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Projeďte se s námi Austrálií
a Novým Zélandem!
Milí příznivci Austrálie a Nového Zélandu, račte usednout,
připoutejte se k dobré náladě, vyrážíme plnou parou na
úžasnou festivalovou road movie!
Festivalovou cestu jsme začali vyšlapávat před pěti lety
působivým australským filmem Stopy. S ohromnou radostí
zjišťujeme, že naše stopy ve Vás zanechaly velmi dobré
otisky. S potěšením jsme pro Vás připravovali i letošní
festivalový program, protože vidíme, že kdo u nás uvízl
v předchozích ročnících jen prstíkem, už se nás nepustil.
Pro nás je to pocta i závazek zároveň.
Zveme tak k objevování nového světa, pro některé už
známého, přesto pořád plného tajemství a nádherných
momentů. Ve festivalové road movie Vás převezeme
od krás novozélandské přírody do dynamického světa
motorkářů v západní Austrálii, ukážeme tajemství
domorodého hudebního nástroje didgeridoo, upozorníme
na nebezpečné znečišťování moří a oceánů nebo Vás
zavedeme do těžařského vyprahlého městečka v australském
vnitrozemí. Nebude chybět ani střet původních a nových
kultur, z Nového Zélandu vzájemné prolínání kultur přiblíží
filmy maorských a tichomořských filmařů, z Austrálie zase
připomeneme deset let od omluvy takzvané ztracené
generaci, kdy aboriginské děti byly násilím odjímány svým
rodičům a posílány na převýchovu.
Těšíme se, že společné páté jubileum oslavíme nejen
na projekcích, ale také v bohatém a atraktivním
doprovodném programu. To všechno proto, abyste si obě
země a jejich okolní ostrovy vychutnali, omámili se jimi –
obrazně i doslova řečeno – aby Vás roztančily, rozjásaly,
dobře naladily…
…přeju Vám báječnou bláznivou bezstarostnou festivalovou
jízdu po Austrálii a Novém Zélandu!
Martina Vacková, ředitelka Aussie & Kiwi Film Festu

Travel with us around Australia
and New Zealand!
Dear Aussie and Kiwi film fans, please take your seats, bring
some good cheer and strap in because we’re about to go full
throttle with our amazing ‘road movie’ of a festival!
We started on our festival journey some five years ago
with the compelling Australian movie Tracks. We’re
enormously pleased to find out that our ‘tracks’ have left
such a good impression. We have been eagerly working
on this year’s festival because we know that whoever has
managed to catch even a small part of our past festivals
has become hooked. This is a great honour for us as well
as a commitment for us to continue in the future.
And so we invite you to discover new worlds, familiar
to some, though still full of mysteries and wonder.
Our festival road movie will transport you from the beauty of
the New Zealand countryside to the dynamic and dangerous
world of bikies in Western Australia. We will reveal the
secrets of the indigenous instrument, the didgeridoo, we’ll
bring attention to the dangerous levels of pollution in our
oceans and seas and we’ll even take you on a journey
to a mining town in the Australian outback. There will be
a meeting of old and new cultures, showcased in a collection
of short films from Kiwi and Pacific Islander filmmakers.
But, we will also mark the 10th anniversary in Australia of
the apology to the ‘stolen generation’ of Aboriginal children
who were forcibly removed from their parents and sent away
to institutions.
We look forward to celebrating our 5th festival anniversary
together, not only at film screenings, but also at the many
other wonderful events which are part of our accompanying
program to the festival. All this so that you not only get a
taste of both of these nations and their surrounding islands
but so that your senses come alive, making you literally
and figuratively dance with joy and happiness…
Wishing you a wonderful, crazy and carefree festival journey
through Australia and New Zealand!
Martina Vacková, Director of the Aussie & Kiwi Film Fest

Rok se s rokem sešel, a vzhledem ke skvěle budované tradici by
pro nikoho nemělo být překvapením, že 5. Aussie and Kiwi Film Fest
naléhavě klepe na dveře. A my, vděční diváci, mu s potěšením a
očekáváním otevíráme dveře. Otevíráme dveře a vpouštíme Austrálii
a Nový Zéland, díky zeměpisné vzdálenosti stále opředené značnou
mírou tajemna a exotiky.
Festival plní velmi užitečnou roli: pro diváka komfortním způsobem
přibližuje tyto vzdálené země, a kromě atraktivní scenérie seznamuje
s myšlením a každodenními problémy a starostmi tamních lidí –
a my shledáváme, že ačkoliv nás dělí velká vzdálenost, přesto nám
toto myšlení a starosti nejsou cizí a snadno jim dokážeme rozumět,
protože se zabýváme podobnými problémy.
Nutno zdůraznit, že festival – jako každý rok – nabídne to nejlepší,
co australská a novozélandská kinematografie vyprodukovala.
Divákům bude během festivalových dní představena řada vysoce
kvalitních snímků, citlivě vybraných ředitelkou festivalu paní Martinou
Vackovou a jejím týmem.
Petr Vodvářka, honorární konzul Australského společenství

