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Ογδόντα χρόνια Zlin Film Studios
Φέτος, τα κινηματογραφικά στούντιο στην πόλη του Ζλιν, γιόρτασαν την 80η τους 
επέτειο από την ίδρυσή τους. Οι απαρχές του κινηματογράφου στο Ζλιν, συνδέονται με την 
ανάπτυξη της κοινοπραξίας εταιρειών υποδηματοποιίας Bat’a και των αναγκών της για 
αποτελεσματική διαφήμιση. Έτσι, στα μέσα της δεκαετίας του 1930, φιλόδοξοι κινηματο-
γραφιστές μετακόμισαν από την Πράγα στο Ζλιν. Ανάμεσά τους, ο ενδιαφέρων σεναριο-
γράφος, σκηνοθέτης και αργότερα βραβευμένος με Όσκαρ Έλμαρ Κλος, ο φοβερός παρα-
γωγός Λάντισλαβ Κόλντα κι ο αβαν γκαρντ φωτογράφος, μοντέρ, οπερατέρ και μετέπειτα 
κάτοχος του βραβείου Όσκαρ Αλεξάντερ Χάκενσμιντ.

Πολύ σύντομα, το 1936, ένα κινηματογραφικό στούντιο χτίστηκε στον λόφο πάνω από 
την πόλη, για την παραγωγή διαφημιστικών φιλμ. Εξοπλίστηκε με μηχανήματα τελευταίας 
τεχνολογίας από τις ΗΠΑ και με κατάλληλα εργαστήρια. Η διοίκηση της εταιρείας Bat’a 
παραχώρησε στους κινηματογραφιστές, αρκετή ελευθερία για πειραματισμούς, με αποτέ-
λεσμα, ο όγκος και η ποιότητα της τοπικής κινηματογραφικής παραγωγής, να ξεπεράσει τις 
αρχικές προθέσεις των ιδρυτών των στούντιο. Παράλληλα με τα διαφημιστικά φιλμ, των 
οποίων η δημιουργικότητα και το επίπεδο εκτέλεσης υπερέβαινε κατά πολύ τον Ευρωπαϊκό 
μέσο όρο, δημιουργούνταν ντοκιμαντέρ και διδακτικές ταινίες, άρχισαν να γυρίζονται 
εκπαιδευτικά έργα, ταινίες εκλαϊκευμένης επιστήμης, πειραματικά φιλμ και ταξιδιωτικά 
ημερολόγια σε animation.

Στη δεκαετία του 1940, οι παραγωγές των στούντιο, άρχισαν να ψυχαγωγούν μια γενιά 
παιδικού κοινού, στην Τσεχοσλοβακία και το εξωτερικό με ταινίες animation αλλά και ζωντανής 
δράσης. Στο Ζλιν γυρίστηκε η πρώτη animation stop motion ταινία της χώρας, το «Φέρδα το 
μυρμηγκάκι». Ακόμα και κατά τη διάρκεια του πολέμου, γυρίζονταν ταινίες από την Ερμίνα 
Τίρλοβα, σεναριογράφο, σκηνοθέτη, ανιματέρ και μία εκ των συνιδρυτών του Τσέχικου 
animation, η οποία αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της στα στούντιο Ζλιν.

Ο φημισμένος Κάρελ Ζέμαν επίσης καλλιέργησε το ταλέντο του εργαζόμενος 
στα στούντιο Ζλιν. Μετά από την ταινία του μεγάλου μήκους «Ταξίδι στην αρχή του 
χρόνου», υπέκυψε στην γοητεία της φαντασίας του Ιουλίου Βερν και γύρισε την 
«Διαβολική εφεύρεση» στο Ζλιν, το 1958. Συνδύασε τη ζωντανή δράση με το 
animation και με τη χρήση εφέ κολλάζ παρόμοιων με τις αυθεντικές γκραβούρες 
των πρώτων εκδόσεων των βιβλίων, δημιούργησε ένα νέο είδος. Τέσσερα χρόνια 
αργότερα, με την ταινία «Οι θρύλοι του Βαρόνου Μινχάουζεν», εισήγαγε έναν 
άνθρωπο της εποχής του διαστήματος, στον κόσμο των λογοτεχνικών φανταστικών 
ηρώων, ποιητών και των εξερευνητών. 

Ο διάσημος συνθέτης Ζντένεκ Λίσκα, του οποίου το έργο έχει σημαδέψει ανεξίτηλα 
την κινηματογραφική τέχνη του 20ου αιώνα, συνέδεσε κι αυτός την προσωπική κι επαγγελ-
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ματική ζωή του με το Ζλιν. Το πρώτο έργο που τον έκανε ευρύτερα γνωστό ήταν η μουσική 
για την «Διαβολική Εφεύρεση» του Κάρελ Ζέμαν.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, τα στούντιο του Ζλιν ανέλαβαν έναν νέο ρόλο: Την 
παραγωγή ταινιών για παιδιά και για νέους. Οι σκηνοθέτες Γιόζεφ Πινκάβα και Ράντιμ Τσβρτσεκ, 
γύρισαν μεγάλο όγκο παραγωγών. Ο Πινκάβα γύρισε το πρώτο φιλμ για παιδιά με ζωντανή 
δράση, το «Διακοπές με τον Μίνκα». Γενιές και γενιές θεατών έμαθαν να πηγαίνουν σινεμά χάρη 
στις υπόλοιπες επιτυχίες του, όπως το «Μόνο για αγόρια σημαίνει και για κορίτσια επίσης», τον 
«Χοντρούλη», το «Καπετάν Κόρντα» και το «Μαργαρίτες για την Κυρά του Κάστρου». Με τον 
καιρό, τα στούντιο του Ζλιν κατέληξαν το κυριότερο κέντρο παραγωγής παιδικών ταινιών στην 
Τσεχοσλοβακία. Εκεί γυρίστηκαν εκατοντάδες ταινίες animation, ζωντανής δράσης, μικτής 
τεχνικής. Πολλές από αυτές απέσπασαν σημαντικά βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ. Το 1961, το 
Ζλιν επιλέχτηκε δικαίως για την φιλοξενία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου για παιδιά και για 
νέους, παραμένοντας το παλαιότερο φεστιβάλ για παιδιά και για νέους σε ολόκληρο τον κόσμο.

                           Μαρκέτα Πάσμοβα
                          Καλλιτεχνική διευθύντρια του Zlin International Film Festival

80 years of Zlin Film Studios 
This year the film studios in Zlín celebrated the 80th anniversary of their birth. The 
beginnings of filmmaking in Zlin are connected with the development of the shoe 
conglomerate of the Baťa company and its need for efficient promotion. Thus, in the mid-
1930s ambitious young filmmakers from Prague moved to Zlín. These included the 
interesting screenwriter, director, and later Oscar-award-winning Elmar Klos, the excellent 
producer Ladislav Kolda, and the great avant-garde photographer, editor, cinematographer, 
and also later Oscar-award-winning Alexander Hackenschmied. 

In a very short period, in 1936, a film studio was built on a hill above the city to be used 
for the production of advertising films. It was equipped with the latest technology from the 
USA and with laboratories. But the management of the Bata company gave these Zlín 
filmmakers enough space for experimentation, and thus the extent and significance of 
local filmmaking outgrew the original intent of its founders. Aside from the advertising 
films whose creativity and high level of implementation far exceeded the European 
average, they also created documentaries and instructional films, began shooting 
educational, popular science and experimental films, as well as animated travelogues.

In the 1940s they began bringing joy to a generation of child audiences both at home and 
abroad with animated and short live-acted films. It was in Zlin that the first Czechoslovak stop-
motion animation film was made: Ferda the Ant. Even during the war, he was being created by 
Hermína Týrlová, screenwriter, director, animator, and one of the co-founders of Czech animated 
film, who dedicated her entire life working at Zlín's film studio. 

The famous artist Karel Zeman also developed his talents in the service of Zlin's studio. 
After his feature film Journey to the Beginning of Time Karel Zeman succumbed to the lure 
of fantasist Jules Verne and filmed Invention for Destruction in Zlin in 1958. Combining live 

acting and animation with the help of tricks using illustrations and crosshatching typical of 
the original engravings, he created a new genre. Four years later in the film The Fabulous 
Baron Munchausen he introduced a man from the space age to literary fantasy heroes, 
poets and adventurers.

The world-renowned composer Zdeněk Liška, whose work has indelibly made its mark 
the history of 20th century film art, also joined his creative and personal life to Zlín. The first 
of his work to make him famous was the music for Invention for Destruction by Karel 
Zeman.

In the early 1960s, Zlin's studio had a new role: to produce feature films for children and 
youth. Directors Josef Pinkava and Radim Cvrček found extensive work here. In 1962, Pinkava 
shot the first live-acted feature film for children, Holiday with Minka. Several generations of 
audiences learned to go to the cinema because of his other hits, including For Boys Only is For 
Girls,Too, Fatty, Captain Korda, and Marguerites for the Lady of the Castle. Over time, Zlín's 
studios became the most significant center for the making of children's films in former 
Czechoslovakia. Hundreds of feature, animated and mixed films have been shot here. Many of 
them have won prestigious awards at international festivals. In 1961, Zlín was the right choice 
for the establishment of the Film Festival for Children and Youth, which is the oldest film festival 
for children and youth in the world. 

                                     Markéta Pášmová
                                    Artistic Director of Zlin International Film Festival 

Zlin Film Studios: εκεί που διευρύνθηκαν οι ορίζοντες 
της 7ης και της 8ης Τέχνης
Φέτος, είναι η επέτειος των 80 χρόνων από την ίδρυση των θρυλικών Zlin Film Studios 
(ZFS). Μέσα σ' αυτά τα στούντιο, βρήκε την απόλυτη έκφρασή του αυτό που ονομάζουμε 
«κινηματογραφική μαγεία» και αναδείχθηκαν δημιουργοί –πολλών ειδικοτήτων–  που με 
τα αριστουργήματά τους συνέβαλαν τα μέγιστα στη διεύρυνση των οριζόντων της 
Κινηματογραφικής Τέχνης. Μάγεψαν το κοινό, όχι μόνο της χώρας τους αλλά και διεθνώς, 
εξέπληξαν και εντυπωσίασαν τους ειδικούς του κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο. 
Κέρδισαν δεκάδες βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ, ενώ αναρίθμητες είναι οι εκδόσεις που 
αναφέρονται στο έργο τους και πλήθος κινηματογραφιστές απ' όλο τον κόσμο τους αναφέ-
ρουν ως εμπνευστές τους.  

