
no longer a privilege but a scarce commodity.

DISTRIBUCE
SALES
Anthropictures
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SOUTĚŽ KRÁTKÝCH
FILMŮ
SHORT
FILM COMPETITION

POROTA SOUTĚŽE KRÁTKÝCH FILMŮ
SHORT FILM COMPETITION JURY
ANNA FUČÍKOVÁ

ANDREA HOFFMANOVÁ

ROB VAN DEN BERG

ZDROJ FOTO
SOURCE OF PHOTO
https://www.premyslivedeti.cz/mgr‑anna‑fucikova‑ph‑d/
https://wiki.pirati.cz/_detail/lide/e1a43ec2-c0ef-48fa‑b95b‑a1947d51e98b.jpeg?id=lide%3Aandrea_hoffmannova
https://homepages.cwi.nl/~jvdberg/
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DÉLKA ŽIVOTA
LIFESPAN

DEMONSTRACE
A DEMONSTRATION

MLŽNÁ KOMORA
THE CLOUD HOUSE

HYSTERICKÁ DÍVKA
HYSTERICAL GIRL

Velká Británie,
United Kingdom
2020, 23 min.

Nizozemsko,
Netherlands
2020, 25 min.

Belgie,
Belgium
2019, 6 min.

USA
2020, 14 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Arif Nurmohamed

REŽIE
DIRECTED BY
Beny Wagner, Sasha Litvintseva

REŽIE
DIRECTED BY
Elias Heuninck

REŽIE
DIRECTED BY
Kate Novack

HUDBA
MUSIC
Adam Speck

HUDBA
MUSIC
Beny Wagner, Sasha Litvintseva

ZVUK
SOUND
Matthew McLean, Robert Cudmore

HUDBA
MUSIC
Olivier Manchon, Clare Manchon

PRODUKCE
PRODUCTION
Arif Nurmohamed

PRODUKCE
PRODUCTION
Video Power & CaSk Films

PRODUKCE
PRODUCTION
‚Harbinger – Subtle collisions‘, a project by
Curatorial studies – School of Arts Ghent

PRODUKCE
PRODUCTION
Kate Novack, Andrew Rossi

Stárnu, stárneš, stárneme, je to ale nevyhnutel‑
né? Poznatky z širokého spektra vědních disciplín
otevírají nové perspektivy lidské dlouhověkosti.

Přírodovědci v raném novověku zakládali své
vědecké poznatky na vizuální analogii. Tento
oceňovaný experimentální snímek metaforicky re‑
interpretuje jejich způsob vidění přírodního světa.

1894. Incident v observatoři Ben Nevis tehdy vedl
ke vzniku prvního detektoru částic. Hypnotizující
rekonstrukce interpretuje čistá statistická data
do formy obrazů.

In the early modern period, naturalists based
their scientific knowledge on visual analogy. This
acclaimed experimental film metaphorically re
interprets their way of seeing the natural world.

1894. An incident at the Ben Nevis observatory led
to the creation of the first particle detector. A hy
pnotizing reconstruction interprets pure statistical
data into a visual form.

Jen jednu ze svých zásadních studií věnoval Sig‑
mund Freud ženské pacientce, přesto rezonuje
společností do dnešní doby. Dora, diagnóza
hysterie. Jaká je její verze příběhu, na němž se
chorobopis zakládá, a co se vlastně skrývá pod
pojmem hysterie?

We all age, but is it truly inevitable? Findings in
a wide range of scientific disciplines bring new
perspectives to human longevity.
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There is only one major study of Sigmund Freud
dedicated to a female patient, yet it resonates with
society to this day. Dora, diagnosis: hysteria. What
is her version of the story on which the medical
record is based, and what is actually meant by
hysteria?

Soutěž krátkých filmů, Short Film Competition

INSTITUT
THE INSTITUTE

LIŠEJNÍK
LICHEN

NA POKRAJI – NETOPÝŘI POD KONTROLOU
ON THE BRINK – BATS UNDER CONTROL

Rakousko, Německo,
Austria, Germany
2020, 13 min.

Kanada,
Canada
2020, 12 min.

Indie,
India
2020, 24 min.

Estonsko,
Estonia
2021, 18 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Alexander Glandien

REŽIE
DIRECTED BY
Lisa Jackson

REŽIE
DIRECTED BY
Akanksha Sood Singh

REŽIE
DIRECTED BY
Ville Koskinen

PRODUKCE
PRODUCTION
Glandienale

ZVUK
SOUND
Terra Jean Long

HUDBA
MUSIC
Karthik Pai

HUDBA
MUSIC
Konsta Ojala

PRODUKCE
PRODUCTION
Janine Marchessault, Christian Kroitor

PRODUKCE
PRODUCTION
Praveen Singh

PRODUKCE
PRODUCTION
Ville Koskinen, Uljana Brezgina

Lišejník je pozoruhodná životní forma, která
dodnes nepřestává ohromovat odborníky. Může
žít i ve vzdáleném vesmíru. Meditativní poetická
esej zblízka pohlíží na mnoho podob a barev
ohromujícího světa nadpozemského organismu.

Méghálaja, často přezdívaná „země mraků“,
skrývá hluboko pod korunami stromů mnohá ta‑
jemství. Mladá bioložka se vydává pátrat do stin‑
ných útrob podzemních jeskyní, kde v temnotě
může hnízdit nový druh netopýrů.

Botanická zahrada jako malý svět sám o sobě.
Ač uměle vypěstovaná, stále si žije vlastním, bo‑
hatým životem, avšak pod bedlivým okem dvou‑
nohých. Co se stane, zavítá‑li sem škůdce? Kde
je hranice lidské pomoci a absolutní diktatury?

Lichen is an extraordinary life form that continues
to amaze experts through today. It may even live in
space. The meditative poetic essay takes a close
look at the many forms and colours of the asto
nishing world of the unearthly organism.

Meghalaya, commonly dubbed „abode of the
clouds“, hides many secrets under the crowns of
its trees. A young biologist sets out to explore the
shadowy interiors of the underground caves, whe
re a new species of bat is thought to be residing
in the dark.

The botanical garden as a little world of its own. Al
though artificially grown under the watchful eye of
the bipeds, it leads its own rich life. What happens
if an intruder gets in? Where is the line between
human aid and absolute dictatorship?

Animovaný rozhovor s přední expertkou na biodi‑
verzitu a transgender aktivistkou Brigitte Baptis‑
te odkrývá specifika ochrany životního prostředí
v Latinské Americe.
An animated interview with the leading expert
on biodiversity and transgender activist Brigitte
Baptiste as she discusses the specifics of envi
ronmental protection in Latin America.
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POHYBY
MOVEMENTS

POUŤ NOCÍ
NIGHT FAIR

PŘEKÓDOVAT UMĚNÍ
RECODING ART

Jižní Korea,
Republic of Korea
2019, 11 min.

Kanada,
Canada
2020, 6 min.

Brazílie,
Brazil
2019, 14 min.

Francie, France, 2020, 4 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Jeong Dahee

REŽIE
DIRECTED BY
Cynthia Naggar and Gueze

REŽIE
DIRECTED BY
Bruno Moreschi, Gabriel Pereira

REŽIE
DIRECTED BY
Charlotte Cambon de Lavalette, Phuong Mai Nguyen

HUDBA
MUSIC
Kim Haewon, Jungwoo, Lee Yusuk Kim Won
(Goyo Soundworks)

HUDBA A ZVUK
MUSIC AND SOUND
Gueze

HUDBA
MUSIC
Inspirováno pracemi Wolfganga von Kempelena

HUDBA
MUSIC
Fred Avril

PRODUKCE
PRODUCTION
NFB (National Film Board of Canada)

PRODUKCE
PRODUCTION
Fernanda Pessoa (Pessoa Produções)

PRODUKCE
PRODUCTION
Silex Films

Sním či bdím? Experimentální jízda napříč REM
a non‑REM fázemi mozku během spánku.

Mohou stroje rozšířit naše vnímání toho, co
je (a co třeba ani není) umění? Ambientní
procházka galerií za doprovodu počítačové
průvodkyně Lisy poskytuje možnost nahléd‑
nout artificiální objekty nejen očima umělé
inteligence, ale také optikou takzvaných Me‑
chanických Turků, pracovní síly na pomezí lidí
a strojů.

Co uděláte, když vybuchne sopka? Hravý
a podnětný portrét francouzské vulkanoložky
dokazuje, že odhodlání a odvaha nejsou jen
rysy superhrdinů.

PRODUKCE
PRODUCTION
Between the Pictures
Za deset minut urazí Země okolo Slunce 18 000
kilometrů, chrt, nejrychlejší pes na světě, uběhne
12 kilometrů, africký baobab povyroste o 0,008
milimetru. V animovaném snímku můžeme po‑
zorovat několik postav v obdobných situacích
v závislosti na jejich vlastním pojetí času.

Asleep or awake? An experimental journey through
REM and non‑REM brain activity sleep phases.

In ten minutes, the Earth can travel 18,000 kilo
metres around the sun, a greyhound, the fastest
dog in the world, can run 12 kilometres, and an
African baobab can grow by 0.008 millimetres.
This animated film will present you with several
characters in similar situations, comparing their
own sense of time.
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Can machines extend our understanding of what
is (and perhaps what is not) art? An ambient stroll
through a gallery accompanied by Lisa, compute
rized guide, grants an opportunity to see artificial
objects not only through the eyes of artificial inte
lligence, but also through the optics of so‑called
Mechanical Turks, a work force somewhere
between humans and machines.
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REBELKY
– KATIA KRAFFT
BRAZEN – KATIA KRAFFT

What do you do when a volcano erupts? A playful
and challenging portrait of a French volcanologist
proves that determination and courage are not
just for superheroes.

Soutěž krátkých filmů, Short Film Competition

SOLASTALGIE
SOLASTALGIA

SVĚTELNÉ VARIACE
MĚSTSKÉ OBLOHY
LUMINOUS VARIATIONS
IN THE CITY SKIES

Nizozemsko,
Netherlands
2020, 18 min.

Itálie, Italy, 2019, 7 min.

TO NEDOPOČÍTÁŠ!
THE GREAT CALCULUS
– INFINITE LIMITS
Velká Británie, United Kingdom
2020, 4 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Eline Kersten

REŽIE
DIRECTED BY
Giuseppe Spina

REŽIE
DIRECTED BY
Elisabetta Zucchi

ZVUK
SOUND
Olaf Wisselink

PRODUKCE
PRODUCTION
Nomadica

HUDBA
MUSIC
Idan Itzhayek
PRODUKCE
PRODUCTION
Box Media

PRODUKCE
PRODUCTION
Eline Kersten
Místo, ve kterém prožijeme velkou část svého živo‑
ta, k nám přiroste, stejně jako my k němu. Máme
příležitost sledovat jeho proměnu v čase, a tím
i otisk, který na něm zanechali lidé. Solastalgie
je pocit, který k takovému místu cítíme. A dlouhý
dronový záběr podbarvený tematickým voice
‑overem slouží coby ideální prostředek k mapo‑
vání těchto pocitů a otisků.
We are attached to the place where we spend
a greater part of our lives as it is attached to us.
We can perceive its changes over time and see
the marks that people leave. The feeling we have
for such a place is called solastalgia. A long drone
shot with a thematic voice‑over serves as a perfect
means to convey such marks and feelings.
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Každou noc je v Boloni možné na noční obloze
pozorovat tance vesmírných těles. Němý film
Giuseppe Spiny provází záznamy boloňských
hvězdných úkazů z perspektivy historických
teleskopů.
The Bologna night sky gives viewers the oppor
tunity to observe a dance of celestial bodies. Giu
seppe Spina’s silent film tours records of stellar
phenomena observed in Bologna from the per
spective of historical telescopes.