Letošní ročník filmového festivalu Aussie & Kiwi Film Fest bude
zahájen cestou nechtěných psanců Novým Zélandem, jako vždy
na něm uvidíte fantastický výběr novozélandských krátkých filmů
a budete mít příležitost seznámit se s některými domorodými
příběhy a režiséry. Zařazené filmy neukazují vždy Nový Zéland jen
v nejlepších barvách a s určitostí v nich neuvidíte cupitat hobity,
pevně však doufám, že i tak vás postavy a příběhy, v nichž se zrcadlí
jak krásná krajina Nového Zélandu, tak jeho složitost, různorodost,
sebekritika a sebereflexe, chytí za srdce.
Osobně bych všem doporučila film Pork Pie, jenž je moderním
zpracováním novozélandského dobrodružného road movie
Goodbye Pork Pie z roku 1981. Tento remake si podržel neotřelý
novozélandský humor originálu, jen je upravený pro novou generaci
diváků.
I letos budeme mít tu čest uvítat na některých projekcích maorskou
kulturní skupinu Whakaari Rotorua. Doufáme, že živá ukázka
novozélandské kultury bude skutečným požitkem!
Jménem novozélandské vlády bych chtěla poděkovat Martině
Vackové a jejímu týmu za zorganizování dalšího velice slibně
vypadajícího ročníku festivalu. Všem divákům přeji skvělý filmový
zážitek!
Ať se festival vydaří!
Alexandra Smithyman, zástupkyně velvyslance, velvyslanectví
Nového Zélandu v Berlíně

A year’s gone by and it is hardly surprising that – given its
impeccable tradition – the 5th edition of Aussie and Kiwi Film Fest
comes knocking at the door. And we, grateful audience, are only too
excited to open that door and let in Australia and New Zealand, two
countries so far away that they still remain by and large shrouded in
mystery and exoticism.
The festival performs an important role of making these distant
countries more familiar, showing not just beautiful scenery, but
also the way people think and feel over there and what everyday
concerns they have – and we suddenly realize that their thoughts and
concerns are not so different from ours and, despite the distance, it
is easy to understand each other.
Let me also point out that the festival – in keeping with the tradition –
will offer the best of Australian and New Zealand cinema. A number
of first-rate films carefully selected by Ms. Martina Vacková and her
team will be presented to Czech cinema lovers.
Petr Vodvářka, Honorary Consul of the Commonwealth of Australia

This year’s Aussie and Kiwi Film Fest opens with a journey through
New Zealand by accidental outlaws, includes as always a selection
of fantastic Kiwi short films, and showcases some of our indigenous
stories and filmmakers. These films certainly don’t always offer
a rose-tinted view of New Zealand, and there are no hobbits to
be found anywhere. But I hope you’ll be moved by the characters
and stories, which reflect a New Zealand not just of beautiful
landscapes, but which is complicated, diverse, self-deprecating and
self-reflecting.
A personal recommendation of mine is Pork Pie, a modern remake
of the 1981 New Zealand roadtrip caper. It keeps the offbeat Kiwi
humour of the original, while updating it for a new generation.
Like last year, we’re also honoured to have the kapa haka (Māori
performing arts) group Whakaari Rotorua at some of the screenings.
We hope you enjoy the live experience of some New Zealand culture!
On behalf of the New Zealand Government, I’d like to thank Mrs
Martina Vackova and her team for bringing together again what
promises to be a great festival. For everyone else, I wish you happy
film-watching!
Good luck for the festival!
Alexandra Smithyman, Deputy Head of Mission, New Zealand
Embassy Berlin

Pork Pie
+ 5. ročník festivalu slavnostně zahájí tradiční haka a zpěv maorské
kulturní skupiny Whakaari Rotorua z Nového Zélandu
+ 5th anniversary gala festival launch with a haka performance and
singing by Maori cultural group Whakaari Rotorua from New Zealand

Pá, 2. 11. 2018, 20:00 kino Lucerna
Nový Zéland 2017, komedie / New Zealand, comedy, 105 min.
Režie a scénář / Directed and written by: Matt Murphy
Hrají / Cast: Dean O‘Gorman, James Rolleston, Ashleigh Cummings
Tři náhodní mladí psanci se v ukradeném Mini Cooperu ženou napříč
zemí za ztracenou láskou. Z nepřizpůsobivého tria se stávají lidoví
hrdinové a nejhledanější zločinci, kolem nichž propuká mediální
šílenství a stupňují se policejní operace. Komediální roadmovie
s romantickými a akrobatickými prvky, nad nimiž vládne duch
nespoutané lásky a touhy po životě. Remake kultovní novozélandské
komedie Goodbye Pork Pie z roku 1981, který tentokrát natočil syn
režiséra původního filmu Matt Murphy.
A trio of young accidental outlaws in a stolen Mini Cooper set out
on a chase across the country in search of a long lost love. The
three non-conformists become the nation’s most wanted criminals
as well as national heroes, all in the midst of a media frenzy and
an escalating police response. Pork Pie is a fun road-movie
with elements of action and romance, imbued with a lust for life
and a spirit of carefree love. It is a remake of the cult 1981 New
Zealand comedy Goodbye Pork Pie, this time directed by Matt
Murphy, the son of the original director Geoff Murphy.
Festivaly a ocenění / Festivals and Awards:
Fantasia International Film Festival 2017
Bergen International Film Festival 2017

