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Festival sci-fi filmů Future Gate v Ostravě poprvé. Představí novinky žánru i 

připomene Terminátora a E.T. 

 

FUTURE GATE SCI-FI FILM FESTIVAL 

Ostrava 17. – 18. března 2017, Svět techniky (Vítkovická 3004, Ostrava) 

 

Festival science fiction filmů Future Gate se po pražské a brněnské části stěhuje do Ostravy, 

kde bude čerpat z genia loci oblasti Dolní Vítkovice. V kinosálu Světa techniky se festival 

představí od 17. do 18. března. Letošní téma festivalu se nese ve znamení vztahu lidstva a 

inteligentních strojů. Festival nabídne filmovým příznivcům již tradičně projekce novinek i 

kultovních snímků filmového žánru science fiction.  

 

Mezi promítanými snímky nechybí první TERMINÁTOR, film, který stvořil hned dvě legendy: 

Jamese Camerona a T-800, kyborga zabijáka s rakouským přízvukem a hláškou „I´ll be back“. 

Dalšími prezentovanými snímky jsou AKIRA, jedno z nejlepších cyberpunkových anime všech 

dob, které v době premiéry zapříčinilo novou vlnu popularity manga v Evropě a USA, a druhý 

nejnavštěvovanější film všech dob, silný příběh o přátelství s přenádhernou hudbou Johna 

Williamse, mistrovský kousek Stevena Spielberga, E.T. MIMOZEMŠŤAN. A na jaké novinky 

se mohou diváci těšit? MOONWALKERS, bláznivou komedii se skvělým hereckým obsazením 

o přistání, nebo spíše nepřistání, na Měsíci. Dystopické sci-fi BÍLÝ KRÁL, které nabídne svět 

podobný tomu orwellovskému.  

 

Jedinečnou atmosféru zajistí výstavka robotů, výstava obrazů předních českých sci-fi kreslířů 

a fanoušci v kostýmech. Festival doplní tematická přednáška herního vývojáře a producenta 

Martiňa Vaňa prozkoumal vliv sci-fi na počítačové hry. Přijďte na festival sci-fi filmů Future 

Gate 2017 a podívejte se na budoucnost se stroji očima filmových tvůrců! Více o festivalu a 

jeho doprovodném programu na www.futuregate.cz. 

 

Držitelé platných vstupenek budou mít v období konání festivalu po předložení vstupenky 

na recepci vstup do všech atraktivit Dolních Vítkovic s 20% slevou. Filmy budou promítány 

na obřím plátně o rozměrech 18x10 metrů, monumentálnost plátna prohloubí prožitek 

diváků. V sobotu se potom koná v kavárně Maryčka závěrečná after party za účasti 

organizátorů festivalu. Setkání začíná ve 21:00 a je určeno všem divákům, ale také 

fanouškům z řad veřejnosti, o hudební doprovod se postará DJ Soda. 

 

Vstupenky na jednotlivé filmy za 110 Kč je možné zakoupit on-line na www.futuregate.cz. V 

prodeji též zvýhodněné festivalové permanentky. Doprovodný program je zdarma. 

www.futuregate.cz 
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FILMOVÁ PŘEHLÍDKA 

Festival sci-fi filmů Future Gate celkem nabídne 5 celovečerních filmů. Nechybí mezi nimi nová 

produkce, filmy, které v české distribuci ještě nebyly ani legendární díla.  

 

O zahájení festivalu se postará francouzsko-britská komedie MOONWALKRES se skvělým 

hereckým obsazením (Ron Perlman, Rupert Grint a Robert Sheehan). Rok 1969, závody 

v dobývání vesmíru vrcholí. Mise Apollo 11 je těsně před svým startem, historický moment je 

na dosah, ale dokáže skutečně NASA vynést na povrch Měsíce prvního člověka? CIA si není 

jistá a nehodlá jen tak nečinně přihlížet případnému americkému neúspěchu. Vyšle svého 

nejlepšího agenta, aby zařídil natočení falešného přistání na Měsíci světovým režisérem 

Stanleym Kubrickem. Všechno se ale trochu zkomplikuje. 

  

Režijní debut Alex Helfrechtové a Jörga Tittela BÍLÝ KRÁL zavede diváky do totalitní 

společnosti, kde má váhu jen slovo autorit a jedinec nezmůže nic. Děj vypráví osud chlapce 

Djaty, jehož otec je od rodiny odveden vládními agenty. Chlapec i se svou matkou jsou 

označeni za zrádce a pronásledováni. Společně neúspěšně pátrají, čeho se otec dopustil. Lze 

však tušit, že diktátorskému režimu byl nepohodlný jeho svobodný duch. Film je natočený 

podle stejnojmenného dystopického románu György Dragomána. Precizní filmařina se snoubí 

se skvělým hereckým obsazením: Jonathan Pryce, Olivia Williams, Fiona Shaw, Lorenzo 

Allchurch. 

 

Mezi filmovými legendami žánru science fiction se představí TERMINÁTOR (1984). Klasika 

režiséra Jamese Camerona, který nás zavede společně s Arnoldem Schwarzeneggerem do Los 

Angeles 80. let, kde nechybí kožené bundy, typické modré blesky, hra svalů i kovový 

endoskelet, a samozřejmě nejlepší filmová hláška „I’ll be back!“.  

 

Od prvního ročníku festival uvádí kultovní japonské animované sci-fi filmy. Letos nebude ve 

filmovém výběru chybět jedno z nejlepší cyberpunkových anime všech dob, AKIRA. Anime 

z prostředí Neo-Tokya natočil režisér Katsuhiro Otomo podle vlastní manga série. Snímek se 

dostal do kin v roce 1988. Jeho přijetí bylo veleúspěšné nejenom v Japonsku, film v podstatě 

otevřel dveře žánru anime a formátu manga do celého světa. 

 

Ve výběru festivalu nechybí ani druhý nejnavštěvovanější film všech dob, silný příběh o 

přátelství od Stevena Spielberga s nádhernou hudbou Johna Williamse, E.T. MIMOZEMŠŤAN 

(1982). Kdo by neznal příběh o roztomilém mimozemšťanovi, který se zatoulá dál od své 

kosmické lodi a ve spěchu na něj posádka při odletu zapomene. Naštěstí se seznámí s malým 

Elliotem, s nímž se skamarádí. Začíná ale cítit, že mu chybí jeho vlastní druh. Navíc se hnutím 

osudu dostává do rukou bezohledných vědců a zdá se, že umírá… 
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Hlavními partnery festivalu jsou: Živé firmy, MindMaze Prague, Mana, CzechInvest, JRC 

Gamecentrum, Prusa Research, Keen VR. Festival děkuje za podporu panu Radimu Matějovi. 

Finančně festival podpořili: Brno město, Praha 7. 

 

PROGRAM FESTIVALU VE ZKRATCE 

Ostrava, Svět techniky /17. -18. 3. 2017/ 

Pá  17. 3. 2017 | 17:00 | Moonwalkers (2015) 

Pá  17. 3. 2017 | 19:00 | Terminátor (The Terminator, 1984) 

So  18. 3. 2017 | 15:00 | E.T. Mimozemšťan (1982) 

So  18. 3. 2017 | 17:15 | Akira (1988) 

So  18. 3. 2017 | 19:30 | Bílý král (The White King, 2016) 

 

Více o festivalu a jeho programu návštěvníci naleznou na www.futuregate.cz 

Kontakt pro média: Andrej Štůla, tel.: +420 603 449 888, info@futuregate.cz 
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