Soutěž krátkých filmů, Short Film Competition

Hutná série edukativních videí postihuje
spektrum otázek z oblasti infinitezimálního
počtu – od integrálů k derivacím, od definic
k nekonečnu. Představená epizoda zve diváky
na několikaminutovou cestu k hranicím obřích
černých děr… a ještě dál.
A dense series of educational videos target a spec
trum of questions from the field of infinitesimal
calculus—from integrals to derivatives, from
definities to infinity. The presented episode invites
the viewers on a concise, yet long journey to the
edge of giant black holes and beyond.
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ADAPTACE
Nedostatek vody. Sucho. Požáry. Ztráta biodiverzity. Tání ledovců.
Zvyšování hladiny moří a oceánů. To jsou některé z projevů alarmu‑
jícího stavu klimatu, který je výchozím bodem nové stálé nesoutěžní
programové sekce Adaptace. Pro celý svět včetně České republiky
je klimatická krize jednou z největších výzev současnosti. Sekce
představí filmy zachycující problém měnícího se klimatu v globální
a lokální perspektivě jak z pohledu přírodních, tak i společenských
věd. Zohledněn bude dopad krize na společnost a jedince, včetně
tématu psychických dopadů v podobě environmentálního žalu.
Nutnost interdisciplinárního přístupu k řešení problematiky kli‑
matické krize dále reflektují přizvaní odborníci a odbornice, kteří
se v debatě budou věnovat i specifickému olomouckému kontextu.
Na cesty k řešení klimatické změny se pak zaměří sociální psy‑
cholog a zakladatel Green Docku Ondřej Kácha. Věříme, že sekce
je potřebná pro soustavnou práci s veřejností a obnovení důvěry
společnosti ve vědecká fakta.

ADAPTATION
Water shortage. Drought. Wildfires. Loss of biodiversity. Melting ice
caps. Rising sea levels. These are some of the symptoms of the dire
state of the climate, which is the starting point of the new ongoing
non‑competition programme section – Adaptation. The whole wor
ld, including the Czech Republic, perceives the climate crisis as one
of the greatest challenges of our time. This section will present films
depicting the problem of the changing climate on a global and local
scale from the perspective of both natural and social sciences. The
programme will address the impact of the crisis on society and the
individual, including psychological problems in the form of ecolo
gical grief. The need for an interdisciplinary approach to the issue
of the climate crisis is further reflected by the invited experts who
will also address the specific environmental context of Olomouc.
Ondřej Kácha, social psychologist and founder of Green Dock, will
also focus on the possible ways to deal with climate change. We
believe that this section is needed in the endeavour to restore the
trust of the public in scientific facts.

OPERACE JANE WALK
OPERATION JANE WALK

JAK PŘEŽÍT POKROK
SURVIVING PROGRESS

Rakousko,
Austria
2018, 16 min.

Kanada,
Canada
2011, 86 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Leonhard Müllner,
Robin Klengel
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Leonhard Müllner,
Robin Klengel

Vítá vás jedinečná komentovaná prohlídka architektury měs‑
ta New Yorku! Operace Jane Walk je performance založená na
dystopické střílečce pro více hráčů Tom Clancy’s: The Division,
která tematizuje boj v urbánní zástavbě metropole po propuknutí
virové pandemie.

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Leonhard Müllner

Videohry jsou dnes příliš lineární či příliš otevřené (sandbox), vý‑
chodiskem je hledat v nich alternativní výklady hratelnosti i virtuální
světy, které vývojáři nezamýšleli. Průvodce nabádá k zajištění zbra‑
ní a ze skupiny vojáků se stávají mírumilovní turisté v digitálním
světě. Tím je detailní replika Manhattanu. Při procházce postapo‑
kalyptickým městem jsou diskutovány otázky historie architektury,
urbanismu a zásahů tvůrců do městské struktury.

STŘIH
EDITING
Leonhard Müllner,
Robin Klengel

A city tour through the architecture of an Online Shooter Game.
Operation Jane Walk is based on the dystopian multiplayer shoo‑
ter Tom Clancy’s: The Division. In this work, the game’s digital
war zone is appropriated with the help of an artistic operation.

PRODUKCE
PRODUCTION
Leonhard Müllner,
Robin Klengel

Within the rules of the game’s software, the militaristic environment
is repurposed for a pacifistic city tour. The urban flâneurs avoid the
combatants whenever possible and become peaceful tourists of
a digital world, a detailed replica of Midtown Manhattan. While wal
king through the post‑apocalyptic city, issues such as architectural
history, urbanism, and the game developer’s interventions into the
urban fabric are discussed.

DISTRIBUCE
SALES
Leonhard Müllner
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REŽIE
DIRECTED BY
Mathieu Roy, Harold Crooks
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Harold Crooks, Mathieu Roy
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Mario Janelle
HUDBA
MUSIC
Viviane Adam, Ariane Charette,
Michael Ramsey, Patrick Watson
STŘIH
EDITING
Louis‑Martin Paradis
PRODUKCE
PRODUCTION
Daniel Louis, Mark Achbar, Silva
Basmajian, Betsy Carson, Gerry
Flahive, François Girard, Denise
Robert, Martin Scorsese, Emma
Tillinger Koskoff
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Co je pokrok a co je pouhá iluze pokroku? V lidské mysli je již
od dob antického Říma zakódovaná informace, že synonymem
pokroku je hromadění bohatství. Tento fakt je však největším
lidským přeludem.
Hon za bohatstvím je naší nejhorší nemocí. Myslíme si, že máme
právo na hýřivý život, upínáme se na materiální statky a vůbec nás
přitom nezajímá, odkud bohatství pochází. Stejně je postavena
světová ekonomika. Bohatí chtějí být ještě bohatší, i za cenu vy‑
kácení pralesů či vylovení všech ryb z oceánu. Jak se můžeme po‑
važovat za nejchytřejšího tvora na Zemi, když si ničíme svůj jediný
domov? Z hlediska evoluce v nás sebedestruktivní myšlení přesto
vytváří iluzi pokroku.
What is progress and what is the mere illusion of progress? It
has been encoded in the human brain since ancient Rome that
progress equals wealth. In fact, it is the greatest human delusion.
Money hunger is our worst vice. We think we deserve a lavish life,
focusing on material possessions and ignoring the source of wealth.
The world economy is built on the same foundation. The rich want to
be even richer, even at the expense of deforestation and fishing out
all the fish in the ocean. How can we see ourselves as the smartest
creatures on Earth when we are destroying our only home? From
the perspective of evolution, this is the self‑destructing thinking that
creates an illusion of progress.
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PODOBY ŽALU
THE MAGNITUDE OF ALL THINGS

UMĚLÉ KRAJINY
MANUFACTURED LANDSCAPE

Kanada,
Canada
2020, 85 min.

Kanada,
Canada
2006, 86 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Jennifer Abbott
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Jennifer Abbott
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Vince Arvidson
HUDBA
MUSIC
Rob Law
ZVUK
SOUND
Jennifer Abbott,
Ramsay Bourquin,
Chris McIntosh
STŘIH
EDITING
Jennifer Abbott
PRODUKCE
PRODUCTION
Flying Eye Productions,
Cedar Island Films

Klimatická krize s sebou nese nejen problematiku tání ledovců,
extrémního počasí nebo ztráty biodiverzity. Některé z nás
výrazně zasahuje i v psychické rovině v podobě environmentál‑
ního žalu.
Filmařka Jennifer Abbott propojuje globální problematiku kli‑
matické krize s osobním prožitkem. Žal a smutek, které cítila po
smrti sestry, dnes cítí při pohledu na stav planety Země. A není
sama. V dokumentu dostávají prostor k popisu své zkušenosti s en‑
vironmentálním žalem jak vědci a vědkyně, tak i aktivisté a lidé
z řad neodborné veřejnosti. Vizuálně podmanivá kolektivní tera‑
pie je doplněna o snahy jedinců i komunit poukázat na akutnost
problematiky a pokusit se zachránit to, co se ještě zachránit dá.
The climate crisis involves not only the issue of melting icebergs,
extreme weather, and the loss of biodiversity. It also induces in‑
tense ecological grief in us.
Filmmaker Jennifer Abbott connects the global issue of the climate
crisis with personal experiences. When looking at the current state
of the Earth, she feels the same grief and sadness she felt after
her sister’s death. And she is not alone. In the documentary, the
experience with ecological grief is described by scientists as well as
activists and members of the non‑professional public. The visually
enchanting collective therapy is complemented by the efforts of
individuals and communities to emphasise the urgency of the issue
and attempt to save what is still possible.

REŽIE
DIRECTED BY
Jennifer Baichwal
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Peter Mettler
HUDBA
MUSIC
Joseph Doane
ZVUK
SOUND
Dan Driscoll
STŘIH
EDITING
Roland Schlimme
PRODUKCE
PRODUCTION
Noura Kevorkian,
Marcus Schubert
DISTRIBUCE
SALES
Zeitgeist Films

Hormonální antikoncepce. Je z 99 % účinná, snadná k užívání
a její vznik byl obrovskou revolucí. Je ale vůbec tato antikon‑
cepční metoda bezpečná? Dr. Zoe Williams se snaží nalézt od‑
pověď.
Antikoncepční pilulka je v obecném povědomí spojena s řadou
vedlejších účinků. Médii se šíří její spojitost s rakovinou prsu,
rizikem trombózy či vznikem depresí. Pilulka je hojně užívanou for‑
mou antikoncepce, podle průzkumu však až 68 % žen neví, jak tato
antikoncepční metoda funguje. Jaká jsou skutečná rizika užívání
hormonální antikoncepce? Je vůbec třeba prášky na 7 dní v měsíci
vysazovat? Existují pilulky i pro muže? V dokumentu BBC Horizon
odborníci a odbornice odpovídají nejen na tyto otázky.
The pill. It is 99% effective, easy to use, and its invention has been
revolutionary. The question is though, how safe is this contracep‑
tive? Dr. Zoe Williams attempts to find an answer.
For the public, the contraceptive pill is connected with many side
effects. Breast cancer, risk of thrombosis, and depression are some
of these adverse effects discussed in the media. The pill is a com
mon contraceptive, however, according to a survey up to 68% of
women don’t know how it works. What are the real health risks
while using the pill? Is it even necessary to stop taking it for the
seven‑day period each month? Are there pills for men? In the BBC
Horizon documentary, scientists, females, and males look for the
answers to these questions.