Krátké filmy od maorských
a tichomořských filmařů
Indigenous Short Films
So, 3. 11. 2018, 15:00 kino Ponrepo
Česká premiéra / Czech premiere

Sedm krátkých filmů od maorských a tichomořských tvůrců, které
reflektují minulost a především současnost původních obyvatel
Nového Zélandu a Pacifiku.
A screening of seven short films from Maori and Pacific Islander
artists which reflect on the past but, more importantly, the present of
New Zealand’s indigenous and Pacific Islander inhabitants.
Dvě auta, jedna noc / Two Cars One Night
Režie / Directed by: Taika Waititi, 2004, 11 min.
První lásku někdy najdeš na tom nejméně pravděpodobném místě,
třeba i na parkovišti před hospodou.
Sometimes first love is found in the most unlikely of places, like in
the car park outside the Te Kaha pub.
Pumanawa – Dar / Pumanawa – The Gift
Režie / Directed by: Poata Eruera, 2013, 14 min.
Poté, co si matka uvědomí, že to dcera myslí vážně se svým
křesťanským přítelem, začne se obávat, že přijde o duchovní dar,
který obě zdědily. Matka proto seznámí dceru s vlastní tragickou
minulostí, aby jí ukázala, jak osamělost, naděje a zrada mohou lásku
změnit ve zmar.
Learning that her daughter is serious about a Christian boyfriend,
a mother fears it will threaten a spiritual gift both women have
inherited. She takes her daughter back to her own tragic past to
show how loneliness, hope and faith can turn love into turmoil.
Když na to máš koule / Tits on a Bull
Režie / Directed by: Tim Worrall, 2014, 15 min.
Phoenix, přední rugbyová hráčka ženského venkovského týmu,

se rozhoduje mezi dlouholetým přátelstvím k starému trenérovi a
vztahem ke kapitánce týmu Melanii.
Set in a woman’s rugby team in rural New Zealand, Tits on a Bull
follows star player Phoenix as she struggles to choose between
her long-term friendship with her aging coach and her blossoming
relationship with team captain, Melanie.
Ukaipo Whenua, dědictví / Ukaipo Whenua
Režie / Directed by: Kararaina Rangihau, 2016, 17 min.
Starší umírající žena posílá pro svého milovaného vnuka, aby se
vrátil domů ujmout se dědictví. Obává se, že její země bude jednou
rozdělena a s ní se rozpadne i její rodina. Vnukův návrat a jeho snahy
však narážejí na odpor zbytku rodiny.
An elderly, dying woman sends for her beloved grandson to come
home to sort out the inheritance of her land. She fears that her land
will be divided, and with it her family. But his arrival and efforts are
met with resistance from the rest of the family.
V neděli užijem veselí / Sunday Fun Day
Režie / Directed by: Dianna Fuemana, 2016, 15 min.
Samojský fa’afafine teenager a svobodná matka. Jeho sny se
střetávají s její realitou, oba pak zápolí se systémem, ve kterém pro
ně není místo.
A fa’afafine teeneger’s fantasy and a solo mum’s reality collide,
leaving both to grapple a system that doesn’t know how they fit in.
Čekání / Waiting
Režie / Directed by: Amberley Jo Aumua, 2017, 12 min.
Dva chlapci čekají na telefonát, který jim má změnit život.
Two boys wait outside a shop for a life changing phone call.
Prádlo / Laundry
Režie / Directed by: Becs Arahanga, 2017, 11 min.
Šťastně vdaná žena se uprostřed mateřských povinností snaží nalézt
chvilku na intimnosti. Orgasmické potěšení nachází na těch nejméně
pravděpodobných místech.
When a happily married woman struggles to find intimacy due to the
demands of raising a family, orgasmic pleasure is found in the most
unlikely places.