Τα ZFS δημιουργήθηκαν το 1936. Το Ζλιν ήταν τότε μια πόλη 37.000 κατοίκων περίπου. 
Η πολεοδομική, οικονομική και πολιτιστική της ανάπτυξη ήταν από το 1894 –όταν η πόλη 
αριθμούσε μόλις 3.000 κατοίκους– ταυτισμένη με την εταιρία κατασκευής και εμπορίας 
παπουτσιών του Τόμας Μπάτα, η οποία μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, κυριάρχησε στις 
διεθνείς αγορές. Η έδρα της εταιρίας βρισκόταν στο Ζλιν, όπου απασχολούσε 22.000 
άτομα, έχοντας πλέον αναπτύξει δραστηριότητες και σε άλλους τομείς, όπως Χημικά, 
Ελαστικά, Αεροπλοΐα, Εκδόσεις, Ορυχεία, Πολυκαταστήματα, Κατασκευές κ.α.
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Ο Μπάτα χρησιμοποιούσε πάρα πολύ την κινηματογραφική διαφήμιση για την προώ-
θηση των προϊόντων του. Συνεργαζόταν για το σκοπό αυτό με τους πιο ταλαντούχους 
Τσέχους κινηματογραφιστές της εποχής και οι διαφημιστικές του ταινίες ξεπερνούσαν κατά 
πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι ταινίες γυρίζονταν συνήθως στο Ζλιν και η τεχνική επε-
ξεργασία γινόταν στην Πράγα.

Ο Γιαν Μπάτα που διηύθυνε την εταιρία από το 1932 –μετά από τον θάνατο σε αερο-
πορικό δυστύχημα του ιδρυτή της εταιρίας και ετεροθαλούς αδερφού του Τόμας Μπάτα– 
έστειλε το 1934 στο Χόλιγουντ τέσσερις έμπειρους Τσέχους κινηματογραφιστές για να 
ενημερωθούν από κοντά για τις προόδους του κινηματογράφου στον τεχνολογικό τομέα. 
Μετά από δυο χρόνια, δημιουργήθηκαν σ' ένα λόφο του Ζλιν τα ZFS με υπερσύγχρονα 
μηχανήματα και κατάλληλα κινηματογραφικά εργαστήρια.

Βασικός, αλλά όχι αποκλειστικός σκοπός της δημιουργίας των ZFS ήταν η παραγωγή 
διαφημιστικών ταινιών. Όμως, οι σκηνοθέτες, παραγωγοί, σεναριογράφοι και τεχνικοί που 
έφερε ο Μπάτα στο Ζλιν για να εργαστούν στην παραγωγή ταινιών, είχαν τόσο εκρηκτικό 
ταλέντο, που τα ZFS, ξεπέρασαν γρήγορα τους αρχικούς σκοπούς για τους οποίους δημι-
ουργήθηκαν. 

Μέσα σ' αυτά τα στούντιο, περίσσευε το ταλέντο, η φαντασία, η εργατικότητα, η ομα-
δικότητα, ο πειραματισμός, τα όνειρα.  Ήταν ένας χώρος δημιουργίας με διαρκή προβλη-
ματισμό για τη φόρμα, τη μέθοδο, τα υλικά, την ουσία της κινηματογραφικής τέχνης.

Θα αναφερθούμε συνοπτικά σε ορισμένους καλλιτέχνες των ZFS που η φήμη τους 
ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας τους. 

Ο Κάρελ Ζέμαν,  ο αποκαλούμενος και «Τσέχος Μελιές».  Δημιουργός ταινιών φαντασί-
ας, ο πρώτος που συνδύασε live action  (ζωντανή δράση) και animation. Το 1948 με την 
ποιητική μικρού μήκους ταινία του «Inspiration» («Η έμπνευση»), εισήγαγε για πρώτη φορά 
την τεχνική του γυαλιού (ειδώλια από γυαλί) στη δημιουργία ταινιών animation, γεγονός 
που έδωσε τεράστιες εκφραστικές δυνατότητες και μαγικά εικαστικά αποτελέσματα στις 
ταινίες κινουμένων σχεδίων. Βραβευμένος σε δεκάδες διεθνή Φεστιβάλ, μεταξύ των οποί-
ων κι αυτά  των Καννών, της Βενετίας, του Λοκάρνο και του Σαν Φρανσίσκο. Η ταινία του 
«Οι θρύλοι του Βαρόνου Μινχάουζεν» (1961), έχει επηρεάσει το έργο πολλών σύγχρονων 
σκηνοθετών, μεταξύ των οποίων  ο Τιμ Μπάρτον, ο Τέρι Γκίλιαμ κ.α. Η ταινία του «Ταξίδι 
στην αρχή του χρόνου» (κατά κυριολεξία: «Ταξίδι στην προϊστορία»), η οποία βραβεύτηκε 
στο Φεστιβάλ Βενετίας, είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας με μοντέλα 2-D και 3-D, στην 
οποία συνδυάζονται stop motion και ειδικά εφέ.  Θεματικά, άνοιξε το δρόμο σε πλήθος 
παραγωγές που απεικονίζουν την προϊστορική ζωή κι έχουν εκπαιδευτικούς στόχους, όχι 
μόνο καθαρά ψυχαγωγικούς. Σύμφωνα με τον ιστορικό του παγκόσμιου κινηματογράφου 
Ζορζ Σαντούλ, ο Κάρελ Ζέμαν  «διεύρυνε τους ορίζοντες της όγδοης τέχνης, του 
animation». 

Η Ερμίνα Τίρλοβα, δημιουργός εξήντα ταινιών animation με κούκλες με την τεχνική του 
stop motion. Θεωρείται η «Μητέρα του τσέχικου animation» . Πρόκειται για διαμάντια της 
τέχνης του κινουμένου σχεδίου που μάγεψαν τους θεατές σε όλες τις χώρες του κόσμου. 
Πολυτάλαντη, έμαθε την τέχνη της κατασκευής κούκλας από πολύ μικρή ηλικία, δίπλα στον 

πατέρα της, ο οποίος κατασκεύαζε ξύλινα ειδώλια. Κατά την εφηβική της ηλικία, κέρδιζε τα 
προς το ζην εργαζόμενη ως ηθοποιός, τραγουδίστρια και χορεύτρια σε βαριετέ της 
Πράγας. Ήταν συγγραφέας και εκδότης παιδικού περιοδικού. Το 1941 πήγε στο Ζλιν, μετά 
από πρόσκληση του περίφημου παραγωγού των ZFS Λάντισλαβ Κόλντα και έζησε εκεί όλη 
την υπόλοιπη ζωή της, ως το 1993 που πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Δημιουργούσε  ασταμά-
τητα, γράφοντας η ίδια και τα σενάρια των ταινιών της, στήνοντας τα θεμέλια του μεγάλου 
οικοδομήματος που ονομάζεται «Τσέχικο Animation». Μια από της πρώτες ταινίες της στα 
ZFS - στα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής, «Η Φέρντα το Μυρμηγκάκι» (1942), έγινε διεθνής 
επιτυχία, ενώ η αρχική μαριονέτα με τον κύριο χαρακτήρα της ταινίας είναι στην επίδειξη 
του Toy Museum στο Figueres της Ισπανίας. Βραβευμένη στα Φεστιβάλ Καννών, Βενετίας, 
Λοκάρνο κ.ά., καθώς και με το Κρατικό Βραβείο της Τσεχοσλοβακίας το 1952 και με βρα-
βείο για το σύνολο του έργου της στο Παρίσι το 1991.

Ο Γιόζεφ Πινκάβα, εκπαιδευτικός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Κατά την περίοδο της 
Γερμανικής Κατοχής, συνελήφθη και στάλθηκε σε καταναγκαστική εργασία σε ορυχεία 
άνθρακα και σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, απ' όπου δραπέτευσε το 1943. 
Μετά την απελευθέρωση της χώρας εργάστηκε για κάποιο διάστημα ως καθηγητής στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 1946 εντάχθηκε στα ZFS, στα οποία από το 1949 ως το 1959 
δημιούργησε 50 μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, τα οποία προβάλλονταν κυρίως στα σχολεία 
της χώρας. Συν-σκηνοθέτησε και ταινίες με την Ερμίνα Τίρλοβα. Στη συνέχεια δημιούργησε 
ταινίες μεγάλου μήκους ζωντανής δράσης με πρώτη την ταινία «Οι διακοπές του Μίνκα».  
Είναι πρωτοπόρος του παιδικού κινηματογράφου, στον οποίο αφιέρωσε ολόκληρο τον 
εκπαιδευτικό του βίο. Πολλές γενιές νεαρών θεατών μυήθηκαν στην τέχνη του κινηματογρά-
φου μέσα από τις ταινίες του.  Έχει κερδίσει περίπου εξήντα εθνικά και διεθνή βραβεία.

Ο Έλμαρ Κλος, καθηγητής σεναριογράφος και σκηνοθέτης, με δεκάδες εθνικά και διε-
θνή βραβεία. Το 1965 κέρδισε το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας μεγάλου μήκους, για την 
ταινία «The Shop on Main Street» («Το μαγαζάκι της κεντρικής οδού»), που συν-σκηνοθέ-
τησε με τον διάσημο σκηνοθέτη Jan Kadar, με τον οποίο είχε σταθερή συνεργασία επί 
δεκαεφτά χρόνια.  

Ο Αλεξάντερ Χάκεσμιντ (ο οποίος μετανάστευσε και έκανε καριέρα στην Αμερική ως 
Αλεξάντερ Χάμιντ), κορυφαίος Τσέχος ντοκιμαντερίστας (σκηνοθέτης, διευθυντής φωτο-
γραφίας, και μοντέρ). Το ταλέντο του είχε λάμψει από την ηλικία των 23 ετών, όταν με την 
ταινία του «Bezncela Prochazka» («Άσκοπο Περπάτημα») (1930),  εγκαινίασε τον τσέχικο 
κινηματογράφο της avant-garde. Μεταξύ άλλων διεθνών διακρίσεων, το 1965 κέρδισε το 
Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας με το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «To Be Alive» που συν-σκη-
νοθέτησε με τον μόνιμο συνεργάτη του στις ΗΠΑ, Φράνσις Τόμσον.

Είναι μακρύς ο κατάλογος των  κινηματογραφιστών που μεγαλούργησαν στα στούντιο 
του Ζλιν. Και βέβαια, μέσα σ' αυτό το θερμοκήπιο της τέχνης, αναδείχθηκαν και δημιουργοί 
πολλών άλλων ειδικοτήτων:  συγγραφείς, τεχνικοί, μουσικοί...