DISTRIBUCE
SALES
National Film Board of Canada
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RE-VIZE OLOMOUC | KLIMATICKÁ KRIZE
RE-VIZE OLOMOUC | CLIMATE CRISIS
Panel
Panel Discussion

DOSÁHNE SPOLEČNOST BODU ZLOMU
V POHLEDU NA KLIMATICKOU ZMĚNU?
WILL THERE BE A PARADIGM SHIFT IN
SOCIETY’S PERCEPTION OF CLIMATE
CHANGE?
Přednáška
Lecture
Ondřej Kácha (Green Dock)

Jak reaguje architektura, urbanismus a plánování města na kli‑
matickou krizi? Hosté další Re-vize Olomouc přiblíží možnos‑
ti komunikace tématu, jež stále dělí společnost. Patříte mezi
klima-starostlivé, nebo klima-skeptiky? Máte dost informací,
abyste ve svých postojích měli jasno?

Předpokladem úspěšné adaptace na klimatickou změnu je
přechod společnosti z moderně-industriálního na ekologický
mindset. Dočkáme se takové proměny v Česku? A kdy? Co se
musí stát, aby se většinová populace začala s naléhavostí adap‑
tovat na měnící se klima?

Od obecnějšího kontextu environmentální změny nás pozvaní
odborníci přivedou ke konkrétnímu materiálu – lokální aspekty
si přiblížíme na příkladech dobré praxe. Olomoučtí specialisté
nás seznámí s aktuální situací v našem městě. Je co zlepšovat?
A můžeme s klimatickou krizí něco dělat jako jeho řadoví občané?
Klimatické Re-vize pořádá Muzeum umění Olomouc ve spolupráci
s AFO56 a spolkem Za krásnou Olomou.

Zvu vás k prozkoumání těchto otázek z pohledu sociální psycholo‑
gie a behaviorálních věd. Nahlédneme na to, jak síla zvyku, morální
odpustky, strach z outsiderství a další psychologické bariéry brání
lidem v účinné adaptaci na změnu klimatu. Ukážeme si několik
cest, skrze které mohou jednotlivci, organizace, města i média
dodávat druhým odvahu k posunu od individuálního ke kolek‑
tivnímu řešení klimatické změny, které má největší potenciál pro
společenskou transformaci.

How do architecture, urbanism, and urban planning respond to
the climate crisis? Guests of the next Re-vize Olomouc gathering
discuss the ways of communicating this controversial topic. Are
you a climate worrier or climate sceptic? Do you have enough
information to make a decision?

Successful adaptation to climate change requires society to shift
from a modern-industrial to an ecological mindset. Will we see
such a change in the Czech Republic? When? What must hap‑
pen for the majority population to start urgently adapting to a
changing climate?

The invited experts proceed from the general context of the en
vironmental change to specific issues—local aspects shown on
good-practice examples. They zero in on the current situation in
the city of Olomouc. Is there room for improvement? Can we, ordi
nary citizens, do something about the climate crisis? The Re-vize
gatherings on climate change are held by the Olomouc Museum of
Art with help from the AFO56 Festival and “Za krásnou Olomouc”
city beautification club.
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Let’s discuss these issues from the point of view of social psychology
and behavioural sciences. We look at how the force of habit, moral
indulgences, fear of being an outsider, and other psychological
barriers prevent people from adapting to climate change effec
tively. We explore how individuals, organisations, cities, and media
can encourage others to move from an individual to a collective
solution to climate change with the greatest potential for social
transformation.

107

Adaptace, Adaptation

ROVNOST.RESPEKT.
ORGASMY
Ženské tělo je v mnoha směrech stále objektifikováno a fetišizo‑
váno. Zároveň je však téma ženské sexuality tabu, o kterém se
nemluví, nebo jen pejorativně. Jako by ženy ani v 21. století neměly
právo na rozkoš. Tento společenský trend se promítá i do diskuze
o přirozených biologických pochodech ženského těla. Menstrua‑
ce je běžnou součástí života, a přece je stále spojována s mnoha
stereotypy a tabu.
Otázkám genderu z různých úhlů pohledu se AFO věnuje dlou‑
hodobě. Tato sekce má být příspěvkem k ukončení společenské
nerovnosti. Divačky*diváky čekají argumenty za zrovnoprávnění
genderů a sexualit. Dokumentární snímky přiblíží vědecký pohled
na témata menstruace, bezpečnosti antikoncepčních metod, rov‑
noprávnosti v oblasti rozkoše a sexuálního života, nebo historické
proměny genderových rolí.

EQUALITY.RESPECT.
ORGASMS
In many ways, the female body is still objectified and fetishized. At
the same time, the topic of female sexuality remains taboo. As if
women in the 21st century still have no right to pleasure. This social
trend is also reflected in the discussion about the natural biological
processes of the female body. Menstruation is a natural part of life,
but it is still associated with many stereotypes and taboos.
For some time, AFO has been focusing on gender issues from many
viewpoints. This section is intended as a contribution to end social
inequality. Here, viewers can encounter arguments for the equality
of genders and sexualities. Documentaries give the audience a sci
entific insight into menstruation, the safety of contraceptives, equ
ality in pleasure and sex life, and historical changes in gender roles.

ANTIKONCEPČNÍ PILULKA: BRÁT, ČI NEBRAT?
CONTRACEPTIVE PILL: HOW SAFE IS IT?

DILEMA TOUHY
THE DILEMMA OF DESIRE

Velká Británie,
United Kingdom
2019, 93 min.

USA
2020, 108 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Milla Harrison‑Hansley,
Alicky Sussman

Klimatická krize s sebou nese nejen problematiku tání ledovců,
extrémního počasí nebo ztráty biodiverzity. Některé z nás
výrazně zasahuje i v psychické rovině v podobě environmentál‑
ního žalu.

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Patrick Acum, Domenic Barbero,
Nigel Bradley, Hugh Campbell,
Tom Hayward, Kendal Kempsey

Filmařka Jennifer Abbott propojuje globální problematiku kli‑
matické krize s osobním prožitkem. Žal a smutek, které cítila po
smrti sestry, dnes cítí při pohledu na stav planety Země. A není
sama. V dokumentu dostávají prostor k popisu své zkušenosti s en‑
vironmentálním žalem jak vědci a vědkyně, tak i aktivisté a lidé
z řad neodborné veřejnosti. Vizuálně podmanivá kolektivní tera‑
pie je doplněna o snahy jedinců i komunit poukázat na akutnost
problematiky a pokusit se zachránit to, co se ještě zachránit dá.

ZVUK
SOUND
Stuart Thompson, Phil Bax,
Michael Kleven
STŘIH
EDITING
John McAvoy, Jonathan Cronin
PRODUKCE
PRODUCTION
BBC Horizon, Milla Harrison
‑Hansley, Alicky Sussman, Steve
Crabtree
DISTRIBUCE
SALES
BBC Studios
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The climate crisis involves not only the issue of melting icebergs,
extreme weather, and the loss of biodiversity. It also induces in‑
tense ecological grief in us.
Filmmaker Jennifer Abbott connects the global issue of the climate
crisis with personal experiences. When looking at the current state
of the Earth, she feels the same grief and sadness she felt after
her sister’s death. And she is not alone. In the documentary, the
experience with ecological grief is described by scientists as well as
activists and members of the non‑professional public. The visually
enchanting collective therapy is complemented by the efforts of
individuals and communities to emphasise the urgency of the issue
and attempt to save what is still possible.

Rovnost.Respekt.Orgasmy, Equality.Respect.Orgasms

REŽIE
DIRECTED BY
Maria Finitzo
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Bing Liu, Hillary Bachelder
HUDBA
MUSIC
Miriam Cutler
ZVUK
SOUND
Shuling Yong
STŘIH
EDITING
Liz Kaar
PRODUKCE
PRODUCTION
Maria Finitzo, Diane Moy Quon,
Cynthia Kane; Kartemquin Films
DISTRIBUCE
SALES
The Film Collaborative
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Ženská sexualita je ve společenském diskurzu dlouhá léta pod‑
robována silné represi. Rozmáchle pojatá dokumentární mozai‑
ka ukazuje stále silnější hnutí bojující za to, aby se ženy nebály
přijmout svou sexualitu stejně přirozeně, jako je to dovolováno
mužům.
Od výstavy klitorisů přes designové vibrátory až po otevírající se
akademickou diskuzi. Na úctyhodné ploše téměř dvou hodin se
před diváky rozvíjí otevřený a komplexní pohled na taktiky vzdoru
vůči patriarchátu, které si ženy osvojily, aby jim bylo dovoleno žít na‑
plněný sexuální život. A je jedno, zda se jedná o umělkyně, aktivistky
nebo profesorky. Všem jde o jediné – minimalizovat společenské
nerovnosti mezi pohlavími.
In social discourse, female sexuality has been a subject to repre‑
ssion for many years. This sweeping documentary mosaic shows
a growing movement fighting for women to accept their sexuality
as freely as it is allowed for men.
This film explores exhibitions of clitorises, designer vibrators, and
the developing academic discussion. In the impressive space of
nearly two hours, the film takes an open and complex look at the
strategies of defying the patriarchy women have adopted in order
to live a fulfilled sexual life. Artists, activists, and professors all share
the same goal—to minimize gender inequality in society.

Rovnost.Respekt.Orgasmy, Equality.Respect.Orgasms

DUO DOCENTKY: ROVNOST.RESPEKT.ORGASMY
DUO DOCENTKY: EQUALITY.RESPECT.ORGASMS

MŮJ SOUKROMÝ MĚSÍC
THE MOON INSIDE YOU
Slovensko, Francie,
Španělsko,
Slovakia,
France, Spain
2009, 74 min.

Co má společného klitoris a písmeno lambda? Unikátní virtuální
sit‑down formát přímo do vašich pokojíčků a obýváků. Dozvíte
se, jak se historicky proměňuje pojetí ženského těla a jak to
souvisí s genderovou rovností.
Duo docentky společně tvoří socioložky Lucie Jarkovská a Kateři‑
na Lišková. Jejich vystoupení popularizují a standupizují výzkum
zaměřený na gender a sexualitu. Ve virtuální podobě si připravily
unikátní formát sit‑down s ukázkami z filmů a živou online diskuzí
o rovnosti, respektu a orgasmech.
What do clitoris and the letter lambda have in common? A unique
virtual sit‑down format directly into your bedrooms and living ro‑
oms. You are going to learn about what historic changes the con‑
cept of the female body undergoes and how it relates to gender
equality.
Duo docentky consists of two sociologists, Lucie Jarkovská and
Kateřina Lišková. Their performances popularize and stand‑up‑ize
research aimed at gender and sexuality. They prepared a unique
sit‑down format in virtual form, with examples from film and live
online discussion about equality, respect and orgasms.

REŽIE
DIRECTED BY
Diana Fabiánová

Téma menstruačního cyklu je i v moderní době tabu. Snímek
nabízí svěží náhled na problematiku ženství s lehkou dávkou
sebeironie.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Diana Fabiánová,
Marion Doussot, Mona León

Menzes je stále spojován s atributy jako bolestivý, nepříjemný,
dokonce nechutný. Reklamy a tlak moderní společnosti nás pře‑
svědčily, že je menstruace něco nežádoucího a špatného. Vše se
dá vyřešit tamponem či antikoncepcí. V případě bolesti si stačí dát
prášek a problémy se ztratí jako pára nad hrncem. Není divu, že se
ženy naučily tuto přirozenou součást sebe samých záměrně potla‑
čovat. Film poukazuje na nedostatečně informovanou veřejnost,
zastaralé způsoby myšlení a ukazuje cestu za poznáním ústředního
symbolu ženství.