Kdysi byli bojovníky
Once Were Warriors
So, 3. 11. 2018, 17:30 kino Lucerna
Nový Zéland 1994, drama / New Zealand 108 min.
Režie / Directed by: Lee Tamahori
Scénář / Screenplay: Riwia Brown
Hrají / Cast: Rena Owen, Temuera Morrison, Cliff Curtis,
Anita Kerr-Bell, Julian Arahanga, Taungaroa Emile
V roce 1994 začínající novozélandský režisér Lee Tamahori ve svém
prvním filmu strhujícím způsobem zachycuje bezútěšnou situaci
maorské rodiny na periferii Aucklandu, odtržené od svých kulturních
kořenů. Snímek syrově líčí problémy s chudobou, alkoholismem
a násilím, z nichž se marně snaží vymanit matka pěti dětí Beth.
Až tragédie dodá ženě sílu odpoutat se od dříve milovaného muže,
který rodinu ničí svým nezodpovědným chováním a výbuchy vzteku.
This 1994 feature film debut from New Zealand director Lee Tamahori
heartbreakingly captures the hopeless circumstances of a Maori
family which has been ripped from its cultural roots and now lives
on the outskirts of Auckland.
The film is a raw portrayal of poverty, alcoholism and domestic
violence, which Beth, a mother of five children, is unsuccessfully
trying to escape.It is only once tragedy strikes that she gains
the power to break away from the man she once loved, a man who is
destroying his family with his irresponsible behaviour and explosive rage.
Festivaly a ocenění / Festivals and Awards:
Mezinárodní filmový festival Benátky 1994 – Cena za debut
Montreal International Film Festival 1994 – Hlavní cena Grandx Prix
des Amériques, Cena za ženský herecký výkon, Cena ekumenické
poroty, Cena diváků
Novozélandské filmové a televizní ceny 1994 – Cena za nejlepší film,
režii, herce a herečku ve vedlejší roli
International Film Festival Rotterdam 1995 – Cena diváků
Australian Film Institute Awards – Nejlepší zahraniční film

1%
So, 3. 11. 2018, 20:00 kino Lucerna
Česká premiéra / Czech premiere
Austrálie 2017, akční drama / Australia, crime, 92 min.
Režie / Directed by: Stephen McCallum
Scénář / Screenplay: Matt Nable
Hrají / Cast: Ryan Corr, Abbey Lee, Simone Kessell, Josh McConville,
Matt Nable, Aaron Pederson
Paddo, dědic trůnu motorkářského gangu Copperheads, zradí
vůdce, aby zachránil život svému bratrovi. Zrada však vede
k rozštěpení gangu a občanské válce. Paddo se musí rozhodnout
mezi věrností a krevním poutem.
1% is a story of brotherhood, loyalty and betrayal set within the
primal underworld of outlaw motorcycle gangs. It follows Paddo,
heir to the throne of the Copperheads MC, who has to betray his
president to save his brother’s life. When this betrayal leads to a split
in the club it results in civil war, forcing Paddo to choose between
loyalty and blood.
Festivaly a ocenění / Festivals and Awards:
Toronto International Film Festival 2017
BFI London Film Festival 2017
Adelaide Film Festival 2017
Sydney Film Festival 2018

Zvláštní barvy / Strange Colours
Ne, 4. 11. 2018, 15:30 kino Lucerna
Česká premiéra / Czech premiere
Austrálie 2017, drama / Australia, drama, 85 min.
Režie / Directed by: Alena Lodkina
Scénář / Screenplay: Alena Lodkina, Isaac Wall
Hrají / Cast: Kate Cheel, Daniel P. Jones, Justin Courtin
Milena se vydává do australského vnitrozemí za svým nemocným
otcem, který hledá opály na vzdálených ložiscích. Objevuje pomalý a
neobyčejný svět lidí, co odešli z většinové společnosti a sdílejí ideály
svobody. Otec se brzy začne bránit tomu, aby se dcera vrátila zpět do
města. Uvízlí v čase a v měsíční krajině proměněné po těžbě drahokamů
se k sobě pokoušejí najít cestu. Jejich pouto je křehké, stejně jako
zvláštní, barevné drahokamy vykopávané ze země. Minimalistický film,
a přesto se silnou dávkou napětí.
Milena travels to a remote opal mining community to see her estranged,
ill father. Lost and alone, she falls into his bewildering world, where men
escape society and share ideals of freedom. Soon, he doesn‘t want her
to leave. Stuck in time, father and daughter try to mend their fractured
bond, but their connection is fragile, like the strange, colourful gems he
digs up from the earth.
Festivaly a ocenění/ Festivals and Awards:
Venice Film Festival 2017
Goteborg Film Festival 2017
Atlanta Film Festival 2018
Maryland Film Festival 2018
Sydney Film Festival 2018
Melbourne Film Festival 2018
Gold Coast Film Festival 2018 – Cena za nejlepší australský nezávislý
film