Θα αναφέρουμε τον κορυφαίο μουσικό Zdenek Liska, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα 
του στη σύνθεση μουσικής για τον κινηματογράφο στα Στούντιο του Ζλιν, αρχικά για ταινία 
του Κάρελ Ζέμαν, για τον οποίο έγραψε μουσική σε δώδεκα ταινίες. Έγραψε κινηματογρα-
φική μουσική για 160 μεγάλου μήκους και για 400 μικρού και μεσαίου μήκους ταινίες, 
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μεταξύ των οποίων και η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Το μαγαζάκι της κεντρικής οδού». 
Από τους πρώτους μουσικοσυνθέτες που απέδειξαν ότι η μουσική δεν είναι μόνο ένα 
συναισθηματικό στοιχείο σε μια ταινία αλλά ολοκληρώνει δραματουργικά την καλλιτεχνική 
ποιότητα του έργου. Στη μουσική του υπάρχουν απρόσμενες αρμονικές ακολουθίες και 
ασυνήθιστοι συνδυασμοί οργάνων με διάφορες ηλεκτρονικές και ηλεκτροακουστικές 
τεχνικές. Συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μουσικής. Από το 1958, 
που έγραψε τη μουσική για την ταινία «Vynalez zkazy» («Διαβολική Εφεύρεση») του Κάρελ 
Ζέμαν, εισήγαγε σε εξελιγμένη μορφή τη «βιομηχανική μουσική» πολύ πριν από τη δημι-
ουργία αυτής της κατηγορίας διεθνώς.

Εκτός από την κινηματογραφική δημιουργία, οι κινηματογραφιστές του Ζλιν, ήσαν και 
από τους πρωτοπόρους στη διοργάνωση κινηματογραφικού φεστιβάλ. Το 1940 κι ενώ η 
χώρα βρισκόταν υπό την κατοχή της ναζιστικής Γερμανίας, πραγματοποίησαν κινηματο-
γραφικό φεστιβάλ στην πόλη, το Zlin Film Harvest. Σκοπός του Φεστιβάλ ήταν η προβολή 
όλης της ετήσιας κινηματογραφικής «συγκομιδής». Οι προβολές έγιναν στον κινηματογρά-
φο KINO VELKE (Μεγάλος Κινηματογράφος), ο οποίος χτίστηκε το 1932 και ήταν ένα τεχνο-
λογικό θαύμα. Η μεγαλύτερη αίθουσα της Ευρώπης, χωρητικότητας 2.580 θεατών. Η 
τεράστια οθόνη του, διαστάσεων 9 Χ 7 μέτρα με χαλύβδινο πλαίσιο, ήταν επίσης η μεγαλύ-
τερη της Ευρώπης. Το ηχητικό του σύστημα υπερσύγχρονο. 

Το 2ο Zlin Film Harvest πραγματοποιήθηκε το 1941 με τη συμμετοχή όλων των αστέ-
ρων του τσέχικου κινηματογράφου. Οι Γερμανοί απαγόρευσαν τα επόμενα χρόνια της 
Κατοχής να διεξαχθεί το Φεστιβάλ. Μετά την απελευθέρωση, το 1948, πραγματοποιήθηκε 
ξανά και μάλιστα αναβαθμισμένο σε διεθνές. Το Φεστιβάλ αυτό το 1961 επικεντρώθηκε 
στις ταινίες για παιδιά και νέους κι έγινε το πρώτο φεστιβάλ του είδους διεθνώς. Λειτουργεί 
απρόσκοπτα ως σήμερα και είναι ένα από τα σημαντικότερα διεθνή φεστιβάλ κινηματο-
γράφου για παιδιά και νέους.

Στο αφιέρωμα «Ζλιν, ο λόφος των κινηματογραφικών ονείρων», προβάλουμε ταινίες 
δέκασκηνοθετών των Zlin Film Studios.  Εφτά μεγάλου μήκους και δεκαοχτώ μικρού 
μήκους ταινίες, που αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της διαχρονικής τους παρα-
γωγής. Φροντίσαμε να υπάρχουν όλα τα είδη: μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, μικτής τεχνικής 
και animation. 

Επιλέξαμε ταινίες στις οποίες οι δημιουργοί τους εισήγαγαν για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στην 
κινηματογραφική τέχνη και ιδίως στο animation, στοιχεία, μορφές, μεθόδους και τεχνικές, 
όπως ο συνδυασμός ζωντανής δράσης και animation, τα γυάλινα ειδώλια, οι κούκλες από 
συρμάτινο σκελετό, τα αναδιπλούμενα βιβλία, οι φιγούρες του θεάτρου σκιών, αλλά και η 
χρήση “βιομηχανικής μουσικής” σε μουσική επένδυση ταινίας.

Αυτό το αφιέρωμα είναι ένα μάθημα ιστορίας του κινηματογράφου.
Για μας, που είμαστε ένα Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους, αυτό 

το αφιέρωμα είναι έκφραση τιμής και αγάπης σ΄αυτούς τους μεγάλους δημιουργούς 
του κινηματογράφου, που πρώτοι σε όλο τον κόσμο ανάδειξαν τη σπουδαιότητα και 
την παιδαγωγική διάσταση του κινηματογράφου για παιδιά και νέους. Σ' αυτούς που 
πρώτοι στον κόσμο δημιούργησαν το 1961, Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά 

και Νέους, δίνοντας μεγάλη ώθηση στη διάδοση του ποιοτικού κινηματογράφου για 
παιδιά και νέους και έβαλαν τα θεμέλια της κινηματογραφικής παιδείας.  

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τη φίλη Μαρκέτα Πάσμοβα, καλλιτεχνική διευθύ-
ντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους του Ζλιν και εγγονής 
του Γιόζεφ Πινκάβα, χωρίς την βοήθεια της οποίας θα ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση 
αυτού του αφιερώματος.

Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στον γενικό διευθυντή Michal Bregant και στα στελέχη 
του Εθνικού Κινηματογραφικού Αρχείου της Τσεχίας Petr Hasan, αρχειοφύλακα και 
Michaela Mertova, επιμελήτρια ταινιών κινουμένου σχεδίου καθώς και στους Tomas 
Hodan, σκηνοθέτη της ταινίας «Κάρελ Ζέμαν, ένας εξερευνητής του σινεμά» και Ondrej 
Beranek, συνιδρυτή του Μουσείου Κάρελ Ζέμαν και παραγωγό της ταινίας «Κάρελ Ζέμαν, 
ένας εξερευνητής του σινεμά».

                             Δημήτρης Σπύρου
                                Σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ Ολυμπίας   

Zlin Film Studios: where the horizons of 7th and 8th Art 
were broadened
This year we celebrate the 80th anniversary of the founding of the legendary Zlin Film 
Studios (ZFS). Within these studios, what we call “film magic” was totally expressed and 
prominence was given to creators of many specialties who, with their masterpieces, 
contributed importantly to the broadening of the horizons of the art of cinema. They 
enchanted the domestic as well as the international audience and they amazed and 
impressed the cinema experts around the world. They won dozens of awards in 
international film festivals, while their work has been mentioned in numerous publications 
and has inspired a large number of filmmakers worldwide. 

The ZFS were established in 1936. Zlin, back then, used to be a town of about 37.000 
residents. Since 1894 –when the town had only 3.000 residents- its urban planning and 
financial and cultural development were related with the manufacturer, retailer and 
distributor shoe company of Tomáš Baťa, which after the Great War dominated the 
international markets. The company, which was based in Zlin and employed 22.000 people, 
had already developed activities in other sectors, such as Chemicals, Rubber, Aviation, 
Publications, Mining, Department Stores, Construction, etc. 

Baťa used cinema advertisement a lot in order to promote his products. He collaborated 
on this with the most talented filmmakers of that era and his advertisements were above 
the European average. The films were usually shot in Zlin and edited in Prague.

Jan Baťa, who run the company since 1932 –after his half-brother and founder of the 
company Tomáš Baťa died in a plane crash- sent in Hollywood in 1934 four experienced Czech 
filmmakers to get updated on cinema’s technological progress. Two years later, the ZFS were set 
up on a hill in Zlin, using the most advanced devices and the most suitable film labs.
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The ZFS were mainly founded to produce advertisement films; however, that was not 
their only goal. Bata brought in Zlin directors, producers, script-writers and technicians to 
work in film productions, who, with their fiery talent, soon helped ZFS to exceed their initial 
goals.

In those studios one could find excessive talent, fantasy, diligence, teamwork, 
experimentation and dreams. They used to be a place of creativity with a constant 
questioning on the film form, the methods, the materials and the essence of film art.

We will briefly mention some artists of the ZFS whose fame went beyond their 
country’s borders. 

Karel Zeman, the so-called “Czech Méliès”, was a director of fantasy films, who first 
combined live-action footage with animation. In 1948, with his poetic short film 
“Inspiration” (Czech: “Inspirace”), he introduced for the first time a method by using glass 
(glass figurines) in his animation films. That technique offered enormous expressive 
potentials and enchanting visual results in animation films. Among the several international 
film festivals where Zeman had been awarded were also those of Cannes, Venice, Locarno 
and San Francisco. His 1961 film “The Fabulous Baron Munchausen” (Czech: “Baron Prášil”) 
has influenced many contemporary filmmakers such as Tim Burton, Terry Gilliam, et al. His 
film “Journey to the Beginning of Time” (Czech: “Cesta do pravěku”, literary meaning 
“Journey to Prehistory”) was awarded in the Venice International Film Festival and as a sci-fi 
film had used 2D and 3D models in combination with the stop motion technique and 
special effects. Its theme led the way to many later productions on prehistoric life, whose 
intention was not only to educate but also to entertain. According to the world cinema 
historian Georges Sadoul, Karel Zeman “broadened the horizons of the 8th art, that of 
animation”. 

Hermina Tyrlova was the creator of sixty stop motion animation films with puppets and she 
is considered as the “Mother of Czech animation”. Her films were all jewels of animation and 
fascinated spectators from all over the world. As a multitalented girl, from a very early age, she 
learned, next to her father who made wooden figurines, how to create puppets. During her 
adolescence she started making her own money as an actress, singer and dancer in variety 
shows in Prague. She was a writer and publisher of a children’s magazine. In 1941, after an 
invitation by the renowned producer of the ZFS, Ladislav Kolda, she went to Zlin where she 
lived and spent the rest of her life until her death in 1993, in the age of 92 years old. She never 
stopped creating, she wrote herself the scripts of her films, and she was the founder of the great 
construct that is known as “Czech Animation”. One of her first films in ZFS –during the German 
Occupation- was “Ferda the Ant” (Czech: “Ferda Mravenec”) in 1942, that became an 
international success. The original puppet of the main character of the film is in the exhibition 
of the Toy Museum in Figueres, Spain. Tyrlova was awarded in a number of festivals such as 
those of Cannes, Venice, Locarno, etc., as well as with the National Award of Czechoslovakia in 
1952 and another award for her entire work in Paris in 1991.

Josef Pinkava was a teacher, script-writer and director. During the German occupation 
he was arrested and sent to forced labour in coal mines and a power plant, from where he 
escaped in 1943. After Czechoslovakia was freed he worked for a while as a teacher in 

secondary education. In 1946 he entered the ZFS. There, between 1949 and 1959, he 
created 50 short documentaries that were mostly screened in schools around the country. 
He also co-directed some films with Hermina Tyrlova. Later on, he made feature live-action 
productions, starting with the film “Holiday with Minka” (Czech: “Prázdniny s Minkou”). He 
was a pioneer of children’s cinema, to which he devoted his entire educational career. 
Many generations of young viewers were initiated in film art through his films. He won 
about sixty national and international awards.