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Jerónimo Molero
HUDBA
MUSIC
Olivier Samouillan, Pierre Bats
ZVUK
SOUND
Jocelyn Robert,
Mélissa Petitjean
STŘIH
EDITING
Tatjana Jankovic
PRODUKCE
PRODUCTION
Ubak Producciones,
Avenue B, Arte, STV,
Julie Paratian,
Jerónimo Molero
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The topic of menstrual cycle is taboo even in the modern age. The
film offers a fresh look at the issue of womanhood with a dose of
self‑aware irony.
Menstruation is still associated with attributes such as painful,
unpleasant, or even disgusting. Commercials and the pressure of
modern society has persuaded us that menstruation is something
undesirable and wrong. Everything can be solved by a tampon or
birth control. In case of pain, one can pop a pill and all problems
disappear into thin air. It is no wonder women have earned to purpo
sefully suppress this natural part of them. The film shows the poorly
informed public, dated ways of thinking, and the way of exploration
of this central symbol of womanhood.

Rovnost.Respekt.Orgasmy, Equality.Respect.Orgasms

VIVA LA VULVA
VIVA LA VULVA
Rakousko,
Austria
2018, 52 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Gabriele Schweiger
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Gabriele Schweiger
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Eva Testor
HUDBA
MUSIC
Marcus Nigsch
ZVUK
SOUND
Eva Hausberger
STŘIH
EDITING
Max Kliewer, Niki Mossböck
PRODUKCE
PRODUCTION
Markus Glaser, Wolfgang
Widerhofer, Michael Kitzberger,
Nikolaus Geyrhalter; NGF
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Žijeme v kultuře, které mocným způsobem vládne penis. Vidíme
ho zpodobněný a pečlivě vykreslený v každé učebnici anato‑
mie, různé varianty jeho pojmenování zlidověly a v podstatě již
nepředstavuje velké tabu. S ženskými pohlavními orgány je to
však téměř naopak…
Rakouský televizní dokument mluvícími hlavami, ale hravě a s hu‑
morem ohledává vzorce, kterými patriarchální společnost ukrývá
ženskou sexualitu do pozadí. Tím z ní dělá mocnou politickou zbraň
pro ženy, které si tuto opresi uvědomují. Vulva zde představuje jak
symbolickou hodnotu, tak reálné bohatství ženského těla. Střídání
mluvčích, archivních materiálů a trefné využívání hudebního do‑
provodu film dynamizuje a dodává mu tempo.
We live in a culture ruled by the powerful penis. We can see it
depicted in detail in every anatomy textbook, various versions
of its name have become commonly used, and it basically is no
longer considered taboo. However, female genitals are quite the
opposite case.
In the Austrian television documentary, talking heads explore in
a playful and humorous way the patterns through which patriarchal
society pushes female sexuality to the background. This makes it
a powerful weapon in the hands of women who are aware of this
oppression. A vulva here represents a symbolic value as well as the
natural richness of the female body. The alteration of speakers,
archival materials, and aptly selected music makes the film pacier
and even more dynamic.

Rovnost.Respekt.Orgasmy, Equality.Respect.Orgasms
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VIZUALIZACE
– PŘEDSTAV SI FAKTA
V minulém ročníku se AFO úspěšně adaptovalo do virtuální podoby.
Z ideje této transformace vychází sekce na pomezí vědy a umění
o vizualizaci dat, kterou AFO plánuje ve spolupráci s Muzeem umě‑
ní Olomouc. Vizualizace surových dat v grafech, mapách i umě‑
leckých projektech nezůstává pouze u přepisu. Je to hodnotící,
interpretující a konstruující proces. Je to spojování bodů A a B,
při němž však ona pomyslná cesta vizualizace paradoxně bod B
vytváří a promítá do něj nejistoty a očekávání cestovatele‑tvůrce.
Vizualizaci budeme zkoumat jako užitečný nástroj, ale zhodnotíme
i její negativa, druhotné jevy, které označujeme jako vizuální šum
nebo přímo smog, a to jak v jejích přirozených prostředích, tak ve
městě, v knihách nebo na internetu. Otázkou, kterou siklademe,
je samozřejmě ta, kdy se z argumentu nebo názoru stává infor‑
mace – a jakou roli v tomto procesu hraje právě vizualizace jako
nástroj k porozumění realitě, nikoliv vykoupení z její komplexity.
Program bude stejně rozpínavý jako samo téma, jeho součástí
budou přednášky, rozhovory, filmy i instalace s interaktivními prvky.

VISUALIZATION
– IMAGINE THE FACTS
Last year, AFO adapted and morphed to a virtual form. The idea
of transformation gave rise to the intersection of art and science
dealing with data visualisation, which AFO presents in cooperati
on with the Museum of Art Olomouc. Visualisation of raw data in
graphs, maps and art projects is not just about transcription. It is
a process of evaluating, interpreting and structuring. It is getting
from point A to point B, while the imaginary visualisation journey,
contrary to the expectations, co‑creates point B and in it projects
the uncertainties and expectations of the traveller/creator. We will
look at visualisation as a useful tool without leaving out its down
sides and bi‑products, which we call “visualisation noise” or even
“smog” both in its natural habitat, and in the urban spaces, books,
or the Internet. We will ask the obvious question of when an argu
ment or opinion becomes a piece of information, and what is the
role of visualisation as the tool to help us understand reality, not
to shield us from its complexity. The selection will be as expansive
as the topic itself, encompassing lectures, interviews, films and
interactive installations.

KOSMICKÝ ZOOM
COSMIC ZOOM

KOUKEJ, ZVUKY AMAZONIE
VISUAL SOUNDS OF THE AMAZON

Kanada,
Canada
1968, 8 min.

Austrálie,
Australia
2016, 3 + 4 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Eva Szasz

Krátký kanadský kombinovaný film ukazuje bez jediného slova
skutečný rozsah lidské existence, ale také šíři existujícího vě‑
deckého poznání.

REŽIE
DIRECTED BY
Andy Thomas

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Eva Szasz

Animátorka Eva Szasz, inspirována dílem Cosmic View Holanďa‑
na Keese Boekea, využívá schopnosti animace přiblížit nám věci
běžnými prostředky nedosažitelné. Vydává se do míst, která staví
lidského jedince do působivé, i když poněkud znepokojivé pers‑
pektivy. Film, částečně balancující mezi dílem vědeckým a filozo‑
fickým, nabádá k přehodnocení rozměrů všeho, od našich kaž‑
dodenních problémů až po nás samotné. Navzdory tomu, že jde
o snímek vyrobený před více než padesáti lety a prsty vědy i ani‑
mace jsou dnes ještě delší, efekt tohoto malého exkurzu zůstává
stále silný.

HUDBA
MUSIC
Don Peyote

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
James Wilson, Raymond Dumas,
Wayne Trickett, Tony Ianzelo
HUDBA
MUSIC
Pierre F. Brault
ZVUK
SOUND
Karl Du Plessis
PRODUKCE
PRODUCTION
The National Film Board
of Canada
DISTRIBUCE
SALES
The National Film Board
of Canada
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Jak asi vypadá zvuk, když dostane vizuální podobu? Originální krát‑
ký film přetváří zvuky amazonského deštného pralesa v nádherné,
pestrobarevné abstraktní obrazy. Jak? Pomocí pohyblivých 3D ani‑
mací, které se mění na základě zvukového podkladu nahraného
v samém srdci pralesa. Tato působivá synestezie zanechává v di‑
vákovi hluboký dojem. Audiovizuální umělecké dílo ukazuje krásy
planety Země, o které by byla veliká škoda přijít.
Explosion of color, colorful fireworks with blue and red spirals and
moving purple orbs. Feast your eyes on the songs of parrots, the
warbling of kingfishers, and mysterious chatter of tropical insects.

Without a single word, the short Canadian combined film shows
the true extent of human existence and the breadth of scientific
knowledge.

How does a sound look when in a visual form? The short film origi
nally transforms sounds of the Amazon rainforest into beautiful, rich
abstract images. How? With the help of 3D animations that change
depending on the sound recorded in the heart of the rainforest. This
fusion leaves viewers breathless and is an audiovisual piece of art,
showing the beauty of the planet Earth that should not be missed.

Animator Eva Szasz, inspired by Cosmic View by the Dutch Kees
Boeke, uses animation to portray things that are inaccessible to us
by common means. She explores places that put a human individu
al into an impressive, albeit disturbing perspective. The film, partial
ly balancing between scientific and philosophical work, encourages
us to reassess the dimensions of everything, from our everyday
challenges to ourselves. Even though the film was made more than
fifty years ago, and both science and animation have come a long
way since then, the effect of this small piece remains strong.

Vizualizace – Představ si fakta, Visualization – Imagine the Facts

Výbuchy barev, duhové ohňostroje, modročervené šroubovice či
fialové pohybující se kuličky. Potěšte svůj zrak zpěvem papouš‑
ků, švitořením ledňáčků nebo tajemným cvakáním tropického
hmyzu.
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NESNESITELNÁ LINKA
UNENDURABLE LINE

NO JAKO NEVÍM
I’M NOT SURE

Japonsko,
Japan
2017, 3 min.

Německo,
Germany
2017, 8 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Daihei Shibata
OBSAZENÍ
CAST
EX NOVO Chamber Choir
HUDBA
MUSIC
Fukushima Yasuharu

Jak se změní prachobyčejné objekty, které denně používáme,
přesáhne‑li parametr jejich pohybu prahovou hodnotu?
Film vykresluje náhlé změny v pohybu obyčejných každodenních
předmětů – kousku pružiny, magnetu a kancelářské sponky či
vypínače – pomocí real‑time grafů. Na oddělených obrazovkách
vidíme téměř banální akci, například rozsvícení světla, kterou na
vedlejší obrazovce simultánně zpodobňuje křivka jednoduchého
grafu. Celé dění je podkresleno zvukovým ztvárněním týchž pohybů
komorním sborem, což vytváří neobyčejný divácký zážitek.

REŽIE
DIRECTED BY
Andy Thomas
HUDBA
MUSIC
Don Peyote

How do commonplace objects we use every day change, if their
motion parameter crosses the threshold value?
The film shows the sudden changes in the motion of ordinary, every
day things—a spring, a magnet, a paperclip, and a switch—with the
help of real‑time graphs. On separate screens we can see an almost
banal action, like switching on a light, which on the next screen is
simultaneously represented by a curve in a simple chart. The entire
event is accompanied by a musical rendering of these movements
by a chamber choir, which results in an unusual viewing experience.
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Experimentální film o umělé inteligenci je galerijním sledem
komentovaných surrealistických obrazů. Ať už se jedná o lidské
tělo, zvíře, deštník či abstrakci, vždy záleží, z jakého setu dat
vycházíme, když chceme obrazu přiřknout význam.
Co vidím, když pouze analyzuji? Pořadí maleb v průběhu filmu je
čistě nahodilé a nehraje roli. Důležité je, jak jsou obrazy komen‑
továny mluvčím v pozadí. Přes trefná, naprosto logická a až absurd‑
ní pojmenování se neznámý nevyhýbá ani občasnému komentáři,
že si není jistý. Nabízí se otázka, jaké má vypravěč znalosti umění
a umělecké cítění, aby dokázal určit smysl malby. Když takto pohlíží
na umění, jak potom vidí a chápe celý svět?
The experimental film about artificial intelligence is a gallery se‑
ries of commentated surreal images. Whether it is a human body,
an animal, an umbrella, or an abstraction, it always depends on
what set of data we proceed from when attributing meaning to
an image.
What do I see when I only analyse? The order of the images in the
film is purely random and does not matter. What is important is the
commentary in the background. Despite his apt, completely logical
and even absurd naming, the unknown commentator sometimes
admits he is not sure. It begs the question of how well the narrator
knows and understands art to be able to determine the meaning
of a painting. If this is how he sees art, what is his perspective on
the rest of the world?
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O PLANINÁCH NOVÉHO SVĚTA
UNKNOWN FIELDS: MADAGASCAR
– A TREASURED ISLAND

RADOST Z DAT
THE JOY OF DATA

Velká Británie,
United Kingdom
2013, 5 min.