Waru

Ne, 4. 11. 2018, 18:00 kino Ponrepo
Česká premiéra / Czech premiere
Nový Zéland 2017, drama / New Zealand, 88 min.
Režie / Directed by: Briar Grace-Smith, Casey Kaa, Ainsley Gardiner, Katie
Wolfe, Chelsea Cohen, Renae Maihi, Paula Jones, Awanui Simich-Pene
Hrají / Cast: Tanea Heke, Roimata Fox, Ngapaki Moetara, AwhinaRose Ashby, Maria Walker, Kararaina Rangihau, Merehaka Maaka,
Acacia Hapi, Antonio Te Maioha, Miriama McDowell, Amber Curreen
Pokud je každých pět týdnů zabito jedno dítě, je třeba něco udělat.
Osm maorských režisérek se pokouší s tímto faktem vypořádat
prostřednictvím svého filmu, jímž poodhalují zanedbávání a
zneužívání dětí. V centru jejich snímku je mrtvý chlapec Waru, který
zemřel rukama blízkého člověka. Kolem chlapcova pohřbu se rozvíjí
osm příběhů a ty dohromady překvapivě tvoří homogenní celek.
Každá z kapitol filmu ukazuje účinek chlapcovy smrti na rodinu i
maorskou komunitu a ptá se, jaké sociální okolnosti stojí za touto
tragédií. A ještě jedna filmová neobvyklost – jednotlivé příběhy byly
natočeny v jediném desetiminutovém záběru, v reálném čase a
během jednoho natáčecího dne.  
When a child is killed every five weeks, something must be done.
Eight female Maori directors attempt to tackle this issue through their
inter-connected stories, which deal with the neglect and abuse of
children. At the heart of their films is the death of Waru, a young boy,
who died at the hands of someone close to him. Eight stories unfold,
centred around his traditional Maori funeral, all of which add up to an
unexpectedly whole and cohesive movie. Each chapter shows the
effects of the boy’s death on the family and the Maori community,
and asks what social circumstances lay behind the tragedy. Very
uniquely, each story was filmed in a single uninterrupted ten minute
take in real time, and in only one day of shooting.
Festivaly a ocenění / Festivals and Awards:
Toronto International Film Festival 2017
New Zealand International Film Festival 2017
Maoriland Film Festival 2018
Edinburgh International Film Festival 2018
Palm Springs International Film Festival 2018

Západní vítr: Djaluův odkaz
Westwind: Djalu’s Legacy
+ Ondřej Smeykal a didgeridoo – sólové předvedení možností hry na
tradiční australský nástroj didgeridoo
+ Ondřej Smeykal on didgeridoo
+ film osobně uvede režisér a scenárista snímku Ben Strunin
+ the movie will be personally introduced by the writer and director, Ben Strunin

Po, 5. 11. 2018, 17:30 kino Lucerna
Česká premiéra / Czech premiere
Austrálie 2017, dokument / Australia, documentary, 86 min.
Režie a scénář / Directed and written by: Ben Strunin
Hrají / Cast: Djalu Gurruwiwi, Gotye
Stárnoucí Djalu Gurruwiwi, mistrný hráč na didgeridoo, bojovník
a šaman musí najít způsob, jak další generaci předat po tisíce let
uchovávané posvátné písně a kulturu. Na to, aby nezemřely společně
s ním, mu nezbývá mnoho času. Jeho synové i komunita se potýkají
s důsledky kolonizace a zdají se být ztraceni. Když Djalu opouští
tradice, aby mohl zachránit svou kulturu, světově známý muzikant
Gotye se stává neočekávaným členem jeho rodiny, který mu pomůže
uzdravit syny a rozšířit písně po světě.
Djalu Gurruwiwi, Yolngu warrior, shaman and father must find a way
to bring two worlds together to save his sons and his culture. He is
an aging elder in a line 60,000 years long who is running out of time
to pass on the Yidaki Songlines entrusted to him for the future of his
people before the Songlines die with him. His sons and community,
struggling to come to terms with the consequences of colonisation,
are lost. When Djalu breaks with tradition to try and save it, world
famous musician Gotye becomes an unexpected family member,
helps heal Djalu’s sons and amplifies his songs to the world.
Festivaly a ocenění/ Festivals and Awards:
Melbourne International Film Festival 2017
CinefestOz 2017

Azurová / Blue
+ po projekci v sále pokračuje debata: Jak zachránit život
v oceánech a co pro to můžeme dělat v Česku?
+ the screening will be followed by a discussion: How can marine life
be saved and what can we do in the Czech Republic?

