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Hlavní princip je otevřít školu i pro lidi mimo FAMU, z toho také budou vycházet
sekce a jejich soutěžní/nesoutěžní charakter. Stále chceme zachovat soutěž pouze
pro snímky z FAMU (o restrukturalizaci soutěže viz níže), ostatním školám bychom
rádi věnovali každé škole/instituci/festivalu po jedné sekci, a to SNÍMKY Z FAMO,
SNÍMKY ZE ZLÍNA. Zároveň jsme se ale zamýšleli též i nad archivní sekcí s názvem
ohlédnutí, jež by mohla by ukázala současné práce tvůrců ve srovnání s jejich
studentskou tvorbou z Famu

-

Stále nejvíce sekcí bude věnovaných snímkům z FAMU, ale chtěli bychom se
vyvarovat toho, že nejsou rovnoměrně zastoupeny práce napříč ročníky. Chceme
posunout deadlinu a vytvořit dvoukolového přihlašování, které by tomu snad mělo
napomoci.

PRACOVNÍ NÁVRH SEKCÍ A SOUTĚŽE
- Plánujeme dvoukolový způsob přihlašování, do prvního kola, které bude ukončené v
polovině listopadu se přihlásí filmy, které se mohou ještě v té době dokončovat
(jedná se o klasický případ, kdy i po zářijových klauzurách se filmy dokončují až do
října/listopadu). Studenti se tedy budou moci přihlásit, ale nemusí nám zasílat hotový
film. Díky přihlášeným snímkům pak budeme mít kompletní představu o tvorbě a
zároveň budeme moci popř. ještě sekce trochu upravovat. Do konce roku pak mohou
přihlášení studenti svůj film nahrát.

Jde nám především o vnímání filmu jako kolektivního díla, proto jsme se rozhodli ocenit
pouze “nejlepší snímek” jen v kontextu žánrů. Fyzicky cenu dostane celý nejužší štáb, stejně
jako fyzické plnění ceny. Nechceme cenami rozdělovat, ale spojovat. Čím méně se bude
cen rozdávat, tím větší bude mít pak samo ocenění prestiž.
-

-

-

Soutěžní sekce krátkých cvičení do 20 minut
SEKCE – Dokumentární tvorby (loni 4 filmy soutěžní, 9 nesoutěžních) –
dokumentární filmy do 20 minut
SEKCE – Animované tvorby (loni 3 filmy soutěžní, 4 nesoutěžní) –
animované filmy – většina cvičení je tak do 15 minut maximálně
SEKCE – Hraného filmu (loni 8 filmů soutěžních, 20 nesoutěžních) – hrané
filmy do 20 minut
Soutěžní sekce nad 20 minut – soutěžní sekce určená výhradně dlouhým
filmům (magisterské, bakalářské projekty atd.)
SEKCE – Dokumentární tvorby (loni 3 filmy soutěžní, 1 nesoutěžní) –
dokumentární filmy nad 20 minut
SEKCE – Hraného filmu (loni 4 filmy soutěžní, 7 nesoutěžních) – hrané filmy
nad 20 minut
SEKCE – Poprvé (loni 2 filmy soutěžní, 5 nesoutěžních) – soutěžní sekce
věnovaná veškerým cvičením, která vznikla v prvním ročníku napříč všemi
kategoriemi (Aramisova cena), nadsekce prolínající se všemi soutěžními sekcemi
SEKCE – ZLÍN – nesoutěžní sekce věnovaná tvorbě na filmové škole ve Zlíně
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SEKCE – PÍSEK – nesoutěžní sekce věnovaná tvorbě na FAMO v Písku
SEKCE – Ohlédnutí – nesoutěžní sekce věnovaná filmům, jednoho tvůrce, který
již z Famu vyšel - během promítání jednoho z autorových filmů by pak simultánně
mohl probíhat komentář režiséra

v současné chvíli počítáme s předáním 5 cen, které mohou získat autoři filmů napříč
všemi katedrami, a zachováním Aramisovy ceny pro všechny studenty prvhního
ročníku, hlavním záměrem nového uspořádání je lepší propojení kateder a
zpřehlednění celé soutěže, rozdělení cvičení na kratší a delší nám umožní ocenit i
kratší cvičení (šanci budou mít i filmy s kratší metráží)