Velká Británie,
United Kingdom
2016, 50 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Toby Smith

Ostrov pokladů – pašeráci a ilegální zlatokopové. Když jde
obrovské přírodní bohatství ruku v ruce s chudobou a těžkou
lidskou prací. Jak vysokou cenu jsme ochotni zaplatit za luxus?

REŽIE
DIRECTED BY
Catherine Gale

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Toby Smith

Madagaskar stál dlouhá léta mimo zmapovaná území a mimo
dosah ruky zákona. Ostrov, který byl v minulosti obýván piráty, je
nyní největším světovým nalezištěm safírů. Početné safírové doly
zde však nevyhloubily nákladné mechanické přístroje, nýbrž stovky
lidí, krumpáčů a lopat. Je velkým paradoxem, že na místě s tak
jedinečnými poklady žije jeden z nejchudších národů na Zemi.
Místo komentáře jsou nám informace zprostředkovány vloženými
faktickými údaji a pohyblivou grafikou. Film vznikl z iniciativy ex‑
perimentálního architekta Liama Younga.

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Jamie Brightmore,
David McDowall,
Steven McVeigh

STŘIH
EDITING
Samantha Lee

Treasure island—smugglers and illegal gold diggers. Where
abundant natural resources meet poverty and exacting human
labour. How much are we willing to pay for luxury?
For many years, Madagascar remained unmapped and beyond the
reach of the law. The island, once inhabited by pirates, is now the
largest sapphire deposit in the world. However, the numerous sap
phire mines were not dug by machines, but by hundreds of people
with pickaxes and shovels. It is a great paradox that such a place
with unique treasures is inhabited by one of the poorest nations
on Earth. Instead of narration, the information is conveyed in the
form of embedded factual data and motion graphics. The film was
initiated by experimental architect Liam Young.
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ZVUK
SOUND
Ricky Barber, David Brill,
Damian Reynolds
STŘIH
EDITING
Damon Tai, Olivia Vergnon
PRODUKCE
PRODUCTION
Catherine Gale; Wingspan, BBC
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Topíme se v nich, zaplňují velkou část našich životů: data jsou
neoddělitelnou součástí současného světa. Dokument provází
historií využití dat od průmyslové revoluce. Hravým způsobem
kombinuje animace infografik, rozhovory s odborníky i srozu‑
mitelný výklad.
Matematička Hannah Fry dokáže pouze pomocí hry scrabble či
telefonní budky vysvětlit složité rovnice a abstraktní teorie, které
byly zásadní pro práci s daty. Efektivní využití dat vedlo k rozmachu
současné počítačové technologie a jejich potenciál je stále veliký.
Zanedlouho možná budeme žít v chytrých městech, která se budou
neustále přizpůsobovat aktuálním potřebám lidí. Je však otázkou,
kolik dat ze svého soukromí chceme pro hladký chod společnosti
poskytnout.
We are surrounded by them, our lives are intertwined. Data are
irreplaceable part of our everyday lives. The documentary tells
the story of data from the Industrial Revolution and combines
infographic animations, interviews with experts, and clear ex‑
planations.
Mathematician Hannah Fry is able to explain complicated equa
tions and abstract theories only with the help of Scrabble or a phone
booth. The effective use of data has led to the boom of the informa
tion technologies and their potential is still great. In the future, we
might even live in smart cities that will constantly change according
to the needs of its inhabitants. However, how much of our private
data are we willing to share?
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STRUKTURY PŘÍRODY
STRUCTURES OF NATURE

VIDEOHERNÍ ESEJE Z ANTROPOCÉNU
VIDEO GAME ESSAYS FROM THE
ANTHROPOCENE

Německo,
Germany
2017, 19 min.

LET’S PLAY
Zdeněk Rychtera

REŽIE
DIRECTED BY
Martin Gerigk
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Martin Gerigk
HUDBA
MUSIC
Martin Gerigk
STŘIH
EDITING
Martin Gerigk

Audiovizuální příběh, vhled do světa přírody, společnosti a fun‑
gování všeho kolem nás. Propojují se zde tři prvky: zvukový do‑
provod tvořený dvanácti violoncelly, komentář čtyř vypravěčů
a videosekvence.

Těžko najdeme něco, co současné videohry charakterizuje lépe
nežli streaming na platformě Twitch a formát let’s play. Osoba
streamera definuje ve zvukové stopě to, co se odehrává v obraze,
ať už streamer hru komentuje, vysvětluje či podrývá. Často se však
komentář hry samotné vůbec netýká. Podstata videohry se tak
často odsouvá do pozadí zájmu diváka a stává se pouze kulisou
pro obsah streamerova mluveného i neverbálního projevu. Video‑
herní eseje jsou formátem, jenž tento streamingový trend staví
na hlavu. Zvukový doprovod k obrazovému záznamu z her budou
tvořit vědecké publikace, úryvky z knih a básně. Tyto eseje budou
ukotvovat videohry v jinak skrytém ideologickém základu extrakce,
růstu a finální devastace, jež jsou cenou za každé vítězství.

Ty zobrazují mikroskopickou přírodu i lidský druh, jejich vznik, vý‑
voj, společenství, nebo naopak fungování v separaci. Podrobný
pohled na svět se ukazuje v různých aspektech, ať už jde o che‑
mické reakce, sociologické a fyzikální principy nebo matematické
symboly a vzorce. Od vzniku k zániku jsou tyto systémy propojené
a vzájemně se ovlivňují. Ve snímku se projevuje autorova celoživotní
fascinace a touha poznat prostředí, ve kterém žije, jeho tajemství
a zákonitosti.

It’s hard to find something characterising the contemporary gaming
scene better than Twitch and Let’s Play. Streamers control what
happens on the screen through their voice, whether commenting,
describing, or subverting the video game. However, the commenta
ry may be completely unrelated. The game itself is often sidetracked
and serves only as a background for the streamer’s talking and
other non‑verbal expressions. Video game essays are a format that
turns this streaming trend upside down. The accompanying audio
presents scientific publications, poems, and book excerpts. The
se essays anchor video games in an otherwise hidden ideological
foundation of extraction, growth, and devastation, which are the
price of every victory.

An audiovisual story, an insight into the world of nature, society,
and the order of everything around us. Three elements are co‑
nnected here: the soundtrack consisting of twelve violoncellos, the
commentary of four narrators, and the video sequences.
Those portray the microscopic nature as well as mankind, their
origin, development, community, and, conversely, solitary existence.
The detailed look at the world is shown in different aspects, be it
chemical reactions, sociological and physical principles, or mathe
matical symbols and formulas. From beginning to end, these sys
tems are connected and influence each other. The film proves the
author’s lifelong fascination and desire to know his environment,
its mysteries, and laws.
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FAKTA O KLIMATU
CLIMATE FACTS

Kristína Zákopčanová se zabývá vizualizací dat v rámci projektu
Fakta o klimatu, v datové žurnalistice na iRozhlase a ve výzkumu.
Zaměřuje se na zlepšování komunikace informací a vědeckých
poznatků za pomoci vizuální reprezentace, a napomáhá tak
snadnějšímu pochopení složitých problémů.
Projekt Fakta o klimatu usiluje o zkvalitnění společenské diskuze
o klimatické změně. Přetváří odborná data do pochopitelných info‑
grafik, textů a datasetů, které pomáhají k lepší orientaci v tématu.
Ač projekt funguje na dobrovolnické bázi, v řadách týmu jsou pro‑
fesionálové a odborníci z různých oborů, přes informatiky po pří‑
rodovědce. Fakta o klimatu je nezávislý projekt, který komunikuje
s novináři, politiky, energetickými firmami i aktivistickými hnutími.
Kristína Zákopčanová deals with data visualization in research,
in data journalism on iRozhlas and in the Climate Facts project.
She focuses on improving the communication of information and
scientific findings through visual presentation to help understand
complex issues.
The Climate Facts project aims to improve the public discussion on
climate change. It transforms expert data into easy to understand
infographics, texts and datasets, which help you grasp the given to
pic. Even though the project is voluntary, the team includes experts
from various fields, from IT to natural sciences. Climate Facts is an
independent endeavour focusing on communication with journa
lists, politicians, energy companies and activists.
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PÁLIVÉ & OSTŘEJŠÍ
Rostlinný alkaloid kapsaicin způsobuje u lidí pocit pálení jaké‑
koliv tkáně, se kterou přichází do styku. Ať už se tento alkaloid
u pikantních papriček objevil evolučně, aby odradil savce, jejichž
trávicí ústrojí ničí semena rostlin, nebo to bylo kvůli obraně proti
plísním a houbám, pálivý efekt u lidí způsobuje i velmi příjemné
pocity a může být dokonce návykový. Pálivé jídlo se v posledních
letech stává módním trendem, k dostání jsou chilli omáčky z celého
světa a některá jídla si bez pikantního efektu již mnozí neumí ani
představit. Tolerance k pikantním jídlům se liší napříč kulturami
a zároveň se mluví o mnoha příznivých účincích chilli papriček a vý‑
robků z nich. Programová sekce prozkoumá toto téma z chemické,
antropologické i kulinářské perspektivy a dokumentární filmy divá‑
kům přiblíží biologii rostlin i psychologii lidské závislosti na těchto
fascinujících plodech, po jejichž užití nám brní ústa.

HOT & SPICY
The plant alkaloid capsaicin causes people to feel burning on any
tissue it comes to contact with. Whether this alkaloid in hot peppers
appeared as a part of evolution to discourage mammals whose
digestive tract destroys the seeds or as a defence against fungi,
the burning sensation it causes in humans can be delightful and
even addictive. Spicy food has become a trend in recent years. You
can find chilli sauces from all over the world, and you cannot even
imagine some dishes without the fiery flavour. Tolerance to spicy
foods varies across cultures, and people discuss many beneficial
effects of chilli peppers and their products. This programme section
will explore the topic from chemical, anthropological and culinary
perspectives, and the documentaries will introduce the viewers to
plant biology and psychology of human addiction to these fascina
ting fruits that make your mouth tingle.

HOT!
HOT!

SRIRACHA
SRIRACHA

Rakousko,
Austria
2020, 62 min.

USA
2013, 33 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Heimo Aga

Červená nebo zelená? To je, oč tu běží! Snímek pojednává
o koření, které se díky své jedinečné chuti stalo oblíbenou
součástí gastronomie napříč kontinenty. Řeč je o chilli.

REŽIE
DIRECTED BY
Griffin Hammond

Sriracha – ikonická omáčka červené barvy v plastové lahvi se
zeleným uzávěrem. Jaký je příběh populárního dochucovadla,
jež si podmanilo svět?