Út, 6. 11. 2018, 18:00 kino Ponrepo
Austrálie 2017, dokument / Australia, documentary, 76 min.
Režie a scénář / Directed and written by: Karina Holden
Vizuálně působivý dokument zachycuje nejen přírodní krásy naší
planety, ale především dopad činnosti člověka na ekosystém oceánů.
Autorka snímku Karina Holden ve svém filmovém celovečerním debutu
představuje divákům několik aktivních ochránců přírody z různých oborů. Ti
na konkrétních příkladech přibližují každodenní devastaci oceánů (rybolov,
činnost na pobřeží, znečištění, problémy s plasty ad.) a ukazují, jak narušení
jednoho článku přírodního prostředí řetězově ovlivňuje další. Snímek však
není jen pouhou zprávou o alarmujícím stavu našeho životního prostředí, ale
i fascinující podívanou na krásy a tajemství podmořského světa.
This visually impressive documentary captures not only the natural beauty
of our planet, but also the impact of human activity on the ecosystem of
the ocean. In her feature length debut, Karina Holden, the documentary’s
creator showcases a number of conservationists working in various
fields to actively protect the environment. Through specific examples,
these conservationists illustrate the devastating impact humans have on
the oceans on a daily basis, in areas such as fishing, coastal activity, plastic
and pollution. Furthermore, they show how the disruption to one element of
the environment affects others. However the documentary is not simply a
report on the alarming state of our environment, it also provides a fascinating
look at the spectacle, beauty and mysteries of the underwater world.
Festivaly a ocenění / Festivals and Awards:
Festival International Du Film Documentaire Océanien 2018 – Hlavní
cena Le Prix Okeanos
New York Wild Film Festival 2018 – Cena za nejlepší film
Vancouver International Film Festival 2017 – Cena za nejlepší film
Byron Bay Film Festival 2017 – Cena za nejlepší enviromentální film
Australian Screen Sound Guild 2017 – Cena za nejlepší zvuk
AACTA Awards 2017 – Cena za nejlepší kameru

Rabbit-Proof Fence
+ 10 let od omluvy původním obyvatelům Austrálie: film uvede kulturní antropolog
PhDr. Stanislav Slavický – připomene „ztracenou generaci Aboriginců“, které se australská
vláda v čele s ministerským předsedou Kevinem Ruddem omluvila v roce 2008
+ 10 years on from the Australian Prime Minister, Kevin Rudd’s official apology to the
‚Stolen Generations‘ of Aboriginal people in 2008: the film will be introduced by cultural
anthropologist PhDr. Stanislav Slavický

Út, 6. 11. 2018, 20:30 kino Ponrepo
Austrálie, Velká Británie 2002, drama / Australia, Great Britain, drama, 94 min.
Režie / Directed by: Phillip Noyce
Scénář / Screenplay: Christine Olsen
Hrají / Cast: Everlyn Sampi, Tianna Sansbury, Laura Monaghan,
Kenneth Branagh, David Gulpilil
Trojice aboriginských dívek prchá napříč australským vnitrozemím ze
státního zařízení pro asimilaci míšenců, kam byly násilím odvlečeny od
svých rodin. Děvčata se vydávají zpátky domů podél plotu vystavěného
bílými osadníky proti králíkům. V patách je jim ale vytrvalý domorodý stopař,
který se pro ně stává největším nebezpečím… Film vznikl podle skutečné
události z počátku třicátých let minulého století. Aussie & Kiwi Film Fest
uvádí tento snímek u příležitosti desátého výročí od omluvy australské vlády
tzv. ukradené generaci, jíž se označuje téměř 100 000 aboriginských dětí,
které byly ve 20. století z vládního nařízení odebrány rodičům.
Three young Aboriginal girls set out across the Australian Outback when
they flee the state facility they were sent to after being forcibly separated
from their families. The girls head back home along a fence built by the white
settlers to keep out rabbits. But a persistent Aboriginal tracker is on their
heels and remains their greatest threat… The film is based on real-life events
from the early 1930s. The Aussie & Kiwi Film Fest will present this picture in
the year which marks the tenth anniversary of the Australian Government’s
National Apology to the Stolen Generations. This name refers to the almost
100,000 Aboriginal children who were forcibly removed from their parents by
governments in the 20th century under policies aimed at assimilation.
Festivaly a ocenění / Festivals and Awards:
Toronto International Film Festival 2002
AFI Awards za nejlepší australský film za rok 2002
International Film Festival Rotterdam 2003
Karlovy Vary International Film Festival 2003

Tři léta / Three Summers
+ řízená degustace australských a novozélandských vín díky
festivalovému partnerovi Foltýn Wine
+ a guided wine tasting of Australian and New Zealand wines with
festival partner Foltýn Wine

