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Galavečer T-filmu letos v Opavě ovládnou režisérské špičky 
 
Mezinárodní soutěžní festival dokumentárních filmů T-film 2021, který 

potrvá od 10. do 31. října, letos ovládne řada režisérských hvězd. V porotě 

zasednou mimo jiné režiséři Dušan Rapoš a Vladimír Mráz, v samotné 

soutěži pak mají svá filmová želízka v ohni například Tereza Vokatá nebo 

Michael Kaboš. Prezidentem festivalu se stal i letos psychiatr Jan Cimický. 

Galavečer s vyhlášením cen se tentokrát bude konat 14. října v opavském 

kostele sv. Václava.  

Festival každoročně představuje dokumentární snímky z celého světa, jejichž autory 

jsou amatéři, profesionálové, spolky nebo organizace. „I letos jsou náměty 

dokumentárních filmů velmi pestré: od snímku, kde se čtyři teenageři perou 

s týdnem bez sociálních sítí, přes dokument, mapující život malého divadla 

s originálním přístupem až po film, zachycující boj o záchraně šimpanzů,“ prozrazuje 

Marcela Mrózková Heříková, ředitelka festivalu. 

Letos své snímky přihlásilo do soutěžního festivalového klání celkem 62 tvůrců 

z celého světa. Do finálové patnáctky, ze které odborná porota vybere ty nejlepší, se 

letos probojovalo 15 filmů z Ruska, Polska a Gruzie, USA i Španělska, silné 

zastoupení má i tuzemská tvorba.  

V porotě zasedá kromě režisérů festivalu také Jana Horáková, ředitelka Slezského 

zemského muzea, Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea nebo PR specialistka 

Beata Kapošváry. 

„Mezi snímky jsou dokumenty se zajímavou pointou a překvapilo mě, že jsou 

naprosto profesionálně zpracované. U některých jsem se opravdu pobavil, jiné mají 

zase aktuální poselství. Ale já vždy hledám něco víc, to, co se doopravdy dotkne 

nejen rozumu, ale i srdce a jsem rád, že stejně to cítili i ostatní členové naši 

mezinárodní poroty. A také by to u některých titulů chtělo přísnější 'nůžky', nebo byly 

zbytečně dlouhé a bylo zřejmé, že museli být 'natáhnuté' pro potřeby tzv. televizních 

programových škatulek. V soutěžních filmech jsem postrádal více humoru, který bych 

očekával hlavně u mladých filmařů. Zřejmě se tu odrazila doba, ve které převážná 

většina snímků vznikala, tedy doba kovidová,“ říká filmový režisér a porotce 

Dušan Rapoš. 



  

„Festival vybranými filmy připomíná příjemnou návštěvu, která potěší snad každého. 

Od bravurní animace po náročný dokument z hlubin amazonského pralesa. Ale co 

mne zcela zaskočilo, byla nebývalá a obdivuhodná myšlenková úroveň dětí ve 

filmech. Například holčička, asi desetiletá, přemýšlí nad smyslem památek a své 

budoucí roli pro jejich záchranu tak pregnantně, že by se její slova dala do památek 

tesat. Ale úplně mě rozsekaly tři děti Remundovy, které se snaží prakticky a 

teoreticky pochopit velkochov drůbeže tím, že se snaží samy postarat o pár slepic. 

Jejich lidské glosy jsou zábavně neotřelé a přirozeně oduševnělé,“ uvedl režisér a 

porotce Vladimír Mráz. 

 

Z finálové patnáctky filmů porota vybere nejlepší filmy celého festivalu a především 

hlavního vítěze, který získá cenu Grand Prix: anděla s křišťálovým srdcem. Loni toto 

ocenění vybojoval americký dokument s názvem Veletrh vědy, který vznikl 

v koprodukci s National Geographic a jehož režie se ujali Cristina Costantini a Darren 

Foster.  

 

Samotná podstata festivalu je i letos zaměřena především na žáky a studenty 

základních a středních škol, které si mohou prostřednictvím webu www.t-film.cz, 

vybrat snímky, které korespondují s jejich zaměřením a komfortně si je vychutnat na 

domácí půdě v rámci výuky nebo mimoškolních aktivit. 

 

Festival provází také program pro veřejnost v podobě promítání filmů i setkání 

s režiséry či prezidentem festivalu. Letos se bude odehrávat v Minikino kavárně 

v Ostravě, klubu ART Opavské kulturní organizace i v Památníku Petra Bezruče 

Slezského zemského muzea.  

 

Spolupořadatelem festivalu je Opavská kulturní organizace. 

Projekt je realizován za podpory Statutárního města Ostravy, 

Moravskoslezského kraje a společnosti OZO Ostrava, s. r. o. 
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