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Heimo Aga

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Griffin Hammond

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Heimo Aga

Chilli papričky nejrůznějších barev, tvarů a vůní obsahují kapsaicin.
Míra obsahu této pálivé látky určuje stupeň pálivosti. Specifická
chuť, ale především pozitivní účinky na lidský organismus dělají
z chilli papričky kult v mnoha zemích. V dokumentu se podíváme do
Mexika, Indie, Číny, Maďarska a Itálie, kde spolu s tvůrci ochutnáme
místní pikantní speciality. Právě v národních kuchyních těchto zemí
se jedinečné chilli užívá nejčastěji.

HUDBA
MUSIC
Heimo Aga

Red or green? That is the question. The film focuses on a spice
that has become a globally popular staple in gastronomy thanks
to its unique taste. The spice in question is chilli.

HUDBA
MUSIC
Roy Magnuson

Denně se prodají tisíce lahví. Dá se s ní ochutit řada pokrmů. Je
až s podivem, že většina lidí o ní vůbec nic neví. Cílem snímku je
odhalit příběh pikantní omáčky, která si díky své specifické chuti
získala fanoušky po celém světě. Odkud pochází? Jak se vyrábí?
Kdo je jejím největším producentem? A jak je možné, že se sriracha
společnosti Huy Fong Foods celosvětově proslavila i bez jakékoli
reklamy? I na tyto otázky nám krátkometrážní dokument režiséra
Griffina Hammonda poskytne odpověď.

STŘIH
EDITING
Heimo Aga

Chilli peppers of various colours, shapes, and smells contain cap
saicin. The amount of this spicy substance determines the degree
of hotness. The specific taste, but mainly the positive effects on the
human body, has made chilli peppers into a cult in many countries.
In the documentary we take a look at Mexico, India, China, Hun
gary, and Italy, where we will, along with the producers, get a taste
of local spicy specialties. National cuisines of these countries are
precisely where chilli is used the most.

STŘIH
EDITING
Griffin Hammond
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PRODUKCE
PRODUCTION
Heimo Aga
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KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Griffin Hammond

PRODUKCE
PRODUCTION
Griffin Hammond

Sriracha – an iconic red sauce in a plastic bottle with a green
top. What is the story behind the popular condiment that has be‑
witched the world?
Thousands of bottles sell daily. It can add flavour to many meals.
It’s a wonder most people know nothing about it. The aim of the
film is to uncover the story of the hot sauce that has gained fans
worldwide thanks to its specific taste. Where is it from? How is
it made? Who is its biggest producer? And how come Huy Fong
Foods’ sriracha has become globally famous without advertis
ing? Director Griffin Hammond gives us the cinematic rundown to
everything Sriracha.

Pálivé & ostřejší, Hot & Spicy

JÍDLO Z POHLEDU VĚDY – ÚČINKY JÍDLA NA MOZEK
THE SECRETS OF YOUR FOOD
– FOOD ON THE BRAIN
Velká Británie,
United Kingdom
2017, 58 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Martin Johnson,
Laura Mulholland

Proč kousek čokolády vzbuzuje vášeň, šálek kávy závislost, chilli
paprička bolest a alkohol otupělost či bezmezné veselí? Pro‑
tagonisté, bývalý lékař a botanik, vysvětlují, co přesně se děje
s našimi těly při konzumaci některých potravin.

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Toby Wilkinson, Jon Sayers,
Kevin White, Patrick Acum

Jídlo je naší pohonnou hmotou. Díky němu rosteme a čerpáme
z něj energii. Jeho složení má obrovský dopad na naše tělo. Zejmé‑
na však na mozek. Některé potraviny mohou vzbudit tak silný pocit
touhy, že se na jejich konzumaci můžeme stát závislí. Jiné vyvolávají
podobný efekt, jako kdybychom byli v ohni. Proč je zrovna čokoláda
jednou z nejnávykovějších pochutin na světě? A jak si stojí alkohol
či káva? Nahlédněte s námi pod pokličku vlastního těla a jeho chutí.

HUDBA
MUSIC
Niraj Chag
ZVUK
SOUND
Ian Maclagan,
Sam Straples,
Stuart Thompson
STŘIH
EDITING
Ged Murphy,
Louise Salkow,
Bill Coates

Why does a piece of chocolate evoke passion, a cup of coffee ad‑
diction, a chilli pepper pain, and alcohol numbness or boundless
joy? The protagonists, a former doctor and a botanist, explain
what exactly happens with our bodies when we eat certain foods.
Food is our fuel. With it, we grow and draw energy. Its composition
has an immense effect on our bodies—especially the brain. Some
foods evoke such strong senses of desire that we become addicted.
Others make us feel like we are on fire. Of all things, why is choco
late one of the most addictive foods in the world? Where do alcohol
and coffee stand? Take a look under the lid of your own body and
its enlivening tastes.

PRODUKCE
PRODUCTION
Matthew Ainsworth
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AFO JUNIOR
Vědecké poznání je v dnešní době důležitější než když dřív a ur‑
čitě se bez něj neobejdeme ani v budoucnu. Proto je tak důležité
v dětech už od raného věku rozvíjet zájem o okolní svět, zvědavost
a touhu poznávat, schopnost klást si otázky a se stejnou vervou
na ně hledat i odpovědi. V rámci programu AFO Junior můžeme
dětem i jejich rodičům a pedagogům nabídnout virtuální program,
který může stát právě u zrodu takového zájmu. Kromě populárně
‑vědeckých dokumentů pro ty nejmenší, jako je animovaný příběh
vynálezce Otty Wichterleho nebo kukačky obecné, se děti od 8 do
14 let můžou zúčastnit kreativní soutěže a dramatických a pohy‑
bových workshopů přes počítačové kamery. Z pohodlí domova tak
nabízíme možnost nejenom poznávat skrze filmové zážitky, ale díky
soutěži i zapřemýšlet nad tím, jakou úlohu ve světě kolem nás hra‑
jeme a jak se můžeme podílet na jeho utváření: například unikátním
vynálezem! Workshopy se pak zaměří na poznávání vlastního těla
a dechu, naučí nás adaptovat se na prostředí, které nás obklopuje,
a pomůžou nám odreagovat se a pořádně se vyblbnout.

Today, scientific knowledge is more important than ever, and we
will certainly not be able to do without it in the future. Therefore, it
is essential to interact with children from an early age and ignite
their interest in the care for their environment, curiosity and craving
to discover new things, and the ability to ask questions and look for
answers with ferocity. AFO Junior offers to children, their parents
and teachers a virtual programme that can inspire such interests.
Besides the popular‑science documentaries for the little ones, such
as the animated story of the inventor Otto Wichterle or European
cuckoo, children aged 8–14 may take part in creative competiti
ons and drama and movement workshops via their webcams. You
can stay in the comfort of your home and at the same time watch
great movies and engage your thinking in a competition focusing
on our role in the world we live in and how we can shape it: e.g. by
designing a unique invention! The workshops aim at tuning in with
one’s own body and breathing, learning to adapt to our environment
as well as letting off some steam.

EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
EARTH: ONE AMAZING DAY

PŘÍBĚH LESA
SEASONS

Spojené království, Čína,
United Kingdom, China
2017, 95 min.

Francie, Německo,
France, Germany
2015, 96 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Richard Dale, Peter Webber,
Lixin Fan

Dokumenty od BBC se vyznačují velkorysým audiovizuálním
zpracováním. Earth: Den na zázračné planetě není výjimkou.
Nabízí divákům možnost žasnout nad krásami možná nejúchvat‑
nějšího místa ve vesmíru – planety Země.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Frank Cottrell Boyce,
Geling Yan, Richard Dale

Majestátní hlas herce Roberta Redforda provází publikum jedním
dnem na Zemi plným zázraků. Krásy naší planety jsou zde předsta‑
vovány informativní rétorikou, která je doplněna o mnoho ozvlášt‑
ňujících vizuálních i žánrových prvků. Je libo tragickou lenochodí
romanci? Road‑movie zebří rodiny? Nebo hororový přechod od krás
dne až ke hrůzám noci? A nad tím vším člověk se svou jedinečnou
schopností úžasu. To vše a ještě víc v jednom luxusním balení.

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Robin Cox, Max Hug Williams,
Kevin Flay
STŘIH
EDITING
Andi Campbell‑Waite
HUDBA
MUSIC
Alex Heffes
PRODUKCE
PRODUCTION
Stephen McDonogh, BBC
DISTRIBUCE
SALES
Aerofilms

136

BBC’s documentaries are characterized by stunning cinemato‑
graphy. Earth: One Amazing Day is no exception. It gives viewers
the opportunity to marvel at the beauties of perhaps the most
breathtaking place in the universe – planet Earth.
The audience is accompanied through one amazing day full of
miracles by the majestic voice of the actor Robert Redford. The
beauties of our planet are not represented here merely through in
formative rhetoric, but also with many additional visual and genre
‑specific elements. Would you like some sloth romance? A zebra
family road‑movie? Or perhaps a horror transition from the beauty
of day to the horrors of night? Above all this is man himself with his
unique ability of astonishment. All of this and more in one luxurious
package.

AFO Junior, AFO Junior

REŽIE
DIRECTED BY
Jacques Perrin, Jacques Cluzaud
SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Jacques Cluzaud, Jacques Perrin
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Eric Guichard
HUDBA
MUSIC
Bruno Coulais
PRODUKCE
PRODUCTION
France 2 Cinéma, Galatée Films,
Pandora Filmproduktion
DISTRIBUCE
SALES
Aerofilms
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Režiséři ikonických dokumentárních filmů Mikrokosmos nebo
Ptačí svět natočili v roce 2015 další dechberoucí výpravu do
říše zvířat. Nemuseli se přitom vydávat daleko, protože jim pro
neobvyklá dobrodružství postačil náš evropský les.
Nakolik se může zdát, že před námi náš dobrý známý neskrývá
žádná tajemství, opak je pravdou. Odehrávají se v něm příběhy fan‑
tastičtější než v kdejakých dalekých končinách a po jeho půdě se
prochází zvířata, která jsme možná ještě neměli příležitost poznat
zblízka. Zázraky moderní techniky tyto příběhy zachycují a přenáší
na plátno tak, že vyrazí dech jak mladým, tak i těm nejstarším divá‑
kům. Film pro celou rodinu, který si můžete vychutnat s poutavým
komentářem Tomáše Hanáka.
In 2015, the directors of the iconic documentaries Microcosmos
and The Travelling Birds made another amazing expedition into
the animal kingdom. They did not need to go far—unusual adven‑
tures were found in our European forests.
Although it may seem that our forests do not hide any secrets, the
opposite is true. You can find more interesting stories locally than
in distant regions and its soil is walked by animals we might not
have had the opportunity to meet. Modern techniques bring these
stories to the screen in a way that astonishes all audiences. Enjoy
this family film with absorbing commentary by Tomáš Hanák.