St, 7. 11. 2018, 20:30 kino Ponrepo
Česká premiéra / Czech premiere
Austrálie 2017, komedie / Australia, comedy, 95 min.
Režie a scénář / Directed and written by: Ben Elton
Hrají / Cast: Magda Szubanski, Rebecca Breeds, John Waters, Robert
Sheehan, Michael Caton, Kelton Pell
Romantická komedie odehrávající se během tří po sobě jdoucích let
na fiktivním letním folkovém festivalu Westival v západní Austrálii.
Dva pravidelní účastníci festivalu, excentrický hráč na těremin Roland
a frontmanka irské folkové kapely Keevey, se na Westvilu potkají
a zamilují se do sebe. Na pozadí jejich rozrůstající se romance je
festival místem i pro mnoho dalších nejrozličnějších charakterů, které
se během tří let proměňují. Ať už se jedná o Aborigince, uprchlíky
z Afghánistánu, omezené důchodce nebo bouřlivé teenagery. Hudební
produkce, karavany, stánky s new age zbožím a každoročně vracející
se návštěvníci tvoří zábavné pozadí jednotlivých osudů a zároveň
představují mikrokosmos současné australské společnosti.
A romantic comedy set over three consecutive years of a fictional
summer folk festival, the ‘Westival‘, set in Western Australia. Two
regular festival musicians – the eccentric Theremin player Roland and
the frontwoman of an Irish folk band, Keevey, meet and fall in love.
As backdrop to their growing romance is the festival itself and the
developing stories of its many diverse characters, from Aborigines and
Afghan refugees to disabled pensioners and moody adolescents. The
musical acts, caravans, new-age stalls and the returning festival goers
create a humorous background to the fates of the individual characters.
At the same time they also represent a microcosm of contemporary
Australian society.
Festivaly a ocenění / Festivals and Awards:
Melbourne International Film Festival 2017
Edinburgh International Film Festival 2018

DOPROVODNÝ PROGRAM / EVENTS
2. 11. 20:00 Lucerna
Whakaari Rotorua: maorská skupina z Nového Zélandu
Kulturní skupina Whakaari Rotorua předvede divákům festivalu živelný
tanec haka (celosvětově proslavený díky předzápasovým rituálům
rugbyového týmu All Blacks) a další tradiční maorské písně a tance.
Vedoucí skupiny, Frank Tomas Grapl Junior – „Maoravák“, má jak
maorské, tak české kořeny. www.whakaarirotorua.com
2. 11. 20:00 Lucerna
Whakaari Rotorua: Maori group from New Zealand
The Cultural group, Whakaari Rotorua, will treat the festival audience to
a live performance of the haka (made world famous by the New Zealand
rugby team, the All Blacks in their pre-match ritual) as well as other
traditional Maori songs and dances. The group is led by Frank Tomas
Grapl Junior – “Maoravák”, who in addition to his Maori blood also has
Czech roots. www.whakaarirotorua.com
5. 11. 17:30 Lucerna - Ondřej Smeykal a Didgeridoo
Hudební vystoupení českého průkopníka hráče na australský domorodý
nástroj. www.smeykal.com
5. 11. 17:30 Lucerna - Ondřej Smeykal on didgeridoo
A performance on the didgeridoo, an Aboriginal musical instrument by a
pioneering Czech player of the instrument.
www.smeykal.com
6. 11. 19:30 Ponrepo
Po projekci filmu Azurová bude v sále pokračovat debata na téma:
Jak zachránit život v oceánech a co pro to můžeme dělat v Česku?
6. 11. 19:30 Ponrepo
The screening of the film Blue will be followed by a discussion:
How can marine life be saved and what can we do in the Czech
Republic?
6. 11. 20:00 Ponrepo
Deset let od omluvy původním obyvatelům Austrálie:
Úvod k filmu Rabbit-Proof Fence od kulturního antropologa PhDr.
Stanislava Slavického – připomene „ztracenou generaci Aboriginců“,
které se australská vláda v čele s ministerským předsedou Kevinem
Ruddem omluvila v roce 2008.
6. 11. 20:00 Ponrepo
Ten years on from the Australian Prime Minister, Kevin Rudd’s official
apology to the ‘Stolen Generations’ of Aboriginal people in 2008:
The film Rabbit-Proof Fence will be introduced by cultural anthropologist
PhDr. Stanislav Slavický.
7. 11. 22:00 Ponrepo
Ochutnávka australských a novozélandských vín
Již potřetí budete mít na závěrečném večeru příležitost ochutnat typická
vína z novozélandských a australských vinařství, která dováží partner
festivalu – společnost Foltýn Wine. Vína Vám představí sommeliérka
Kristýna a můžete se těšit na odrůdy Sauvignon Blanc, Chardonnay,
Pinot Noir a Shiraz. Cheers!
7. 11. 22:00 Ponrepo
A guided wine tasting of Australian and New Zealand wines with
festival partner Foltýn Wine
At our festival closing night, for the 3rd year now, you will have the
opportunity to taste some typical wines from New Zealand and
Australian vineyards which have been imported by our festival sponsors,
the company Foltýn Wine. The wines will be presented by Foltýn Wine
sommelier Kristýna who will showcase Sauvignon Blanc, Chardonnay,
Pinot Noir and Shiraz varieties. Cheers!

PROGRAM
Pátek / Friday 2. 11.