Elmar Klos was a professor script-writer and film director with numerous national and 
international awards. In 1965, he won the Oscar for Best Foreign Language Film with his 
film “The Shop on Main Street”, co-directed by the famous director  Ján Kadár, with whom 
he had constant cooperation for seventeen years. 

Alexander Hackenschmidt (who emigrated and made a career in America under the 
name Alexander Hammid) was a leading Czech documentary filmmaker (director, 
cinematographer and editor). His star shined by the age of 23, when he launched the 
avant-garde Czech cinema with his film “Bezncelá Procházka” (1930). Among other 
international distinctions, he won in 1965 the Oscar for Best Documentary, Short Subjects 
for his short documentary “To Be Alive”, which he co-directed with his permanent 
collaborator in the U.S.A., Francis Thomson. 

The list of filmmakers who achieved great things in Zlin’s studios is long. As expected, 
from this incubator of art also emerged creators of many other specialties such as authors, 
technicians, musicians, etc.

We will refer to the leading musician Zdeněk Liška, who started his career as a 
composer of film scores in Zlin Studios with a film by Karel Zeman, for whom he wrote in 
total the original music for twelve films. He composed the film scores for 160 feature films 
and 400 short and medium length films. Among them was the Oscar-winning “The Shop 
on Main Street”. Liška was one of the first composers who proved that a film score is not 
just a sentimental element but it also integrates dramaturgically the artistic quality of the 
work. In his compositions one can found unexpected harmonic sequences and unusual 
combinations of instruments with various electronic and electroacoustic techniques. Liška 
contributed decisively to the development of electronic music. Since 1958, when he 
composed the music score for the Karel Zeman’s film “Vynalez zkazy” (“The Fabulous World 
of Jules Verne”, literally: “The Deadly Invention”), he introduced a progressive form of 
“industrial music”, long before this music genre was created internationally. 

Besides filmmaking, Zlin’s filmmakers were among the pioneers in organizing film 
festivals. In 1940, during the German Nazi occupation, they realized a film festival in town, 
called the Zlin Film Harvest. The festival’s aim was to show the annual film “harvest”. The 
screenings took place in the cinema KINO VELKE (Big Cinema), which was built in 1932 and 
was a technological marvel; it was the biggest hall in Europe, with a capacity of 2.580 
spectators. Its huge screen, measuring 9x7 meters with a steel frame, was also the largest 
in Europe. Its sound system was highly sophisticated. 

The 2nd Zlin Film Harvest took place in 1941 and all the big stars of Czech cinema 
participated. During the following years of Occupation, Germans prohibited the conducting 
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of the festival. In 1948, after the liberation, it was held again and was upgraded to 
international. In 1961, this festival focused on films for children and young people and 
became the first film festival of its kind internationally.  It runs smoothly until today and is 
one of the most important international film festivals for children and young people. 

In the retrospective “Zlin, the hill of film dreams”, we will screen films by ten filmmakers 
of the Zlin Film Studios. Seven feature films and eighteen short films that form a 
representative sample of their timeless production. We made sure to have samples from all 
sorts: fiction, documentaries, mixed media technique and animation.

We chose films in which their creators introduced for the FIRST TIME in film art and 
especially in animation, elements, forms, methods and techniques, such as the combination 
of live-action and animation, glass figurines, puppets with wire skeleton, folding books, 
shadow puppets and the use of “industrial music” in the film score.

This retrospective is a lesson on film history.
To us, as a Film Festival for Children and Young People, this retrospective is an 

expression of honour and love towards those great filmmakers, who were the first 
worldwide to show the importance and educational dimension of cinema for children and 
young people; towards those who were the first worldwide to run, in 1961, a Film Festival 
for Children and Youth, giving a major boost to the dissemination of quality cinema for 
children and young people and who laid the foundation for film education.

I would like to thank from the bottom of my heart my friend Markéta Pášmová, artistic 
director of the Zlin International Film Festival for Children and Youth and granddaughter of 
Josef Pinkava. Without her help the realization of this tribute would have been impossible.

Also thanks are due to the general director Michal Bregant, and the staff members of 
the National Film Archives Czech Republic, Petr Hasan, archivist and Michaela Mertová, 
curator of animation movies. Also thanks are due to Tomáš Hodan, director of the film “Film 
Adventurer Karel Zeman” and Ondřej Beránek, co-founder of the Karel Zeman Museum and 
producer of the “Film Adventurer Karel Zeman”.

                     Dimitris Spyrou
                          Director, artistic director of Olympia International Film Festival for Children & Young People
   

Οι θρύλοι του 
Βαρόνου Μινχάουζεν

Τσ
εχ

οσ
λο

βα
κία

/C
ze

ch
os

lov
ak

ia,
 μυ

θο
πλ

ασ
ία/

fic
tio

n,
 H

D 
fil

e, 
έγ

χρ
ωμ

ο/
co

lou
r, 8

7’,
 19

61

The Fabulous Baron Munchausen / Baron Prášil
Ένα φιλμ εμπνευσμένο από τη ζωή του αριστοκράτη, ταξιδιώτη, τυχοδιώκτη Καρλ Φρίντριχ Ιερόνι-
μους φον Μινχάουζεν, όπως περιγράφεται στο βιβλίο των Ρούντολφ Ράσπε και Γκότφριντ Α. Μπίργκε, 
γραμμένο στα τέλη του 18ου αιώνα. Ο Μινχάουζεν είναι ένας άντρας που διασκεδάζει το κοινό με απί-
στευτες ιστορίες από τα χρόνια της στρατιωτικής του θητείας. Οι αφηγήσεις των μαχών, διανθίζονται 
με λεπτομέρειες ασυνήθιστων μεταφορών από τόπο σε τόπο. Στη δική του εκδοχή, ο Κάρελ Ζέμαν, έχει 
προσθέσει έναν αστροναύτη ονόματι Τόνικ, έναν σύγχρονο ήρωα που αντιπροσωπεύει την επιστήμη 
ως αντίποδα της φαντασίας. 

A film inspired by the life of aristocrat, traveler and adventurer Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen. 
Written by German writers Rudolf E. Raspe and Gottfried A. Bürge in the late 18th century, the stories are of a man 
who regales audiences with incredible stories from his military service; he embellishes his stories about battles and 
unusual forms of transport a bit. In his own story, Karel Zeman has added an astronaut named Toník, a present-day 
hero representing science’s opposition to fantasy. 

Ταξίδι στην
αρχή του χρόνου

A journey to the beginning of time/Cesta do pravěku
 Το πιο μικρό από μια παρέα τεσσάρων αγοριών, βρίσκει ένα απολίθωμα τριλοβίτη. Οι μεγαλύτεροι 
φίλοι του παίρνουν μαζί τους το αγόρι, σε ένα ταξίδι στην προϊστορία, στην αρχή του Χρόνου, για να 
δει τους πραγματικούς τριλοβίτες.   
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ΚΑΡΕΛ ΖΕΜΑΝ/Karel Zeman

Σκηνοθεσία/Direction: Karel Zeman
Σενάριο/Screenplay: Karel Zeman, Josef Kainar, Jiří Brdečka
Φωτογραφία/Cinematography: Jiří Tarantík
Μοντάζ/Editing: Věra Kutilová
Μουσική/Music: Zdeněk Liška
Ερμηνεία/Cast: Miloš Kopecký, Jana Brejchová, Rudolf Jelínek, 
Karel Höger, Jan Werich, Rudolf Hrušínský, Eduard Kohou, 
Bohuš Záhorský, Karel Effa, Naděžda Blažíčková, František Šlégr
Παραγωγή/Production: Filmové Studio Gottwaldov

Σκηνοθεσία/Direction: Karel Zeman
Σενάριο/Screenplay: Karel Zeman

Φωτογραφία/Cinematography: Antonín Horák, Václav 
Pazdernik  -  Μοντάζ/Editing: Zdenek Stehlík

Μουσική/Music: E.F. Burian, Frantisek Strangmüller
Ερμηνεία/Cast: Vladimír Bejval, Petr Herrman, Zdenek 

Hustak, Josef Lukás
Παραγωγοί/Producers: William Cayton

Youngest of four boys one day finds a fossil of trilobite. So his older friend take him on journey through prehistory, 
up to beginning of time, to see real live trilobites.
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Ο 
κινηματογραφιστής 
Κύριος 
Πρόκουκ
Σκηνοθεσία/Direction: Karel Zeman
Σενάριο/Screenplay: Karel Zeman
Φωτογραφία/Cinematography: Antonín Horák
Μοντάζ/Editing: Zdeněk Stehlík
Μουσική/Music: Zdeněk Liška
Παραγωγή/Production: Filmové Studio Gottwaldov

Mr. Prokouk Filmmaker/Pan Prokouk filmuje
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Ένα stop motion φιλμ που γυρίστηκε για λογαριασμό του Δημοσίου, προωθώντας έξυπνα την ανάγκη 
εύρεσης εξειδικευμένων εργατών για την κατασκευαστική βιομηχανία. Όταν λοιπόν ο Κύριος Πρόκουκ 
γυρίζει μια ταινία, πολλοί δυνατοί άντρες είναι πρόθυμοι να πάνε για δουλειά στο λατομείο.

A stop-motion public service recruitment film with Mr. Prokouk that cleverly  announces the need for skilled 
workers in the construction industry. When Mr. Prokouk shoots a film, there are many strong men willing to go to 
work in the quarry.

Ένα πέταλο 
για καλή τύχη

Σκηνοθεσία/Direction: Karel Zeman
Σενάριο/Screenplay: Karel Zeman

Φωτογραφία/Cinematography: Karel Zeman
Μοντάζ/Editing: Zdeněk Stehlík

Μουσική/Music: Julius Kalaš
Παραγωγή/Production: Filmové Studio 

Gottwaldov
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Horseshoe for Luck/Podkova pro štěstí
Ένα φιλμ κρατικής παραγωγής, για την προώθηση της συλλογής πρώτων υλών για ανακύκλωση. 
Ο κύριος Πρόκουκ βρίσκει ένα πέταλο αλόγου, σύμβολο καλής τύχης. Ψάχνει ένα κατάλληλο  μέρος 
για να το τοποθετήσει στο σπίτι, όμως το πέταλο όλο μπαίνει στη μέση και τελικά, δεν ταιριάζει πουθε-
νά. Στο τέλος, ο κύριος Πρόκουκ αντιλαμβάνεται ότι το πέταλο πρέπει να δοθεί για ανακύκλωση και το 
πηγαίνει σε ένα εργοστάσιο, όπου αντικείμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου στην παραγωγή 
ως πρώτες ύλες. 

A public service fi lm using puppets to promote the collection of raw materials. Mr. Prokouk finds a horseshoe, a 
symbol of good luck. He looks for the right place for it at home, but the horseshoe just gets in the way and doesn‘t 
fit anywhere. In the end, Mr. Prokouk realizes that the horseshoe needs to be taken to be recycled and takes it to 
the factory where used raw materials can be manufactured into new products. 