AFO Junior, AFO Junior

VIDA JE ZÁBAVA
VIDA IS FUN
Česká republika
Czech Republic
2020, 22 + 20 + 1 + 1 + 1 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Janet Prokešová, Aleš Pilgr

VIDA! science centrum si pro děti od čtyř let připravilo řadu au‑
diovizuálních vědeckých pokusů ve dvou filmových science show
a populárně‑naučné videosérii VIDA! na doma.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Janet Prokešová, Aleš Pilgr

V první show s názvem Teleskop se se čtyřmi vědci vydáte na ces‑
tu na záhadnou planetu. Podaří se vám dosáhnout oběžné dráhy
a doletět za vytouženým cílem? Ve druhé show se podíváte na zá‑
konitosti těžiště a vyzkoušíte si množství experimentů, kde otestu‑
jete nejenom těžiště své, ale i všedních předmětů ve vašem okolí.
A v sérii krátkých videí se můžete seznámit s mechanismem, díky
kterému si vaříme kávu v moka konvičce, s materiálem budouc‑
nosti nebo naopak s něčím, co dobře znají vaši rodiče a prarodiče:
s gramofonovými deskami.

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
InHeart Production
STŘIH
EDITING
InHeart Production, Aleš Pilgr
ZVUK
SOUND
Ladislav Mirvald
PRODUKCE
PRODUCTION
VIDA! science centrum, ČSOB
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VIDA! science centre produces two science shows and a popular
‑science video series with a number of audio‑visual scientific ex‑
periments for children aged four and up.
Telescope follows four scientists on a journey to a mysterious pla
net. Will you be able to reach orbit and the target destination? The
second show focuses on the centre of gravity, and you can try se
veral experiments showing your centre of gravity and that of other
everyday objects around you. The series of short videos acquaints
you with a mechanism that allows you to make coffee in a moka pot,
a material of the future, and something your parents and grandpa
rents know quite well: gramophone records.

AFO Junior, AFO Junior
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ZVLÁŠTNÍ UVEDENÍ
SPECIAL
SCREENINGS

ČESKÝ ŽURNÁL – SLEPICE, VIRUS A MY
CZECH JOURNAL – HENS, VIRUS AND US

ČLOVĚK A SVĚTLO
LIGHT AND THE HUMANKIND

Česká republika,
Czech Republic
2020, 74 min.

Česká republika,
Czech Republic
2021, 7 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Filip Remunda

„Slepičí eksperiment, den první.“ Děti Filipa Remundy tráví
koronavirové prázdniny na chalupě, kde se seznamují s drsnou
realitou vaječného průmyslu.

REŽIE
DIRECTED BY
Tomáš Návrata

Člověk byl prvním tvorem na Zemi, který byl schopen uměle pro‑
dloužit svůj den. Ovládl totiž oheň, kterého se ostatní živé bytosti
děsily, a vyzrál tak nad zapadajícím sluncem.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Ivana Remundová, Filip Remunda

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Tomáš Návrata, Josef Cach

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Boris Remunda, Ivana Remundo‑
vá, Kryštof Zvolánek, Karel Mařík,
Martin Tokár, Filip Remunda

Co odlišuje kuře od psa? Proč je pro nás nepříjemné vidět v přepl‑
něných klecích jedno, ale ne druhé? Toto téma se během nou‑
zového stavu otevírá v rodině Remundových. Tím začíná jejich
soukromý projekt – kamerou v rukách malého Borise, několika
adoptovanými slepicemi a novým kurníkem. V netradičním do‑
kumentu z cyklu Český žurnál jsou dětským pohledem nahlíženy
otázky životních podmínek chovných zvířat, etiky chovů i legislativy,
která by v následujících letech mohla český potravinářský průmysl
výrazně změnit.

Tím ale světelná evoluce člověka zdaleka neskončila. Edison o mi‑
lion let později vynalezl žárovku, instantní oheň pro každou domác‑
nost bez rizika požáru. Následovaly další a další světelné vynálezy,
které nás se zvyšující se složkou modrého světla postupně začaly
okrádat o zdravý spánek. Hynek Medřický, odborník na světlo, upo‑
zorňuje na nežádoucí účinky modrého světla, které neblaze ovliv‑
ňuje naše vnímání dne a noci. Jak na nás světlo působí a co dělat
pro to, aby naše vlastní vynálezy nepáchaly víc škody než užitku?

HUDBA
MUSIC
Moby

„Chicken experiment, day one.“ Filip Remunda’s children are
spending the COVID holidays at a chalet, where they learn the
harsh truth about the egg industry.

ZVUK
SOUND
Michal Gábor

What differentiates a chicken from a dog? Why is it uncomfortable
to see one in crowded cages, but not the other? The topic arises
during the national quarantine at the Remundas’. So begins their
private project—a camera in baby Boris’ hands, a few adopted
hens, and a new coop. The matters of living conditions, ethics, and
legislation of breeding animals, which could notably change the
Czech food industry in the following years, are looked at through
a child’s eyes in this atypical Czech Journal series documentary.

STŘIH
EDITING
Hana Dvořáčková
PRODUKCE
PRODUCTION
Hypermarket Film, s. r. o., Tvůrčí
producentská skupina Jiřiny Bu‑
díkové

OBSAZENÍ
CAST
Hynek Medřický
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Josef Cach
HUDBA
MUSIC
Duende Sound Pack
ZVUK
SOUND
Josef Cach
PRODUKCE
PRODUCTION
Josef Cach

Humans were the first creatures on Earth capable of prolonging
their day. They learned to control fire, scaring all other living
beings, and outwitted the sun.
However, that was not the end of the human’s „light evolution“.
Millions of years later, Edison invented the lightbulb, an instant fire
for every household without the risk of setting everything ablaze.
Other inventions followed, some of which started robbing us of our
sleep with the increasing amount of blue light. Hynek Medřický, an
expert on light, points out the negative effects of blue light which
damages our perception of day and night. What does light do to us?
How do we prevent our own inventions from becoming problematic?

DISTRIBUCE
SALES
Česká televize
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JSME EPICENTRY ZEMĚTŘESENÍ
WE ARE EPICENTERS OF THE EARTHQUAKE

REBELKY
BRAZEN

Česká republika,
Czech Republic
2020, 40 min.

Francie,
France
2020, 4 × 4 min.

REŽIE
DIRECTED BY
Tomáš Hlaváček

Mladý pár cestuje po Česku a vyrovnává se s tíhou doléhajícího
environmentálního žalu a svou pozicí v systémech, které ho ak‑
tivně produkují.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Tomáš Hlaváček

Film je komorní sondou do vztahu dvou mladých lidí a jejich kon‑
frontace s emocemi, které provázejí poznávání rozsahu a dopadu
lidského působení na životní prostředí. Za tím se člověk nemusí
nezbytně vydávat na tající ledovce nebo do umírajících tropických
pralesů, destruktivní stopa lidstva je rozpoznatelná v naší bez‑
prostřední blízkosti. Třeba v lesích, které najednou nepoznáváme.
Kamera v pozici tichého pozorovatele zachycuje protagonisty v in‑
timních momentech uvědomění, jakož i odlišné způsoby, jak se
s nimi oba vyrovnávají.

OBSAZENÍ
CAST
Tereza Bínová, Radek Štěpánek
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
David Ticháček
HUDBA
MUSIC
Daniel Klag
ZVUK
SOUND
Ondřej Rozum
STŘIH
EDITING
Varvara Šatunova

A young couple travels around the Czech Republic and deals with
the weighing environmental grief and their position in the systems
that actively produce it.

REŽIE
DIRECTED BY
Phuong Mai Nguyen,
Charlotte Cambon de Lavalette

Animovaná série Rebelky je televizní adaptací francouzského
webkomiksu Les Culottées autorky Pénélope Bagieu. Jednotlivé
epizody představují ženy historie i současnosti, které změnily
svět.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Émilie Valentin

Agnodice byla první gynekoložkou ve starověkém Řecku. Nadšená
fanynka true crime příběhů France Glessner Lee je považována
za matku forenzních věd. Georgina Reid věnovala dlouhá léta bu‑
dování terasovitých polí, aby zachránila útes majáku The Montauk
před erozí. Mae Jemison, držitelka několika doktorátů, si splnila
svůj životní sen, a stala se tak první Afroameričankou ve vesmíru.
Čtyři krátké animované snímky jsou životopisným medailonkem
těchto inspirativních žen.

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Phuong Mai Nguyen, Charlotte
Cambon de Lavalette
PRODUKCE
PRODUCTION
Silex Films

The film takes a close look at the relationship of two young people
and their confrontation with the emotions they experience while
identifying the scope and impact of human activity on the environ
ment. One does not need to go to melting glaciers or dying tropical
forests, humanity’s destructive footprint is visible in our immediate
vicinity. This can be seen in the forests, which we no longer recog
nise. As a silent observer, the camera captures the protagonists’
intimate moments of awareness, as well as various ways in which
they both cope with it.

The animated series Brazen is a television adaptation of the
French webcomic Les Culottés by Pénélope Bagieu. The individ‑
ual episodes introduce women from history and the present who
have changed the world.
Agnodice was the first gynecologist in Ancient Greece. An enthusi
astic fan of true crime stories, France Glessner Lee is considered
the mother of forensic sciences. Georgina Reid devoted years to
building terrace fields in order to save the cliff of The Montauk
Lighthouse from erosion. Mae Jemison, a holder of several doc
torate degrees, fulfilled her lifelong dream and became the first
Afro‑American woman in space. These four short animated films
are medallions of these inspirational women.

PRODUKCE
PRODUCTION
Ondřej Šejnoha, Kristýna Žďárská
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TAJEMSTVÍ POVRCHU: MATEMATICKÁ VIZE
MARYAM MIRZAKHANI
SECRETS OF THE SURFACE: THE
MATHEMATICAL VISION OF MARYAM
MIRZAKHANI

ŽIVOT S ALZHEIMEREM
LIFE WITH ALZHEIMER’S
Česká republika,
Czech Republic
2020, 52 min.

USA
2020, 59 min.

REŽIE
DIRECTED BY
George Paul Csicsery

Díky svému vzdělání a kariérním úspěchům se stala inspirací pro
ženy z celého světa hledající uplatnění ve vědě. Řeč je o Maryam
Mirzakhani, neobyčejné ženě s vášní pro matematiku.

REŽIE
DIRECTED BY
Petr Slavík

Alzheimerovou chorobou je v České republice postiženo více než
150 tisíc lidí a jejich počet bude neustále narůstat. Degenerativní
nemoc dosud nejde vyléčit, lze pouze zpomalit její průběh.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
George Paul Csicsery

Mezinárodně oceňovaný dokument mapuje život a dílo jedné z nej‑
výraznějších postav oboru přírodních věd. Maryam Mirzakhani byla
první ženou a zároveň první Íránkou, která se v roce 2014 stala
držitelkou nejvýznamnější matematické ceny Fields Medal. Její vize
snímek přibližuje prostřednictvím atraktivních animací a výpovědí
předních vědců. Díky rozhovorům s jejími blízkými máme také je‑
dinečnou příležitost alespoň částečně nahlédnout do soukromého
života ženy, jež se stala vzorem pro nadcházející generaci.

SCÉNÁŘ
SCREENPLAY
Nataša Slavíková, Petr Slavík
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Jan Kadeřábek

Čtyři rodiny, natáčení v průběhu čtyř ročních období. Observační
dokument z produkce České televize se soustředí na každodenní
život těch, kteří se o své blízké postižené Alzheimerovou chorobou
rozhodli starat v domácím prostředí. Nemocní se postupně stávají
plně závislí na pomoci druhých. Cílem snímku je však ukázat, že
i přes všechny těžkosti se s touto nemocí opředenou řadou mýtů
dá žít.

