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TEFF: Olomoucký Telegraph zahajuje nultý
ročník filmového festivalu

Olomoucké kulturní centrum Telegraph chystá na začátek září nultý ročník
filmového festivalu TEFF, který se bude zaměřovat především na snímky o umění,
experimentální film a pohyblivý obraz jako takový. Ve spolupráci s Artcam Films
uvede v premiéře například snímek Aalto: Architektura emocí pojednávající o životě
proslulého finského architekta Alvara Aalta. Součástí festivalu bude také bohatý
doprovodný program v podobě diskuzí, komentované prohlídky výstavy Signál II,
víkendové dopolední dílny pro děti, ale i koncert, pořádaný v Krytu civilní obrany.

Kromě dokumentu o Alvaru Aaltovi budou mít diváci možnost vidět například film o
švédské malířce Hilmě af Klint, průkopnici abstraktního umění, která zůstává dodnes ve
stínu svých slavnějších mužských kolegů. Projekci doprovodí diskuze o okultismu a
antroposofii v umění s historikem umění Davidem Vodou. Trojici hlavních festivalových
snímků uzavře pásmo krátkých filmů Marka Thera, laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého
z roku 2011. V rámci TEFF se vůbec poprvé v Česku chystá uvedení jeho snímku Golo. I
součástí této projekce bude debata – Marka Thera bude zpovídat kurátor Telegraph
Gallery Jan Kudrna.

“Dramaturgií festivalu se snažíme navázat na jednu z hlavních složek Telegraphu, tedy
galerii. Jde v podstatě o přirozené vyústění našich aktivit v Telegraphu, který pod jednou
střechou nabízí uměleckou galerii, byznys, ale několikrát do týdne také např. koncerty nebo
kino. Propojování těchto složek zde tvoří zcela specifickou chemii. Co nás zajímá jsou právě
přesahy výtvarného umění do kinematografie a naopak,” upřesňuje hlavní dramaturg
festivalu, Jakub Kraus.



Olomoucký TEFF nabídne také hudební program. V Krytu civilní obrany vystoupí v pátek
3. září například pražský multižánrový projekt Lazer Viking i 7krát3, zpěvák, rapper a
nejnovější člen labelu Bigboss, který už dva roky čeří stojaté vody českého R&B. Na
tuzemskou scénu vtrhnul singlem Promiň a za své debutové album si dokonce vysloužil
nominaci na cenu Anděl. Večer završí drum and bassová crew Gunfingers.
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PRAKTICKÉ INFORMACE
Kompletní program festivalu je k dispozici na stránkách https://telegraph.cz/. Vstupenky na festival jsou k dostání 
na recepci (Telegraph, Jungmannova 3) nebo prostřednictvím Gooutu. Akreditace na hlavní program: 250 Kč
(plné) / 200 Kč (snížené). Samostatný vstup na hlavní program: 100 Kč (plné) / 80 Kč (snížené). Koncert v Krytu 
civilní obrany v pátek 3. září od 19:30. Vstupné: 150 Kč (plné)  /100 Kč (snížené a držitelé akreditace). Vstup na 
komentovanou prohlídku Signál II a dětskou dílnu je zdarma.

TEFF (TELEGRAPH FILM FESTIVAL)
2. 9. – 5. 9. 2021
Telegraph Gallery, Jungmannova 3, Olomouc
Kryt civilní obrany, Bezručovy sady, Hrnčířská 141, 779 00 Olomouc

TELEGRAPH
Jungmannova 3, Olomouc
www.telegraph.cz
Otevřeno pondělí–pátek 7:30–18:00, sobota–neděle 10:00–18:00

Telegraph je dobře dostupná komunitní centrála. Od olomouckého nádraží je to pár kroků, do hlavních ulic tři
zastávky tramvají. Jsme na dosah, tak se s námi klidně spojte. Více informací na https://telegraph.cz/.
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