Ο πειρασμός 
του Κυρίου 
Πρόκουκ
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Temptation of Mr. Prokouk/
Pan Prokouk v pokušení
Ταινία με κούκλες, παραγωγή του 
Δημοσίου, με τον δημοφιλή Κύριο 
Πρόκουκ. Ο Κύριος Πρόκουκ χτίζει ένα 
σπίτι. Τα πάντα πάνε καλά, έως ότου 
ο Πρόκουκ υποκύπτει στον πειρασμό 
του αλκοWόλ. Όταν ξεμεθάει, ντρέπεται 
για το σφάλμα του.

A public service puppet film with the popular 
Mr. Prokouk.  Mr. Prokouk is building a house. 
Everything is going well until he succumbs to 
the temptation of alcohol. When he sobers up, 
he’s embarrassed by his fall.

Σκηνοθεσία/Direction: Karel Zeman
Σενάριο/Screenplay: Karel Zeman
Φωτογραφία/Cinematography: Antonín Horák 
Μοντάζ/Editing: Zdeněk Stehlík 
Μουσική/Music: Zdeněk Liška 
Παραγωγή/Production: Filmové Studio Gottwaldov 
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Mr. Prokouk Inventor/Pan Prokouk vynálezcem
Παραγωγή του Δημοσίου με τον Κύριο Πρόκουκ. Αυτή την φορά κατανοεί, ότι μικρές ιδέες για βελτίω-
ση μπορούν να αποδειχθούν πιο χρήσιμες από την προσπάθεια κατασκευής μιας αεικίνητης μηχανής. 
Μια απλή ιδέα και η εκτέλεσή της απαιτούν πολύ λιγότερο χρόνο και προσπάθεια.

A public service film with Mr. Prokouk. This time he understands that small ideas for improvement can be more 
useful than the effort to create a perpetual motion machine. A simple idea and work is immediately faster and more 
comfortable.
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Inspiration/Inspirace
 
Ένα φιλμ stop motion χωρίς διάλογο, με γυάλινα μοντέλα. Οι χαρακτήρες στην ταινία είναι τυπικοί 
ήρωες της Ιταλικής κομέντια ντελ άρτε. Ένας ανώνυμος άντρας (αφήνεται να εννοηθεί ότι είναι καλ-
λιτέχνης), κοιτάζει μια σταγόνα νερό από το παράθυρό του. Μέσα της, βλέπει τον παλιάτσο Πιερό να 
απορρίπτεται από την αγαπημένη Κολομπίνα του η οποία βρίσκεται πάνω σε μια ιππήλατη άμαξα.

This is a wordless stop-motion film made using glass figurines. The characters in the film are stock characters from 
Italian comedia dell’arte. An unnamed man, implied to be an artist, is looking at a drop of water by his window. 
In it, he sees the clown Pierrot being spurned by his beloved Columbine, who is riding in a horse-drawn carriage.

Χριστουγεννιάτικο 
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The Christmas Dream/Vánoční sen

Τι μπορεί να κάνει μια πάνινη κούκλα που ζωντανεύει μέσα στο όνειρο ενός μικρού κοριτσιού την 
παραμονή των Χριστουγέννων; Η πρώτη μικρού μήκους ταινία που γύρισε ο Ζέμαν στα στούντιο Ζλιν.

What can one cheerful rag doll do when it comes to life in a little girl’s dream on Christmas Eve? This short film was 
the first Karel Zeman made at the Zlín film studios. 

Φέρντα 
το μυρμηγκάκι
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Ferda the Ant/Ferda Mravenec
Μια ταινία σλάπστικ με κούκλες για τον Φέρντα, το μυρμήγκι, βασισμένη στο  δημοφιλές βιβλίο του Οντρέι 
Σέκορα. O εφευρετικός Φέρντα κι ο φίλος του το σαλιγκάρι, κατανικούν την κακιά αράχνη κι ελευθερώνουν 
μια πυγολαμπίδα που είχε πιαστεί στον ιστό. Πρόκειται για το πρώτο Τσεχοσλοβάκικο animation που 
χρησιμοποίησε κούκλες με συρμάτινους σκελετούς. Η Ερμίνα Τίρλοβα έγραψε το σενάριο, επιμελήθηκε το 
animation και βοήθησε στο να κατασκευαστούν οι κούκλες, των οποίων έραψε τα φορέματα. 

A puppet slapstick story about Ferdy the ant based on the themes from the popular book by Ondřej Sekora. The 
resourceful Ferdy and his friend the snail conquer the evil spider and free a firefly trapped in the spider’s web. The 
first Czechoslovak film to use puppets with wire skeletons. Hermína Týrlová wrote the screenplay, animated it, 
directed it and helped construct the puppets, for which she sewed the clothes.

ΕΡΜΙΝΑ ΤΙΡΛΟΒΑ/Hermína Týrlová

Σκηνοθεσία/Direction: Karel Zeman
Σενάριο/Screenplay: Karel Zeman

Φωτογραφία/Cinematography: Antonín 
Horák

Μουσική/Music: Zdeněk Liška
Παραγωγή/Production: Kratky Film 

Gottwaldov

Σκηνοθεσία/Direction: Karel Zeman
Σενάριο/Screenplay: Karel Zeman
Φωτογραφία/Cinematography: Antonín 
Horák 
Μοντάζ/Editing: Zdeněk Stehlík 
Μουσική/Music: Zdeněk Liška Παραγωγή/
Production: Studio Loutkového Filmu 
Gottwaldov

Σκηνοθεσία/Direction: Karel Zeman, Bořivoj Zeman
Σενάριο/Screenplay: Karel Zeman, Bořivoj Zeman

Φωτογραφία/Cinematography: Pavel Hrdlička
Μοντάζ/Editing: Zdeněk Stehlík 

Μουσική/Music: Jiří Šust
Παραγωγή/Production: Filmové studio Gottwaldov

Σκηνοθεσία/Direction: Hermína Týrlová, Vladimír Zástěra
Σενάριο/Screenplay: Hermína Týrlová
Φωτογραφία/Cinematography: Pavel Hrdlička
Μουσική/Music: Miroslav Ponc
Παραγωγοί/Producers: Stanislav Mikuláštík, Jiří Kolaja
Παραγωγή/Production: Degeto Kulturfi lm GmbH, 
Studio B.M.S. Zlin
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Knot on a Handkerchief/Uzel na kapesníku

Ένα φιλμ που συνδυάζει animation και ζωντανή δράση, για ένα ξεχασιάρικο αγόρι και το ζωντανό 
μαντήλι του με κόμπους. Το μαντήλι, όπως και το αγόρι, ξεκινά να διασκεδάζει ανέμελο, αλλά τελικά 
θυμίζει στο αγόρι τις υποχρεώσεις του.

A mixed animated-live acted film about a forgetful boy and his living knotted handkerchief. Like the boy, the 
knotted handkerchief sets out to have fun, but eventually remembers his duty to the boy.

Η 
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The Revolt of Toys/Vzpoura hraček

Ταινία μικτής τεχνικής (animation και ζωντανή δράση) για την επανάσταση των παιχνιδιών εναντίον 
ενός Ναζί στρατιώτη που αρχίζει, χωρίς κανένα λόγο, να συμπεριφέρεται βίαια στο εργαστήριο κατα-
σκευής παιχνιδιών. Τα παιχνίδια αρχικά αμύνονται και τελικά νικούν τον εισβολέα.

This is a mixed animated-live acted film about a toy rebellion against a Nazi soldier who begins behaving violently 
in the toy workshop for no reason. The toys defend themselves at first and eventually prevail over the intruder.

Διαβολικές 
φάρσες
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Devilish Tricks/Žertíkem s čertíkem

Περιπέτεια με διακοσμητικά του Χριστουγεννιάτικου δέντρου που ζωντανεύουν. Ένας ακούραστος 
διαβολάκος ενοχλεί τα υπόλοιπα διακοσμητικά που κρέμονται στο δέντρο. Όταν με τα φερσίματά του 
ξυπνήσει ένα αγόρι που βάζει τα κλάματα, επιτέλους θα τιμωρηθεί.

An adventure with living figurines from a Christmas tree. A restless little devil bothers the other ornaments 
hanging on the Christmas tree. When he wakes up a child and makes it cry, he’s finally punished.

Νανούρισμα
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Lullaby/Ukolébavka

Φιλμ μικτής τεχνικής για ένα αστείο παιχνίδι που λέγεται  Κου – Κου. Το παιχνίδι ζωντανεύει για να δι-
ασκεδάσει ένα ανήσυχο μωρό, έτσι ώστε αυτό να αποκοιμηθεί.  To παιχνιδιάρικο Κου – Κου, σαγηνεύει 
το μωρό που αποκοιμιέται. Το παιχνίδι, ευτυχισμένο, πέφτει κι αυτό για ύπνο.

A combined film about the funny toy named Ku-Ku that comes to life to entertain a lively toddler and put her to 
sleep in her crib. The frolicking Ku-Ku captivates the crying child and when it finally falls asleep, the toy also happily 
falls asleep.

Σκηνοθεσία/Direction: Hermína Týrlová, Josef 
Pinkava
Σενάριο/Screenplay: Hermína Týrlová, Josef 
Pinkava, Miloš Komárek
Φωτογραφία/Cinematography: Antonín Horák
Μοντάζ/Editing: Dana Halašková
Μουσική/Music: Zdenek Liska
Παραγωγή/Production: Krátký film Zlín

Σκηνοθεσία/Direction: Hermína Týrlová
Σενάριο/Screenplay: Emanuel Kaněra

Φωτογραφία/Cinematography: Bedřich Jurda
Μουσική/Music: Julius Kalaš

Παραγωγή/Production: Krátký film Zlín, Ceskoslov-
enská Filmová Spolecnost

Σκηνοθεσία/Direction: Hermína Týrlová
Σενάριο/Screenplay: Hermína Týrlová
Φωτογραφία/Cinematography: Antonín Horák
Μουσική/Music: Petr Ulrych
Παραγωγή/Production: Filmový studio Gottwaldov

Σκηνοθεσία/Direction: Hermína Týrlová
Σενάριο/Screenplay: Hermína Týrlová

Φωτογραφία/Cinematography: Antonín Horák
Μουσική/Music: Petr Ulrych

Παραγωγή/Production: Filmový studio 
Gottwaldov
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The Lost Doll/Ztracená panenka

Ένα χαριτωμένο παραμύθι για όλα τα κοριτσάκια. Η ιστορία μιας κούκλας που χάνεται και προσπαθεί να 
βρει το δρόμο της επιστροφής στην μικρή της φίλη, με τη βοήθεια άλλων παιχνιδιών.

