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Film Persepolis pro Nadaci Slunečnice – Velká soutěž a 1,-Kč ze vstupenky. 
 

Artcam a Slunečnice Nadační fond Heleny Houdové vyhlašují velkou soutěž k filmu 
Persepolis „NAKRESLETE SVŮJ PŘÍBĚH“.  
 

Na základě spojitosti s komiksovou předlohou Persepolisu se Artcam rozhodl vyhlásit 
VELKU SOUTĚŽ V KRESLENÍ KOMIKSŮ.  
 

Soutěž bude probíhat od 29.listopadu 2007, kdy Persepolis 
vstupuje do kin, do 15.ledna 2008. Poté proběhne 
vyhodnocení došlých kreseb odbornou porotou a 
vyhodnocení nejlepších prací.  
Komiksy budou od 21. ledna vystaveny ve foyer kina Oko, 
kde se na začátku února uskuteční slavnostní vyhlášení 
vítězů soutěže, předání cen a dražba kreseb. 
 

Soutěž 
Kriteria soutěže jsou velice jednoduchá. Zadáním je pouze nakreslit vlastní příběh nebo 
zážitek formou komiksu. Soutěž je určena široké veřejnosti, bez ohledu na věk nebo výtvarné 
nadání. Stačí nápad a originální zpracování!  
Formát je limitován velikostí A5-A2, rozsah práce je maximálně 2 strany. Jakékoliv technické 
prostředky a způsob zpracování jsou dovoleny. Adresa pro zaslání prací je sídlo Artcamu, 
Rašínovo nábřeží 6, Praha 2.  
Hodnocení komiksů se ujme odborná porota složená ze zástupců Artamu, Slunečnice 
Nadačního fondu Heleny Houdové, Výtvarných potřeb Zlatá loď a odborníka z řad 
výtvarníků. 
 

Ceny do soutěže  
Ceny do velké soutěže věnují Výtvarné potřeby Zlatá loď, sídlící v pasáži Platýz a Film 
Distribution Artcam. 
První cenou je profesionální sada kreslících potřeb Copic – barevná 
sada Sketch tužek nebo markerů 72 ks, sada multilinerů a profi kreslící 
blok, v celkové hodnotě 11.000 Kč. K tomu výherce získá balíček od 
Artcamu (komiks Persepolis, originální plakát a soundtrack k filmu).  
Druhé a třetí místo bude odměněno též sadami Copic od Zlaté lodi, a 
to v hodnotě 5.800,-Kč a 2.500,-Kč a stejným balíčkem od filmové 
distribuce Artcam.  
Soutěžící na čtvrtém až desátém místě získají malou sadu „Ciao 6+1“ 
od Copicu a balíček od Artcamu obsahující DVD z distribuce Artcamu, 
komiks Persepolis a originální plakát k filmu.  
Soutěžící na jedenáctém až dvacátém místě získají DVD z distribuce k filmu a originální 
plakát k filmu. 
Každý další účastník soutěže dostane originální plakát k filmu Persepolis. 



 
Spolupráce se Slunečnicí Nadačním fondem Heleny Houdové 

 
Vzhledem k tématu filmu jsme se rozhodli oslovit Slunečnici 
Nadační fond Heleny Houdové zabývající se pomocí dětem 
v chudobě, nemocným či jinak handicapovaným dětem. 
 

Artcam se rozhodl věnovat 1 Kč z každé vstupenky na film Persepolis Nadačnímu fondu 
Slunečnice, a to do 24.12. 2007. 
 

V rámci soutěže „NAMALUJTE SVŮJ PŘÍBĚH“ pak bude Slunečnice podpořena během 
slavnostního vyhlášení výsledků soutěže na začátku února v kinu Oko (termín bude 
upřesněn). Po předání cen vítězům bude zahájena dražba komiksových kreseb, jejíž 
výtěžek poputuje Slunečnici Nadačnímu fondu Heleny Houdové na konkrétní projekt 
pomoci dětem.  
 
Další aktuální informace k soutěži najdete průběžně na našich webových stránkách 
www.artcam.cz,  
nebo na webových stránkách k filmu Persepolis www.myspace.com/persepolis_czech 
 

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte Markétu Rackovou: 
marketa.rackova@artcam.cz . 
 
 
K filmu Persepolis 
 
režie: Marjane Satrapi a Vincent Paronnaud     
animovaný černobílý, Francie, 2007, 95 min  
hlasy: Chaira Mastroianni, Catherine Denevue,...                                                                 
PREMIÉRA 29.11.2007 
Film bude v předpremiéře zahajovat Festival francouzského filmu 22. listopadu 2007. 
 
Marjane Satrapi napsala a nakreslila první íránský komiks všech dob na jehož základě vznikl 
celovečerní animovaný film. 
Francouzská režisérka původem z Íránu natočila 
autobiografický příběh, kde s lehkostí popisuje krušné 
dětství a dospívání v Íránu za dob islámské revoluce, 
války s Irákem a následného režimu. S humorem 
znázorňuje rozdílné vnímání kultury v evropském a 
arabském světě. A protože je to příběh paličaté, 
dospívající holky, která si vždycky vede svoje a která 
žije v tuhém ideologickém režimu nesnášejícím odlišné názory, je to samozřejmě i příběh 
rebelantství a svobody… 
 

Film získal Cenu poroty na MFF v Cannes 07, kde byl zařazen do soutěžní sekce a kde 
byl přijat s velkým ohlasem. 
Vybrané foto z filmů na www.artcam.cz/press 
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