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Český krátký film Pa'lante režiséra Davida Van získal ocenění za Nejlepší zahraniční
krátký film na mezinárodním festivalu Evolution! Mallorca Film Festival 2020
Film byl poprvé veřejně uveden 25. října na španělském festivalu Evolution! Mallorca International
Film Festival za přítomnosti režiséra a scénáristy Davida Van a light designéra Michala HōR. I přes
aktuální epidemiologickou situaci bylo během 7 festivalových dní uvedeno více než 100 filmů za
účasti více než 3 000 návštěvníků. Čestnými hosty festivalu byla herečka Angela Molina nebo
oscarový režisér Fernando Trueba.
Režisér David Van říká: „Příběh je inspirovaný́ skutečnou událostí, která se odehrála v mém
blízkém okruhu lidí. Především mě přišlo zajímavé pasovat do hlavní postavy v podstatě
“negativního hrdinu”. A odvyprávět jeho příběh tak, aby jeho chování dokázal divák pochopit
nebo dokonce se s ním i ztotožnit. Což není běžná praxe v rámci tohoto tématu.“
Pa'lante je krátkometrážní drama s komediálními prvky, odehrávající se v Praze. Vypráví příběh o
šestadvacetiletém Šimonovi, který́ si procházím těžkým rozchodem. Zlom přijde v momentě, když
zjistí, že jeho stále milovaná bývalá přítelkyně Johana, začala chodit s transsexuálkou. Ze začátku se
mu dostává opory od nejlepšího kamaráda Jáchyma v podobě večírků, alkoholu a drog, ale ten si
později najde přítelkyni a zamiluje se. Šimon tak zůstává úplně sám a snaží se s celou situací
vypořádat. Po bláznivém silvestru, kde se omylem ocitne v gay baru, jede domů, a když čeká na metro
vymyslí způsob, jak se vyrovnat se situací.
Film se dostal do oficiálního výběru na další mezinárodní festivaly, které proběhnou v příštích měsících:
- Izmir International Short Film Festival (Turecko)
- Cyrus Monthly Short Festival of Toronto (Kanada)
- Chilliwack Independent Film Festival (Kanada)
- Sunday Shorts Film Festival (Velká Británie)
- Dalmatia Film Festival (Chorvatsko)
Pa'lante byl poprvé promítán na slovenském filmovém festivalu Inakosti v Bratislavě, který se díky
aktuální epidemiologické situaci konal pouze online. Česká premiéra byla odložena na rok 2021.

HRAJÍ
Šimon Pliska, Antonie Formanová, Adam Matouš, Sára Rychlíková, Martin Doucha, Anna Šefrnová,
Lucie Vacovská a Martin Zbrožek

Scénář a režie: David Van
Kamera: Lukáš Hausenblas
Produkce: Monika Kraft
Střih: Jakub Řikovský
Kostýmy: Anna Karaivanova
Make-up artist: Markéta Feigel
Architekt: Matouš Janíček
Zvuk: Ferdinand Petrš
Postprodukce zvuku: Ondřej Urban
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Score music: David Deyl
Závěrečná píseň: Thom Artway
Light designer: Michal HōR
1. asistent kamery: Václav Čtvrtník
Producenti: David Van a Lukáš Hausenblas
Délka filmu: 18 minut
Pro více informací, navštivte http://palanteshortfilm.com, Facebookovou stránku Pa'lante A short film
by David Van, nebo Instagramový účet palanteshortfilm.
David Van je mladým režisérem a scénáristou. Několik let pracoval na různých pozicích ve filmových
a divadelních produkcích, později získané zkušenosti využil při psaní scénářů a režírování.
V posledních letech se věnuje tvorbě hudebních klipů, reklam a krátkých filmů. Poslední film Davida
Van DEFORMER (2018) získal ocenění za Nejlepší filmový debut na Portugal International Film
Festival v roce 2019.
Kontakt pro média:
David Van, režisér
telefon: +420 739 177 485
email: davidvan.cz@gmail.com
web: www.vanandhaus.com