This is a charming fairy tale for all little girls. It tells the story of a doll that’s lost and trying to find her way back to 
her little friend with the help of other toys.
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Holiday with Minka/Prázdniny s Minkou

Μια καλοκαιρινή περιπέτεια για μια ομάδα χωριατόπαιδων που πάνε να περάσουν τις διακοπές τους στο 
βουνό. Τα παιδιά ασχολούνται τις αγελάδες που βοσκάνε και ζουν μια ποικιλία ασήμαντων γεγονότων. Η 
παρέα θα μείνει δεμένη κυρίως χάρη στην παρουσία ενός πιτσιλωτού πόνυ, του Μίνκα.

A summer adventure for a group of village children who go on holiday to a mountain village. The children help with 
the grazing cows and experience a variety of small events. The small band stays close friends primarily due to a 
dappled pony named Minka.

Μαργαρίτες 
για την Κυρά 
του κάστρου
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Marguerites for the Lady of the Castle/Kopretiny pro zámeckou paní
 
Η δεκαπεντάχρονη Κατερίνα θα περάσει για άλλη μια χρονιά τις διακοπές της στο Κάστρο Κράμπονος, 
εκεί που οι γονείς της εργάζονται ως φύλακες. Βαριέται, αφού πρέπει να κάθεται στο ταμείο και να που-
λά εισιτήρια στους τουρίστες. Όμως, η άφιξη του Πετρ, ενός νέου ξεναγού, θα αλλάξει την κατάσταση.

Fifteen-year-old Kateřina will once again spend the holidays at the Castle Krabonoš, where her parents are both 
wardens. She finds it dull because she’s got to sit at the castle’s ticket office and sell tickets. That is, until the arrival of 
the new tour guide, Petr, a young history student.

Αναταραχή 
στο Κάστρο
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Uproar at the Castle/Poplach na hradě

Ένα αγόρι κι ο σκύλος του, επισκέπτονται ένα κάστρο. Εκεί, παραμυθένια όντα ζωντανεύουν. Το αγόρι προσπαθεί να σώσει 
την ωραία κοιμωμένη, αλλά τελικά θα ανακαλύψει ότι στο κάστρο γυρίζουν μια ταινία.

A boy and his dog visit a castle where they meet fairy-tale figures come to life. He tries to save the beautiful sleeping 
princess, but in the end he finds out they’re shooting a fairy-tale film at the castle.

ΜΠΟΧΟΥΜΙΛ ΣΕΓΝΤΑ/Bohumil Šejda

ΓΙΟΖΕΦ ΠΙΝΚΑΒΑ/Josef Pinkava

Σκηνοθεσία/Direction: Hermína Týrlová
Φωτογραφία/Cinematography: Jiří Kolín, Antonín 

Horák
Μουσική/Music: Zdeněk Liška

Μοντάζ/Editing: Dana Halašková
Παραγωγή/Production: Studio Loutkového Filmu 

Gottwaldov

Σκηνοθεσία/Direction: Josef Pinkava
Σενάριο/Screenplay: Josef Pinkava, Jiří Blažek
Φωτογραφία/Cinematography: Jiří Kolín
Μοντάζ/Editing: Antonín Štrojsa
Μουσική/Music: Vlastimil Hála
Ερμηνεία/Cast: Veronika Štefanová, Luboš Petřík, 
Petr Sobotka, Luděk Panáček, Pavel Bolek, 
František Očadlík
Παραγωγή/Production: Filmové studio Gottwaldov

Σκηνοθεσία/Direction: Josef Pinkava
Σενάριο/Screenplay: Jaroslav Petřík, Josef Pinkava

Φωτογραφία/Cinematography: Jiří Kolín
Μοντάζ/Editing: Ivan Matouš

Μουσική/Music: Karel Svoboda
Ερμηνεία/Cast: Sylva Julinová, Jan Hartl, František 

Husák, Zdena Hadrbolcová, Jiřina Jelenská, Stanislav 
Tříska, Věra Tichánková, Josef Chvalina, Lubor Tokoš
Παραγωγή/Production: Filmové studio Gottwaldov

Σκηνοθεσία/Direction: Bohumil Šejda
Σενάριο/Screenplay: Milan Šimek, Zdeněk 
Rozkopal
Φωτογραφία/Cinematography: Bohuslav 
Pikhart
Μουσική/Music: Petr Orm, Pavel Orm
Παραγωγή/Production: Filmové studio 
Gottwaldov
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Mr. Prokouk, Acrobat/Pan Prokouk akrobatem
Μια σάτιρα με κούκλες για τον κύριο Πρόκουκ, που πιάνει δουλειά στο τσίρκο σαν άφθαστος ακροβάτης 
και θηριοδαμαστής. Όμως, έξω από την τέντα του τσίρκου, δεν είναι καθόλου τακτικός και προσεκτικός. 
Ο τραυματισμός του με ένα καρφί, θα του δώσει το μάθημά του.

A puppet satire about Mr. Prokouk, who enters the circus as an indestructible acrobat and tamer, but outside the tent 
he’s not very tidy or careful enough. But he learns his lesson after injuring himself on a nail.
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How to Catch a Mammooth?/Jak ulovit mamuta
Ένα animation για την εποχή που υπήρχαν ακόμα μαμούθ. Ένας πατέρας αφηγείται στον γιο του, τι πρέπει να 
κάνει για να κυνηγήσει μαμούθ. ¨Όταν όμως ένα μαμούθ εισβάλλει στη σπηλιά, οι πάντες τρέπονται έντρομοι σε 
φυγή… Κι όμως, το μικρό αγόρι, τελικά πιάνει το μαμούθ χρησιμοποιώντας την ευφυΐα του.

This animated film depicts the atmosphere of the times in which mammoths lived. A father tells his son how to 
properly hunt mammoth. But when a mammoth breaks through the wall of the cave, everyone flees from him in 
fear... The little boy, however, eventually captures it using his ingenuity.

Αυτοκινητο-
ρομαντζάδα

Δη
μο

κρ
ατ

ία 
τη

ς Τ
σε

χία
ς/C

ze
ch

 Re
pu

bli
c, 

an
im

at
ion

, H
D 

fil
e, 

έγ
χρ

ωμ
ο/

co
lou

r, 1
0’,

 19
42

Car Romance/Autíčková romance

Μια ταινία σλάπστικ, με κούκλες, με πρωταγωνιστές τρία αμάξια που συναντιούνται σε ένα πάρκινγκ. 
Το σπορ αυτοκίνητο δυσανασχετεί με τον ξαφνικό έρωτα που αναπτύσσεται ανάμεσα στο γιαπωνέζικο 
και το πιο κομψό αμάξι και προσπαθεί να καταστρέψει τον αντίζηλό του σε μια μονομαχία.

A slapstick puppet film about three cars who meet in a parking lot. The sports car is not pleased by the love at first 
sight between the gallant car and the elegant car and tries to destroy his rival in a duel.

Νιαούρισμα
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Caterwauling/Myší kočičiny
Οι γάτες και τα ποντίκια είναι προαιώνιοι εχθροί κι η «καταδίωξη» προσφέρει πολλές ευκαιρίες για μια 
κωμωδία σλάπστικ. Εδώ, γάτες και ποντικοί είναι φτιαγμένοι από πηλό, στον τροχό ενός αγγειοπλάστη. 
Για το  φιλμ χρησιμοποιήθηκε πλαστελίνη, ένα πολύ αποτελεσματικό υλικό όσον αφορά εφέ και αστεία 
σε ταινίες animation.

Cats and mice are life-long enemies and the “chase” provides plenty of opportunities for slapstick comedy. In this 
case, the cat and the mouse are modelled in clay on a potter´s wheel. The material, which is plasticine, is used 
effectively in a series of animated special effects and gags.

ΖΝΤΕΝΕΚ ΡΟΣΚΟΠΑΛ/Zdeněk Rozkopal

ΛΟΥΝΤΒΙΚ ΚΑΝΤΛΕΤΣΕΚ/Ludvík KadlečekW

Σκηνοθεσία/Direction: Zdeněk Rozkopal
Σενάριο/Screenplay: Karel Zeman
Φωτογραφία/Cinematography: Bohuslav Pikhart
Μοντάζ/Editing: Dana Halašková
Μουσική/Music: Zdeněk Liška
Παραγωγή/Production: Filmové studio Gottwaldov

Σκηνοθεσία/Direction: Ludvík Kadleček
Σενάριο/Screenplay: Milan Pavlík

Φωτογραφία/Cinematography: Antonín Horák
Μοντάζ/Editing: Antonín Štrojsa

Μουσική/Music: Jiří Kolafa
Παραγωγή/Production: Filmové Studio 

Gottwaldov

Σκηνοθεσία/Direction: Ludvík Kadleček
Σενάριο/Screenplay: Milan Šimek
Φωτογραφία/Cinematography: Josef Kocián
Μοντάζ/Editing: Ivan Matouš
Μουσική/Music: Petr Orm, Pavel Orm
Παραγωγή/Production: Filmové studio 
Gottwaldov

Σκηνοθεσία/Direction: Ludvík Kadleček
Σενάριο/Screenplay: Milan Pavlík

Φωτογραφία/Cinematography: Josef Kocián, 
Antonín Horák

Μοντάζ/Editing: Antonín Štrojsa
Μουσική/Music: Ondřej Soukup

Παραγωγή/Production: Filmové Studio Gott-
waldov
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Ο Δράκος πίσω 
απ’ το χωριό
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There Is a Dragon in the Village Backyards/
Za humny je drak

Ο καλός δράκος Μρακ, έρχεται να εγκατασταθεί στη γειτονιά του λιγνιτωρύχου Πάτοτσκα, στο δάσος 
ενός βασιλείου. Οι δράκοι θεωρούνται τρομακτικά θηρία και καθώς η παράδοση διδάσκει ότι τρώνε 
πριγκίπισσες, ο βασιλιάς δικαιολογημένα είναι πολύ ανήσυχος. 

The good dragon Mrak settles down in the neighborhood of the charcoal burner Patočka in the woods of a kingdom. The dragon is 
depicted as a terrifying beast and, since tradition holds that dragon’s eat princesses, the king is understandably upset. 

O Παπουτσής 
κι ο Διάβολος
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The Cobbler and the Devil/Švec a čert
Ένα παραμύθι με κούκλες για έναν παπουτσή που ονειρεύεται μια ζωή αριστοκράτη και γι αυτό υπο-
γράφει συμβόλαιο με τον διάβολο. Ο Διάβολος, αλλάζει όλη τη ζωή και το σπίτι του παπουτσή, μόνο ο 
πάγκος του έμεινε ίδιος. Όταν λοιπόν η ζωή στην πολυτέλεια παύει να έχει πλάκα, ο παπουτσής μπορεί 
να επιστρέψει στη δουλειά του. 

A puppet fairy tale about a shoemaker who longs for the life of a nobleman, so he signs a contract with a devil. 
The cobbler’s bench is the only thing the devil can’t transform and when a life of luxury stops being fun, theWWW 
shoemaker returns to his business.