ZVUK
SOUND
Vladimír Nahodil, Jan Valouch

More than 150 thousand people suffer from Alzheimer’s in Czechia
and the number is growing. This neurodegenerative disease can‑
not be cured, only slowed down.

STŘIH
EDITING
Vladimír Bezděk ml.

The Czech television observational documentary follows four
families and focuses on the everyday lives of those who decide to
take care of their loved ones suffering from Alzheimer’s at home.
The afflicted slowly become dependent on the help of others. The
film’s goal, however, is to show that despite the difficulties, it is pos
sible to live with this disease surrounded by myths.

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Skip Sweeney,
Mohamed Reza Jahanpanah
HUDBA
MUSIC
Nisha Anand, Alex Lu
STŘIH
EDITING
Tal Skloot
PRODUKCE
PRODUCTION
Zala Films
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Thanks to her education and career success, Maryam Mirzakhani
became an inspiration for women seeking a place in science all
around the world. She was an extraordinary woman with a passion
for mathematics.
The internationally awarded documentary maps the life and work of
one of the foremost figures in the field of natural sciences. Maryam
Mirzakhani was the first woman and the first Iranian woman to hold
the highest honor in mathematics with the Fields Medal in 2014.
Her vision is shown through attractive animations and statements
by leading scientists. Thanks to interviews with those close to her,
we have the unique opportunity to get a glimpse into the private life
of a woman who inspired a generation.
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PRODUKCE
PRODUCTION
Česká televize
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HUDEBNÍ PROGRAM
Virtuálnímu festivalu ani letos nechybí doprovodný programový
blok Music is Science a opět je z čeho vybírat: od čistě ambientních
ploch přes post‑punkový koncert až k tanečním setům. Stream
hudebního programu bude tentokrát nejen z Kaple Božího Těla, ale
i z exotického palmového skleníku Flory Olomouc a střechy Galerie
Moritz uprostřed městského historického centra.
Že hudba skutečně JE věda, potvrdí brněnská performerka Nikol
Štrobachová se svým modulárem připojeným k listu rostliny. Svůj
jedinečný syntezátor předvedou v praxi i pražští producenti Høll
a Exhausted Modern. Tradiční party v kapli nabídnou energické
viah či trio GTA Soundsystem složené z výrazných českých pro‑
ducentů – Oliver Torr, Aid Kid a Lotus Wash. Chybět nebudou ani
Olomouci dobře známí Killiekrankie. Elektrické kytary v programu
zastupuje zasněný bedroom post‑punk Vladimíra B a těšit se mů‑
žete i na nezaměnitelný hlas české alternativní scény Never Sol.

MUSIC PROGRAMME
The Music is Science programme section has traditionally accom
panied the festival, and this year, albeit virtually, is no exception.
Choose from strictly ambient soundscapes through a post‑punk
concert all the way to dance sets. The music programme will be
streamed from the Corpus Christi Chapel, as well as from the Flora
Olomouc greenhouse with exotic palm trees and the rooftop of
Galerie Moritz shopping centre in the historical part of the city.
The Brno performer Nikol Štrobachová confirms that music really
IS science with her modular equipment attached to a plant leaf.
The Prague producers Høll and Exhausted Modern also show off
their synthesisers. The party proper in the Chapel will be hosted
by the energetic viah and the GTA Soundsystem trio of renowned
Czech producers Oliver Torr, Aid Kid and Lotus Wash. Killiekrankie,
a well‑known duo in Olomouc, also makes an appearance. The
programme includes the eerie sound of the electronic guitar of the
bedroom post‑punk musician Vladimír B and the unforgettable
voice of the Czech alternative singer Never Sol.

ŠTÁB AFO 2021
AFO 2021 STAFF

ŠTÁB AFO 2021
STAFF AFO 2021

KOMUNIKACE & PR
COMMUNICATION & PR

ROZHOVORY
INTERVIEWS

ZAHÁJENÍ FESTIVALU
OPENING CEREMONY

PREZIDENT FESTIVALU
FESTIVAL PRESIDENT
Jaroslav Miller

VEDOUCÍ KOMUNIKACE
HEAD OF COMMUNICATION
Hana Křížková

REŽIE
DIRECTED BY
Michal Švarc, Lukáš Citnar

ŘEDITEL FESTIVALU
FESTIVAL DIRECTOR
Jakub Ráliš

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
SOCIAL NETWORK
Adam Mráček, Alžběta Zatloukalová

REŽIE
DIRECTED BY
Ondřej Kazík, Zdeněk Rychtera,
Jaromír Pražák, Zdeněk Zapata

PROGRAM
PROGRAMME

KOREKTORKA
PROOFREADING
Adéla Hazuchová

VEDOUCÍ PROGRAMU
HEAD OF PROGRAMMING
Ondřej Kazík

VIZUÁLNÍ IDENTITA
VISUAL IDENTITY
Matej Vázal

PROGRAM
PROGRAMME
Ivana Formanová, Kateřina Hloušková,
Eliška Charvátová, Tereza Píchová, Zdeněk
Rychtera, Jiří Slavík, Michal Švarc, Anna
Tabášková, Dominik Vontor, Lucie Zelená

ILUSTRACE
ILLUSTRATIONS
Kateřina Janků

SHIPPING FILMŮ
SHIPPING COORDINATOR
Lucie Zelená
SPRÁVCE FILMOVÝCH KOPIÍ
FILM COPY ADMINISTRATOR
Jaromír Pražák
DRAMATURGIE HUDEBNÍHO
PROGRAMU
MUSIC PROGRAMME
Jiří Bejček, Lucie Zelená
INDUSTRY 4SCIENCE
Ivana Formanová, Tereza Píchová, Dominik
Vontor
AFO JUNIOR
Eliška Charvátová, Anna Kořenková
KOORDINÁTOR FESTIVALOVÝCH POROT
COORDINATOR OF FESTIVAL‘S JURIES
Martin Schweitzer

FOTOGRAFOVÉ
PHOTOGRAPHERS
Jan Andreáš, Adam Mráček
FESTIVALOVÁ ZNĚLKA
FESTIVAL SPOT
Matej Vázal
AUTOR FESTIVALOVÝCH CEN
FESTIVAL AWARDS DESIGN
Martin Hlubuček
AUTOR GRAND PRIZE
GRAND PRIZE AUTHOR
David Valner
ONLINE PŘENOS
STREAM
KOORDINACE ONLINE PŘENOSŮ
STREAM COORDINATION
Michal Švarc

STŘIH
EDITING
Dominik Albrecht
SCÉNÁŘ
SCRIPT
Ondřej Kazík, Zdeněk Rychtera
ZVUK
SOUND
Jan Ondra
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Michal Švarc
PŘEDNÁŠKY
LECTURES
REŽIE
DIRECTED BY
Michal Švarc
STŘIH
EDITING
Michal Švarc
SCÉNÁŘ
SCRIPT
Michal Švarc
ZVUK
SOUND
Jan Ondra
VFX
Matej Vázal

STŘIH
EDITING
Michal Švarc
SCÉNÁŘ
SCRIPT
Michal Švarc
ZVUK
SOUND
Zdeněk Zapata
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Jan Machýček, Petr Sychra
MODERÁTORKA
HOST
Ivana Formanová
ZÁVĚREČNÝ CEREMONIÁL
CLOSING CEREMONY
REŽIE
DIRECTED BY
Michal Švarc, Lukáš Citnar
STŘIH
EDITING
Dominik Albrecht
SCÉNÁŘ
SCRIPT
Ondřej Kazík, Martin Mikyska, Michal Švarc
ZVUK
SOUND
Zdeněk Zapata

PRODUKCE ONLINE PŘENOSŮ
STREAM PRODUCTION
Jana Pastyříková

153

Adaptace, Adaptation

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Jan Machýček, Petr Sychra

KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Jan Machýček, Petr Sychra, Michal Švarc

KOORDINÁTORKY E‑SHOPU
E‑SHOP COORDINATORS
Claudia Lisoňová, Michaela Ticháčková

MODERÁTOR
HOST
Martin Mikyska

OSVĚTLOVAČ
LIGHTING
Daniel Pecha

TELESHOPPING

LASER
Filip Smečka

PŘEKLAD A KOREKTURA TITULKŮ
SUBTITLES TRANSLATION AND
PROOFREADING
Radka Chromcová, Hana Tlolková, Hana
Pavlisová, Jindřich Klimeš, Martin Bystřický,
Kateřina Domonkosová, Petr Murin, Monika
Salvatore, Ondřej Kaňovský, Pavlína
Zagolová, Kateřina Modrá, Eliška Fialová,
Kateřina Tomíčková, Eva Haasová, Tomáš
Jandal, Pavlína Špalková, Tereza Vojtíková,
Monika Liptáková, Klaudie Dokoupilová,
Adéla Ficová, Jolana Vařáková, Ivana
Šimečková, Eliška Martykánová, Alžběta
Smejkalová, Johana Pášmová, Bronislava
Lehocká, Veronika Zychová, Jan Ciosk,
Zbyněk Grepl, Barbora Bačíková, Jan
Červenka, Markéta Effenbergerová, Andrea
Ševčíková

REŽIE
DIRECTED BY
Michal Švarc
STŘIH
EDITING
Dominik Albrecht
SCÉNÁŘ
SCRIPT
Tomáš Kachel, Dominik Vontor
ZVUK
SOUND
Zdeněk Zapata
KAMERA
CINEMATOGRAPHY
Michal Švarc
MODERÁTOŘI
HOSTS
Tomáš Kachel, Dominik Vontor
HUDEBNÍ PROGRAM
MUSIC PROGRAMME
REŽIE
DIRECTED BY
Michal Švarc
STŘIH
EDITING
Michal Švarc, Jaromír Pražák
ZVUK
SOUND
Groundsound

VJ
Jiří Šlofar
WORKSHOP AFO JUNIOR
Divadlo na cucky
PRODUKCE
PRODUCTION
VEDOUCÍ PRODUKCE
HEAD OF PRODUCTION
Martina Hrbáčková
PRODUKČNÍ
PRODUCTION
Filip Faja
ASISTENTKY PRODUKCE
PRODUCTION ASSISTANTS
Kateřina Sovová, Ema Švingerová
KOORDINÁTORKA FUNDRAISINGU
FUNDRAISING COORDINATOR
Eliška Čermáková

TLUMOČENÍ
INTERPRETATIONS
Iva Paráková, Hana Furmánková, Hana
Pavlisová, Kristýna Šedová, Veronika
Holemarová
TRANSKRIPCE
TRANSCRIPTION
Markéta Effenbergerová, Zbyněk Grepl,
Eliška Čermáková, Tereza Vojtěchová, Eliška
Hoskovcová

KOORDINÁTORKA AFO HVĚZD
AFO STARS COORDINATOR
Tereza Vojtěchová
CUSTOMER & GUEST SERVIS
Veronika Zapatová, Zuzana Ehrlichová,
Martina Černá
STAVBA
CONSTRUCTION
Jakub Grolmus, Evžen Vondráček, Bohdan
Růžek
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PARTNEŘI
PARTNERS

POŘADATEL

FESTIVAL FINANČNĚ PODPOŘILI

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

PROGRAMOVÍ PARTNEŘI