INDUSTRY AKCE
- Rádi bychom na naše téma také navázali i diskuzemi, panelem/hosty, kteří by se byli
schopni ohlédnout za vývojem (spíše pokrokrem od převratu, co se na škole dělo, jak
to ovlivnilo český film…), jako například Václav Marhoul, Tomáš Vorel (+ dohledat
původní otce zakladatele festivalu)
- industry panel č.1: jak probíhala revoluce v českém filmu (privatizace Barrandova,
rušení krátkého filmu praha apod...), hosté: Václav Marhoul, Jaromír Kallista,
osobnost která pracovala třeba v krátkém filmu praha
- industry panel č.2: nesoucí se ve smyslu spolupráce mezi školami, komunikace je v
současné době ve velmi neutěšeném stavu kooperace mezi filmovými školami v ČR,
naše možnosti, na čem bychom mohli jako studenti či profesoři zapracovat, hosté:
děkan každé školy, odborník z MKČR a MŠMT, otázky vysokého školství
- industry panel č.3: V tomto panelu se chceme zabývat možnostmi a příležitostmi
pro debutanty či tvůrce krátkých snímků, hosté: Helena Bezděk Fraňková, nějaký
úspěšný debutant (možný návrh - Adam Sedlák), Jiří Konečný - jak se pracuje se
začínajícími tvůrci
- klíčové je sehnat si pro industry panely vhodné moderátory, současné návrhy (S.
Michailidis nebo P. Sladký)

DOPROVODNÝ PROGRAM
- V rámci zahajovacího a zakončovacího večera bychom chtěli uspořádat menší
koncerty. V současné době uvažujeme nad prostory a jednou z variant je pořádat
tyto akce v prostorách Kina Vzlet, kde bychom chtěli umístit zahájení a zakončení.
- Následující dva dny chceme pořádat vernisáž výstavy, čtení scénářů a koncerty v
barech na Krymské (Café V lese, Café Sladkovský, atd.), kdyby se jednalo například
o výstup jednoho či dvou interpretů. Na akce by byl vstup zdarma pro držitele
akreditace a jinak by si na místě mohl bar vybírat vlastní vstupné, místo pronájmu
placeného festivalem. Interprety by hradil festival.

PROSTORY NA POŘÁDÁNÍ FESTIVALU
- Kino Pilotů - potvrzené od školy (3 sály, celková kapacita 150 míst, SÁL 1 - 84 míst,
SÁL 2 - 70 míst, SÁL 3 - 20 míst)
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Bývalé Kino Vzlet - v jednání (1 SÁL – kapacita cca 400 míst, sádrové plátno z roku
1923, zjištění dostupnosti v průběhu září/říjena 2019, zde by se mohl pořádat
zahajovací a zakončovací večer)
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INDUSTRY Kavárna Patra - oficální festivalové centrum(otevírací doba 14:00 –
1:00, horní sál by se stal centrem pro pořádání veškerých industry akcí, přednášek, a
diskusí, ve spodní kavárně případná rezervace stolů a slevy pro INDUSTRY hosty,
horní sál je téže možné využít k pořádání výstavy)
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zrekonstruované prostranství před Hotelem INN u zastávky krymská, prostor pro
HYPERCUBE s programe plakátem a všemi informacemi o festivalu
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CAFÉ V LESE - možný prostor na pořádání doprovodných akcí (menší koncert)
CAFÉ SLADKOVSKÝ- možný prostor na pořádání doprovodných akcí (menší
koncert, čtení soutěžních scénářů)

-

Chtěli bychom se snažit vyjednat slevy a akce (1+1 nápoj zdarma, 20% sleva, atd.)
v jednotlivých podnicích, které bude možné získat při předložení festivalové
akreditace.
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