Ζλιν: Ο λόφος 
των ονείρων
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Zlín‘s Hill of Dreams/Zlínský kopec snů
Ένα ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε με την ευκαιρία του 40ου Φεστιβάλ για Παιδιά και Νέους στο Ζλιν. Κα-
ταγράφει την ιστορία, το παρόν και το μέλλον των κινηματογραφικών στούντιο που ιδρύθηκαν στο Ζλιν 
το 1936. Η ταινία δεν περιλαμβάνει μόνο αποσπάσματα από πολλά φιλμ, αλλά επίσης συνεντεύξεις από 
τους κινηματογραφιστές που αφιερώθηκαν επαγγελματικά στα στούντιο Ζλιν. 

This documentary film was made for the occasion of the 40th International Film Festival for Children and Youth in Zlin 
and maps the history, present and future of the film studio that was founded in Zlin in 1936. The movie contains not 
only clips from many of its films, but also a series of interviews with filmmakers who devoted their entire professional 
lives to Zlin’s studio

Κάρελ Ζέμαν, 
ένας εξερευνητής 
του σινεμά
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Adventurer in Film Karel Zeman/Filmový dobrodruh Karel Zeman

Μια βιογραφική ταινία για τη ζωή και το έργο ενός από τους θρύλους του παγκόσμιου σινεμά. Μας πα-
ρουσιάζει τις πηγές έμπνευσης των έργων του και το δημιουργικό του εργαστήριο. Εξ ολοκλήρου αυ-
τοδίδακτος, δημιούργησε ολόκληρους κόσμους χρησιμοποιώντας μόνο τη φαντασία του. Οι ταινίες του 
είναι δύσκολο να ενταχθούν σε κάποιο ρεύμα, σε κάποια περίοδο ή κατεύθυνση, παραμένοντας διαχρο-
νικές. Ήταν ένας εξαιρετικά σκληρά εργαζόμενος, εφευρετικός τελειομανής, αλλά συγχρόνως, έβλεπε 
τον κόσμο με τα μάτια μικρού παιδιού.  Κι έβλεπε έναν κόσμο, γεμάτο από μυστήριο και περιπέτειες. 

This biopic looks back at the life and work of a significant legend of world cinema. It shows the inspiration of his work and 
his creative workshop. He created worlds based purely on his own imagination and taught himself everything. Though not 
easily classifiable into some wave, period or direction, his movies are timeless. He was an extremely hardworking, resourceful 
perfectionist, but still preserved a child’s view of the world. A world full of mystery and adventure.

ΡΑΝΤΙΜ ΤΣΒΡΤΣΕΚ/Radim Cvrček

ΜΙΛΑΝ ΣΕΜΠΕΣΤΑ/Milan Šebesta

ΧΑΝΑ ΠΙΝΚΑΒΟΒΑ/Hana Pinkavová

Σκηνοθεσία/Direction: Radim Cvrček
Σενάριο/Screenplay: Markéta Zinnerová

Φωτογραφία/Cinematography: Karel Kopecký, 
Arne Parduba

Μοντάζ/Editing: Antonín Štrojsa
Μουσική/Music: Harry Macourek

Ερμηνεία/Cast: Jiří Císler, Štefan Kvietik, Josef 
Kemr, Lubomír Kostelka, Ivana Andrlová, Jan 

Šťastný, Maroš Kramár
Παραγωγή/Production: Filmové Studio Gottwaldov

Σκηνοθεσία/Direction: Milan Šebesta
Σενάριο/Screenplay: Břetislav Kotyza, Milan 
Šebesta, Ivo Hejcman
Φωτογραφία/Cinematography: Zdeněk Krupa
Παραγωγή/Production: Filmové Studio 
Gottwaldov

Σκηνοθεσία/Direction: Hana Pinkavová
Σενάριο/Screenplay: Hana Pinkavová

Φωτογραφία/Cinematography: Josef Nekvasil
Μοντάζ/Editing: Vladimíra Wildová

Παραγωγή/Production: Ateliéry Bonton Zlín

Σκηνοθεσία/Direction: Tomáš HodanΣενάριο/Screen-
play: Ludmila Zemanová, Tomáš Hodan, Ondřej Berák    
-  Φωτογραφία/Cinematography: David Cysař  -  Μοντάζ 
Editing: Blanka Kulová  -  Παραγωγή/Production: Punk 
Film, Česká Televise, Prokouk Productions
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Οι σκηνοθέτες/Directors

Κάρελ Ζέμαν/Karel Zeman
Ο Κάρελ Ζέμαν (1910–1989), διάσημος Τσέχος σκηνοθέτης και καλλιτέχνης, 
εργάστηκε αρχικά ως διαφημιστής και σχεδιαστής πριν ριζώσει στα στούντιο 
Ζλιν. Το ενδιαφέρον του για το κουκλοθέατρο και τις ιστορίες φαντασίας, τον 
οδήγησε στα σπέσιαλ εφέ και στις ταινίες animation στις οποίες χρησιμοποί-
ησε ποικιλία φορμών και τεχνικών. Ανάμεσα στα πιο διακεκριμένα έργα του, 
είναι το «Χριστουγεννιάτικο όνειρο» (1945), το «Ταξίδι στην αρχή του χρόνου» 

(κυριολεκτικός τίτλος: «Ταξίδι στην Προϊστορία») (1955), «Ο θαυ-
μαστός κόσμος του Ιουλίου Βερν» (1958), «Οι θρύλοι του Βαρόνου 
Μινχάουζεν» (1961), «1.000 και μία νύχτες» (1974) και «Κραμπάτ, ο 
μαθητευόμενος μάγος» (1977).
Karel Zeman (1910–1989), a world-renowned Czech director and artist, worked as 
an advertising artist and designer before putting down roots at Zlín’s film studio. He 

transformed his interest in puppet theater and fantastic tales into special effects and animation 
filled films in which he combined forms and techniques. Among his distinguished works are The 
Christmas Dream (1945), Journey to Prehistory (1955), The Fabulous World of Jules Verne (1958), 
The Fabulous Baron Munchausen (1961), Tales of 1,001 Nights (1974) and Krabat – The Sorcerer’s 
Apprentice (1977).        / 

Ερμίνα Τίρλοβα/Hermína Týrlová
Η Ερμίνα Τίρλοβα (1900–1993) είναι η «Μητέρα του Τσέχικου animation» 
και συνδέεται άμεσα με τα στούντιο Ζλιν. Αρχικά συνεργάστηκε σε διαφημι-
στικά φιλμάκια κινουμένων σχεδίων, ενώ αργότερα πρόσφερε σημαντικές 
δημιουργίες στο stop motion animation. Σε ολόκληρο το έργο της, πειρα-

ματίστηκε με τη φόρμα, τη μέθοδο, τα υλικά. Προτεραιότητά της 
ήταν η απλότητα, η λεπτομέρεια και το σχέδιο. Επέλεγε μόνη της 
τα θέματά της και έγραφε η ίδια τα σενάρια. Ανάμεσα στα πολ-
λά έργα της σημειώνουμε τα «Η επανάσταση των παιχνιδιών» 
(1945), «Η χάντρα» (1963) και οι ιστορίες με τον «Φέρντα το μυρ-
μηγκάκι» (1977).
Hermína Týrlová (1900–1993) was a founding figure in Czech animated film 

and is connected with Zlín’s film studios. She initially cooperated in the making of cartoon 
film advertisements and later significantly worked in stop-motion film. In her work she 

experimented with forms, methods and materials. She paid attention to simplicity, detail 
and pattern. She chose her own themes and wrote her own scripts. Among her many works 
we’ll mention the films Revolution in Toyland (1945), Ball (1963) and the stories of Ferda the 
Ant (1977).        / 

Γιόζεφ Πινκάβα/Josef Pinkava
Ο Γιόζεφ Πινκάβα (1919-2006), ήταν σκηνοθέτης και σεναριογράφος. 
Ήρθε στο Ζλιν μετά από πρόσκληση του Γιάροσλαβ Νόβοτνι, που ανα-
ζητούσε νεαρούς δασκάλους πρόθυμους να γυρίσουν ταινίες για τα 
σχολεία. Μετά από μια σειρά επιτυχημένων σχολικών φιλμ, του επε-
τράπη να γυρίσει και ταινίες ζωντανής δράσης, αποτελώντας έναν από 
τους πρωτοπόρους του παιδικού κινηματογράφου, στον οποίο αφιέ-
ρωσε ολόκληρο τον επαγγελματικό του βίο. Ανάμεσα σε άλλα έργα, 

γύρισε τις ταινίες «Η Ιβάνα επιτίθεται» (1965), «Η μηχανή 
των επιθυμιών» (1967), «Ο χοντρούλης» (1971), «Οι άντρες 
δεν κλαίνε» (1980) και «Χάιδεψε το αυτί της γάτας» (1985). 
Δικαιολογημένα θεωρείται ένας από τους δυο μεγάλους δα-
σκάλους-σκηνοθέτες ταινιών μεγάλου μήκους των στούντιο 
Ζλιν.
Josef Pinkava (1919–2006), director, screenwriter. He came to Zlín at the request 

of Jaroslav Novotný, who was looking for young teachers willing to make school films. After a 
series of successful school films, he was allowed to make live-acted ones and is one of the pioneers 
of children‘s film, to which he devoted his entire professional life. For his work he received over 
60 awards at domestic and international film festivals. Among others, he made the films Ivana 
Attacks (1965), The Wishing Machine (1967), Fatty (1971), Men Never Cry (1980) and Stroke the 
Cat´s Ears (1985). He deserves his position as one of two master directors of feature film at Zlín‘s 
studio.         / 

Μπόχουμιλ Σέγντα/Bohumil Šejda
Ο Μπόχουμιλ Σέγντα (1923), ανιματέρ, καλλιτέχνης και σκηνοθέτης, ήταν 

υπεύθυνος για την αναβίωση των ταινιών κινουμένων σχεδίων 
στα στούντιο Ζλιν. Συνεργάστηκε συχνά με τον καλλιτέχνη Βλά-
ντιμιρ Γίρανεκ. Γύρισε τις ταινίες «Διάνα!» (1978), και «Χουπσάλκα, 
η νύμφη του νερού» (1983). Για την τηλεόραση γύρισε τις σειρές 
«Τρία Μαμούθ» (1979), «Οι φίλες μου οι ποντικίνες» (1987) και «Ο 
Γκάμπο, το πουλί» (1991).
Bohumil Šejda (1923), an animator, artist and film director, has stood for 

restoring the tradition of cartoon films to Zlín’s film studios. He often collaborated with 
the artist Vladimír Jiránek. He directed the films Bull’seye! (1978) and Hupsalka the Water-
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nymph (1983). For TV he made the series Three Marmots (1979), The Mice, My Girlfriends 
(1987) and Gabo the Bird (1991).          /  

Ζντένεκ Ρόσκοπαλ/Zdeněk Rozkopal 
Ο Ζντένεκ Ρόσκοπαλ (1924-2002) ήταν καλλιτέχνης, σκηνογράφος, σκηνοθέ-
της και σεναριογράφος. Υπήρξε στενός συνεργάτης του Κάρελ Ζέμαν, συμ-

μετέχοντας σε όλα τα φιλμ του τελευταίου στην καλλιτεχνική διεύ-
θυνση και στα σκηνικά. Η σκηνοθετική του δουλειά περιλαμβάνει 
ντοκιμαντέρ, κωμωδίες ζωντανής δράσης και animation ταινίες που 
γυρίστηκαν με τη χρήση φιγουρών του Περσικού θεάτρου σκιών 
και τεχνικών κολάζ, όπως στα φιλμ «Τρία μαγικά φτερά» (1970), 
«Τέσσερεις μυστικές ευχές» (1984) και «Ίκαρος» (1988).
Zdeněk Rozkopal (1924–2002) was an artist, set designer, screenwriter and director. 

