	
  

Poznejte světovou architekturu na filmovém plátně
Festival Film a architektura představí snímky o architektuře a urbanismu
/Tisková zpráva, Praha/ Mezinárodní festival Film a architektura už pošesté představí v Praze a ve
vybraných regionech filmy o architektuře a urbanismu. Hvězdou letošního programu je film REM o
nejvýznamnějším architektovi současnosti Removi Koolhassovi nebo španělský film Competition o
zákulisí architektonických soutěží. Festival termínově navazuje na Den architektury a koná se od 30.9. do
4.10. Vybrané snímky uvede propagátor architektury Adam Gebrian. Část festivalu je zdarma.
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projekcí inovativních autorských dokumentů, experimentálních i hraných filmů. Každý ročník tvoří program několik
tematických sekcí, které podléhají kurátorskému výběru a rozšiřují povědomí o současné kvalitní architektuře,
významných architektech a jejich tvorbě, stejně tak i o problematice vizí měst, sociálních a enviromentálních
tématech,“ přibližuje festival Petra Čechová, dramaturgyně festivalu.
Největším lákadlem šestého ročníku je dlouho očekávaný film REM o jednom z nejvýznamnějších architektů
současnosti Removi Koolhaasovi, který natočil jeho syn Tomas. Na festivalu bude uveden v české premiéře
v kině Světozor již 20.9. jako předzvěst Dne architektury a festivalu Film a architektura. Po filmu následuje skype
rozhovor s jeho tvůrcem Tomasem Koolhaasem, který povede Adam Gebrian. Dokument měl premiéru v září
loňského roku na filmovém festivalu v Benátkách.
Další lahůdkou bude španělský film Competition, který odhaluje zákulisí architektonické soutěže o stavbu muzea
v Andoře a umožní pohled do prostředí nejslavnějších architektonických studií vedených osobnostmi jako je Jean
Nouvel, Frank Gehry, Dominique Perrault, Zaha Hadid a Norman Foster. Film bude uveden za osobní účasti
režiséra Angela Borrega Cuber a moderace se ujme loňský i letošní kurátor sekce Inspirace Adam Gebrian.
Z inspirace Adama Gebriana si určitě nenechte ujít také film Big Time, jenže představuje dánskou kancelář
mezinárodního významu Bjarke Ingels Group. Ta mimo jiné také zpracovala návrh Národní knihovny pro Prahu.
Nejobsáhlejší sekce festivalu bude věnována fotografům architektury. Představí se biografické filmy o
fotografech Juliu Shulmanovi, Lucienu Herve, Andreasi Gurském nebo o manželech Becherových. V rámci sekce
Archi.Kult, která zahrnuje pozoruhodná díla z dějin kinematografie proslavená také svým architektonickým a
scénickým pojetím, bude uvedena legendární Kubrickova 2001: Vesmírná Odyssea.
Další témata zprostředkují inspirativní příklady ze zahraničí a budou se týkat svobodomyslné tvorby Hermana
Hertzbergera - nejvýznamnějšího architekta školních budov nebo možností revitalizace panelových sídlišť a jejich
úsporné a efektivní přeměny na dostupné sociální bydlení. V rámci výročí 130 let od narození "otce panelových
sídlišť" Le Corbusiera uvedeme v sekci Osobnost dva filmy věnované jeho životu a tvorbě.
Festival proběhne v Praze, Brně a ve vybraných regionech a termínově navazuje na Den architektury. Vybrané
filmové projekce jsou zdarma. Více informací najdete na www.filmarchitektura.cz a na facebookových stránkách

	
  
festivalu. Pořadatelem festivalu je KRUH z. s., který se už 17 let věnuje popularizaci architektury v České
republice.
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Spolek KRUH pořádá od roku 2001 veřejné akce a přednášky zaměřené na současné dění v architektuře a do
České republiky přivedl stovky výjimečných architektů a architektek z celého světa. Cílem diskusí je
zprostředkovat dialog o kvalitní české i světové architektuře a o architektonické tvorbě široké veřejnosti. Od roku
2011 pořádá festival Den architektury, kdy stovky architektů, teoretiků, historiků a mnohých dalších provázejí
tisíce zájemců z řad veřejnosti po vybraných místech po celé republice. Zakladatelka festivalu architektka Marcela
Steinbachová získala v loňském roce za popularizaci tohoto oboru široké veřejnosti titul Architekt roku.

Pořádá: Kruh z. s.
Hlavní partneři: LAUFEN CZ s.r.o., Pražské vody a kanalizace a. s.
Hlavní partner filmu Big Time: SIPRAL a. s.
Za finanční podpory: Ministerstvo kultury ČR | Magistrát hl. m. Prahy | Státní fond kultury České republiky |
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy | Velvyslanectví Nizozemského království | Francouzský institut v Praze|
MDA Praha s. r. o. | KOMA MODULAR s. r. o.
Mediální partneři: Aktualne.cz | Artikl | Artmap | EARCH | Fullmoon | informuji.cz | Material Times | Radio 1 |
Radio Wave
Kontakt pro média: MgA. Dominika Antonie Skalová, kruhos@gmail.com, 737 383 598