20:00 Pork Pie (Lucerna)

+ 5. ročník festivalu slavnostně zahájí tradiční haka a zpěv maorské
kulturní skupiny Whakaari Rotorua z Nového Zélandu
+ 5th anniversary gala festival launch with a haka performance and
singing by Maori cultural group Whakaari Rotorua from New Zealand

Sobota / Saturday 3. 11.

15:00 Krátké filmy od maorských a tichomořských filmařů
Indigenous Short Films (Ponrepo)
17:30 Kdysi byli bojovníky / Once Were Warriors (Lucerna)
20:00 1 % (Lucerna)

Neděle / Sunday 4. 11.

15:30 Zvláštní barvy / Strange Colours (Lucerna)
18:00 Waru (Ponrepo)

Pondělí / Monday 5. 11.

17:30 Západní vítr: Djaluův odkaz
Westwind: Djalu’s Legacy (Lucerna)

+ Ondřej Smeykal a didgeridoo – sólové předvedení možností hry na
tradiční australský nástroj didgeridoo
+ Ondřej Smeykal on didgeridoo

Úterý / Tuesday 6. 11.

18:00 Azurová / Blue (Ponrepo)

+ po projekci v sále pokračuje debata: Jak zachránit život v
oceánech a co pro to můžeme dělat v Česku?
+ the screening will be followed by a discussion: How can marine life
be saved and what can we do in the Czech Republic?

20:30 Rabbit-Proof Fence (Ponrepo)

+ 10 let od omluvy původním obyvatelům Austrálie: film uvede
kulturní antropolog PhDr. Stanislav Slavický – připomene „ztracenou
generaci Aboriginců“, které se australská vláda v čele s ministerským
předsedou Kevinem Ruddem omluvila v roce 2008
+ 10 years on from the Australian Prime Minister, Kevin Rudd’s
official apology to the ‘Stolen Generations’ of Aboriginal people in
2008: the film will be introduced by cultural anthropologist
PhDr. Stanislav Slavický

Středa / Wednesday 7. 11.

20:30 Tři léta / Three Summers (Ponrepo)

+ řízená degustace australských a novozélandských vín díky
festivalovému partnerovi Foltýn Wine
+ a guided wine tasting of Australian and New Zealand wines with
festival partner Foltýn Wine

Festivalový tým / The Festival Team
Ředitelka festivalu / Festival Director:
Martina Vacková
Projektová manažerka a PR / Project and PR Manager:
Markéta Vozková
Programová manažerka a produkce / Program Manager
Marta Kucharová Mentzlová
Marketingová manažerka / Marketing manager:
Helena Piskořová
Produkce / Production:
Jana Stillerová, Adéla Krapková
Fundraising:
Veronika Cerhová
Grafik / Graphic Design:
Michal Svatý
Video produkce / Video Production:
David Kaiser
Překlady propagačních materiálů / Translation of materials:
Isabella Besedová
Poděkování za finanční účast / Thank you for the financial support of
Ministerstvo kultury ČR / Ministry of Culture of the Czech Republic
Hlavní město Praha / City of Prague

Poděkování / Thank you
Ivana Ferenczy, Radovan Holub, Kateřina Besserová, Kristýna
Gardášová, grantová komise Magistrátu Hlavního města Praha,
Adriana Krnáčová, grantová komise MKČR, Petr Vodvářka, Zdenka
Kotalová, David Chirnside, Alexandra Smithyman, Sophie Yeoman,
Eva Zaoralová, Alena Prokopová, Kristýna Krupková, Silvia
Panáková, Ika Detrichová, Cerise Howard, Screen Australia – Dale
Fairbairn, New Zealand Film Commission – Hayley Weston, Tari
Kapea, Jasmin McSweeney; Anezka Novak, Frank Tomas Grapl,
Larissa Petryca, James Turnbull, James Heller, Bedřich Němec,
Zuzana Václavová, Gallery Pond of View, Tomáš Startl, Zuzana
Turková, Alena Bendová, Veronika Kubínková, Věroslav Hába,
Milan Klepikov, David Havas, Bernard Bories, Jana Kimlová… a
naši velkorysí partneři, sponzoři, dobrovolníci a všichni, kdo nám
vyjádřili jakoukoliv podporu… and our generous partners, sponsors,
volunteers and all who have supported us.
Všechny filmy jsou uvedeny v anglickém znění s českými titulky.
Rezervace vstupenek na www.kinolucerna.cz nebo na www.nfa.cz.
All screenings are in English with Czech subtitles.
Tickets may be reserved online at www.kinolucerna.cz or www.nfa.cz.
@AussieKiwiFilmFest
@aussiekiwifilmfest

ORGANIZÁTOR / ORGANIZER

ZA FINANČNÍ PODPORY / FINANCIAL SUPPORT

HLAVNÍ PARTNER FESTIVALU / MAIN FESTIVAL PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER / MAIN MEDIA PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS

PARTNEŘI / PARTNERS