He worked closely with Karel Zeman, taking part artistically and in the set design of nearly all of 
his films. His directorial work includes documentaries, live-action slapstick and animated films 
shot using Persian shadow puppets or cutout techniques, e.g. Three Magic Feathers (1970), Four 
Secret Wishes (1984) and Ikaros (1988).       / 

Λούντβικ Κάντλετσεκ/Ludvík Kadleček
Ο Λούντβικ Κάντλετσεκ (1928-2010), ανιματέρ και σκηνοθέτης, υπήρξε ένας 
από τους καθοδηγητές των στούντιο Ζλιν, όπου πέρασε ολόκληρο τον επαγ-
γελματικό του βίο. Ήταν καλλιτέχνης πλατό στο στούντιο της Ερμίνα Τίρλοβα. 
Το πρώτο του φιλμ ήταν το «Γιατί να κλαίει η Καμηλοπάρδαλη;» (1960), ήταν 
η πρώτη φορά που ένα παιδικό αναδιπλούμενο βιβλίο χρησιμοποιήθηκε σε 

animation. Δούλεψε επίσης με τον πηλό, με διαφορετικά υλικά 
αλλά και με σκηνές ζωντανής δράσης. Γύρισε δεκάδες ταινίες μι-
κρού μήκους και τηλεοπτικές σειρές για παιδιά όπως «Το πουλί που 
θορυβούσε με τα πόδια του» (1969), «Μπου Μπου Μπου» (1982), 
«Κοτόπουλο» (1986) και «Αυτοκινητορομαντζάδα» ( 1990).
Ludvík Kadleček (1928–2010), an animator and director, was a guiding artist at 
Zlín’s animation film studio, where he spent his entire professional life. He was 

a stage artist at the studio of Hermína Týrlová. He made his debut with the film Why Does the 
Giraffe Cry? (1960) with the first use of a children’s folding book. He also worked with clay, 
different types of fabric and with live-action sequences. He made dozens of short films and 
TV series made for children, e.g. The Bird that Stomped (1969), Boo Boo Boo (1982), Chicken 
(1986) and Car Romance (1990).        / 

Ράντιμ Τσβρτσέκ/Radim Cvrček
O Ράντιμ Τσβρτσέκ (1931-2004), σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός, 
γύρισε πολλές ταινίες στα στούντιο Ζλιν, εστιάζοντας κυρίως στα παιδικά φιλμ. 
Σπούδασε σκηνοθεσία στη FAMU (Ακαδημία κινηματογράφου της Πράγας.  

Το ντεμπούτο του ήταν η μεγάλου μήκους κωμική περιπέτεια «Χαμένος στις 
πυτζάμες» (1967) αλλά συνέχισε γυρίζοντας τα «Επειδή μεγάλω-
σες» (1969), «Μόνο για αγόρια» (1981) και «Τρίτο καρφί για τη γάτα» 
(1983). Εργάστηκε για την Τσεχοσλοβακική τηλεόραση με ταινίες 
και σειρές όπως «Φορέματα» (1972), «Η γυναίκα έπεσε από τον ου-
ρανό» (1978) και «Σαφάρι» (1991).
Radim Cvrček (1931–2004), director, screenwriter and actor, made a great number 
films at Zlín’s film studio, focusing primarily on children’s film. He studied directing 

at FAMU. His first film was the full-length adventure comedy Lost in Pajamas (1967), but he went 
on to make Just Because You’re Grown-Up (1969), Boys Only (1981) and Third Piton for a Cat 
(1983). He worked with Czechoslovak TV to direct films and series such as Dresses (1972), She Fell 
from the Sky (1978) and Safari (1991).         / 

Μίλαν Σέμπεστα/Milan Šebesta
Ο Μίλαν Σέμπεστα (1945) είναι ανιματέρ και σκηνοθέτης. Εργάστηκε στα 
στούντιο της Ερμίνα Τίρλοβα, στο Ζλιν. Ως ανιματέρ εργάστηκε μια διάφο-

ρα υλικά και αυτό συνέχισε να κάνει κι ως σκηνοθέτης. Χρησιμο-
ποίησε φύλλα καλαμποκιού στο φιλμ «Χάγια – Χάγια» (1981) και 
ψημένο πηλό στο «Ένα παραμύθι στο πυρωμένο καμίνι» (1984). 
Σε άλλη ταινία του, στο «Ο παπουτσής και ο Διάβολος» (1989) χρη-
σιμοποίησε παραδοσιακές κούκλες. Αργότερα σκηνοθέτησε τις 
σειρές «Πατ και Ματ» (2003) και «Ποντικάνθρωποι» (2005)
Milan Šebesta (1945) is an animator and director. He worked at the studio of 

Hermína Týrlová in Zlín. He animated a number of different materials which he continued to do in 
his own work as a director. He used corn husks in the film Hayah Hayah (1981) and burnt clay in A 
Fairy-Tale from the Fiery Furnace (1984). In another film, The Shoemaker and the Devil (1989), he 
worked with traditional puppets.W He later directed the TV series Pat and Mat (2003) and Ratmen 
(2005).       / 

Χάνα Πινκάβοβα/Hana Pinkavová
Η Χάνα Πινκάβοβα (1950) είναι σκηνοθέτιδα και σεναριογράφος, απόφοιτη 
της FAMU (Ακαδημία Κινηματογράφου της Πράγας). Έχει γυρίσει πάνω από 
100 ντοκιμαντέρ. Ασχολήθηκε κατά βάση με κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
θέματα όπως και ζητήματα που αφορούν τα παιδιά και τους νέους. Ένα με-

γάλο μέρος της δουλειάς της είναι ντοκιμαντέρ για προσωπικό-
τητες (Ερμίνα Τίρλοβα, Γίρι Άντερλε, το ντουέτο των πλανόδιων 
Χάντσελκα και Ζίκμουντ) όπως και για αξιοπρόσεκτα νέα ταλέντα 
στις μίνι σειρές της Τσέχικης Τηλεόρασης «Μη με σταματάς! Τώρα 
πήρα μπρος!» (2001), «Η μοίρα του ταλέντου» (2010) και «Ακολού-
θησε το όνειρο» (2014).



3 0

Hana Pinkavová (1950) is a director and screenwriter and graduate of FAMU. She has over 100 
documentaries under her belt. She’s focused primarily on social, environmental, child and teen 
issues. A large part of her work is documentaries on personalities (e.g. Hermina Týrlová, Jiří 
Anderle, and the travelling duo Hanzelka and Zikmund) and on remarkable young talents as part 
of the Czech TV miniseries Don’t Put Me Out! I’m On Fire! (2001), Fate of Talent (2010) and Follow 
that Dream (2014).       / 

Τόμας Χόνταν/Tomáš Hodan
Ο Τόμας Χόνταν (1980) είναι Τσέχος σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Απο-
φοίτησε από τη σχολή κινηματογράφου του Ζλιν, ενώ επίσης σπούδασε στο 
Πανεπιστήμιο Πάλατσκι στο Όλομουτς. Στην μακρόχρονη συνεργασία του 
με την Τσέχικη τηλεόραση, μεταξύ άλλων γύρισε την ταινία μεγάλου μήκους 
«Σπουδαστές Ιατρικής» (2001) και το ντοκιμαντέρ «Η περιφέρεια Ράχοφ» 

(2003). Συνεργάστηκε επίσης σε πολλά τηλεοπτικά προγράμμα-
τα και σειρές. Ως ανεξάρτητος κινηματογραφιστής γύρισε πολ-
λά φιλμ, όπως τα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «Τρεις και μισή» 
(2006), «Αγκόλα, όνειρο και πραγματικότητα» (2008) και «Καρλ 
Ζέμαν, ένας εξερευνητής του σινεμά» (2015) και το μικρού μήκους 
animation «Το δελφίνι» (2009)
Tomáš Hodan (1980) is a Czech screenwriter and director. He graduated  from the 

film school in Zlín and also studied at Palacký University in Olomouc. His longterm cooperation 
with Czech TV includes the directing of the feature film Medical Students (2001) and of the 
documentary The Rachov Region (2003). He has also worked on a number of programmes and TV 
series. As an independent director he has made, e.g. the feature documentaries Half Past Three 
(2006), Angola – Dream and Reality (2008) and Film Adventurer Karel Zeman (2015), as well as 
the short animated film The Dolphin (2009).         / 

19ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους
19th Olympia International Film Festival for Children and Young People

Pyrgos, Amaliada and other cities, 2-21/12/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/MINISTRY of CULTURE and SPORTS

Διοργάνωση/Organization:

ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ/YOUTH PLAN
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/WEST GREECE REGION 

ΧΟΡΗΓΟΣ & ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/MEDIA SPONSOR



Ένα μάθημα ιστορίας του κινηματογράφου/A lesson about the History of Cinematography  
«Στα στούντιο του Ζλιν περίσσευαν το ταλέντο, η φαντασία, η εργατικότητα, η ομαδικότητα, ο πειραματισμός, τα όνειρα.  Ήταν ένας χώρος δημιουργίας με διαρκή προβληματισμό για τη φόρμα, τη μέθοδο, τα υλικά, την ουσία της κινηματογραφικής τέχνης [...]. Επιλέξαμε ταινίες στις οποίες οι δημιουργοί τους εισήγαγαν για 

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στοιχεία, μορφές, μεθόδους και τεχνικές, όπως ο συνδυασμός ζωντανής δράσης και animation, τα γυάλινα ειδώλια, οι κούκλες από συρμάτινο σκελετό, τα αναδιπλούμενα βιβλία, οι φιγούρες του θεάτρου σκιών, αλλά και η χρήση “βιομηχανικής μουσικής” στην επένδυση της ταινίας.» «In Zlin Studios one could find excessive talent, fantasy, diligence, teamwork, experimentation and dreams. They used to be a place of creativity with a constant questioning on the film form, the methods, the materials and the essence of film art [...].We chose films in which their creators introduced for the FIRST TIME in film art and especially in animation, elements, forms, methods and techniques, such as the combination of live-action and animation, glass figurines, puppets with wire skeleton, folding books, shadow puppets and the use of “industrial music” in the film score. »


