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Film Distribution ARTCAM a FEBIOFEST  

vás srdečně zvou na tiskovou konferenci  
 

s MATTEEM OLEOTTOU,  

režisérem filmu Zoran, můj synovec idiot  
(Itálie 2013). 

 

TK se koná ve čtvrtek 27. března 2014 ve 12.00  
v salonku Gold Class Cinestaru Anděl (Radlická 3179/1E, Praha 5). 

 
Tisková konference proběhne společně s režisérem Sylvainem Chometem, který na festivalu představí 
svůj nový film Attila Marcel, a který se ve filmu Mattea Oleotty objevil v jedné z menších rolí. 
 

Komedie z prostředí italského venkova Zoran, můj synovec idiot je na Febiofestu uváděna v rámci 
sekce soutěže Nová Evropa, kde se bude ucházet o cenu Grand Prix. 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Synopse filmu:  

Paolo je cynický Ital, který se od rána do rána nalévá vínem a během pauz sleduje svoji bývalou ženu. 

Jednoho dne zdědí slovinský poklad – synovce Zorana. Šestnáctiletý outsider toho sice příliš nenamluví, 

ale má výjimečné nadání na šipky, kterého chce Paolo využít ve vlastní prospěch. Slovincova přítomnost 

změní nejenom zaběhnuté pořádky v malém městě, ale i strýčkův stereotypní a citově vyprázdněný 

život. Cynická komedie si bere na paškál náturu obyvatel malého italského regionu a staví proti sobě dva  

lidské archetypy, které si nemohou být vzdálenější, ale pod vzájemným působením se začnou 

proměňovat a přibližovat. 
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Ocenění:  

MFF Benátky (2013) – Cena týdne kritiků, Cena FEDIC, Cena Fedeora (Zvláštní ocenění) 

 

Režie: Matteo Oleotto  

Scénář: Daniela Gambaro, Matteo Oleotto  

Hrají: Giuseppe Battiston, Teco Celio, Rok Prašnikar, Robero Citran, Marjuta Slamič, Sylvain Chomet 

Kamera: Ferran Paredes, Střih: Giuseppe Trepiccione, Hudba: Antonio Gramentieri,  

Producent: Miha Cernec, Ognjen Dizdarevic,  Země: Itálie, Rok výroby: 2013,  

Původní znění: italsky, slovinsky, Titulky: anglické, české, Stopáž: 106 min. 

 

 

Projekce filmu na Febiofestu: 

26.03.2014 / 21:30 Praha |CineStar Anděl, sál 9,  

27.03.2014 / 19:00 Praha |CineStar Anděl, sál 9,  

28.03.2014 / 16:30 Praha |CineStar Anděl, sál 9,  

 

 

Matteo Oleotto (* 1977) 

Italský herec, režisér a scénárista. Herectví absolvoval na 

v roce 2001 na Akademii v Udine, studia režie dokončil v roce 

2005 na Univerzitě v Římě. 

Natočil několik krátkých film, například Can can (2004) nebo 

Stanza 21 (2004), které byly s úspěchem představeny na 

mnoha zahraničních festivalech.  

Jeho celovečerní film Zoran, můj synovec idiot (2013) byl 

uveden na filmovém festivalu v Benátkách, kde získal několik 

cen: Cena týdne kritiků, Cena FEDIC, Cena Fedeora (Zvláštní 

ocenění). Než se začal naplno věnovat režii, prošel Matteo Oleotto pestrou řadou povolání: pracoval 

jako zahradník, operátor v call-centru, hlídač, číšník, instruktor plavání nebo basketbalový rozhodčí.  

V současnosti pracuje na svém dalším celovečerním filmu a ve volném čase se stará o rodinné vinařství. 

 

 

Tiskový servis: 

Febiofest:  

Pavel Sladký, sladky@febiofest.cz, tel. 777 091 159, 221101122 

 

Film Distribution Artcam:   

Hedvika Petrželková, hedvika.petrzelkova@artcam.cz, tel. 776 167 567 
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