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Rozlomená doba 190 í Evropě
st
Avantgardní umění ve

ředn

program
so | 6. 10. | 10.00 hodin | muzeum moderního umění – divadlo hudby
| vstupné za účastníka 100 kč

Scénáristický workshop s režisérem,
scénáristou a dramatikem Petrem Zelenkou

q Scénáristická tvůrčí dílna | Rozlomená doba

Workshop s Petrem Zelenkou se bude zabývat psaním filmových scénářů, stavěním dramatických scén, především však bude workshopem
praktickým, který bude ve druhé části ryze konzultačním k již exitujícím scénářům.
Podle jednoho z nich bude hned další den natáčet již první štáb.
Délka programu: 60 minut | Kapacita omezená! Rezervace, informace:
David Hrbek | 585 514 213 | hrbek@muo.cz

ne | 7. 10. | 10.00 hodin | muzeum moderního umění – divadlo hudby

q Natáčecí den 1 | Rozlomená doba

První natáčecí den s hereckou dvojicí Petrou Špalkovou
a Janem Dolanským bude probíhat pod supervizí Petra Zelenky.
Délka programu: celý den podle potřeby v exteriérech a interiérech města

so | 13. 10. | 11.30–17.00 hodin | muzeum moderního umění – studio
Co mají společného Petr Zelenka, Jan Malíř, Petra Špal| vstupné 50 kč
ková, Jan Dolanský, Tatiana Vilhelmová, Miroslav Krobot,
Homo artefactus animare
q Tvorba animovaného filmu | Rozlomená doba
Barbora Poláková, Pavel Liška, Lenka Trantírková, VenduJeden z doprovodných programů k výstavě Rozlomená doba 1908–
1928 se bude odehrávat ve znamení filmové přehlídky VARY(ACE), jež
la Chalánková a Jan P. Muchow? Je jím jeden ze stěžejních
bude doplněna o dětskou animovanou sekci. Krátké animované etudy inspirované výstavou budou vznikat v rámci sobotního workshodoprovodných programů výstavy Rozlomená doba, ktepu. Prostor bude dán pro seznámení se se samotnou výstavou, tvorbě
scénáře a digitální animaci (pomocí tabletů), dále práci se zvukem
rý jsme nazvali Filmová přehlídka VARY(ACE). Projekt je
a postprodukci.
určený amatérským filmařům, kteří už mají praxi a budou
Workshop je určen dětem od 9 do 15 let | Kapacita omezená! Rezervace
a informace: Lenka Trantírková | 585 514 213 | trantirkova@muo.cz
mít odvahu se se svými štáby přihlásit do konkurzu, z něhož
vybereme tři vítězné týmy, jež se projektu zúčastní.
so | 20. 10. | 8.00–17.00 hodin | muzeum moderního umění –
divadlo hudby
Úkolem každého týmu bude natočit jeden krátkometrážní, třímiq Natáčecí den 2 | Rozlomená doba
nutový hraný film na dané téma. K natáčení bude vždy k dispozici
Natáčecí den s hereckou dvojicí Tatianou Vilhelmovou
a Miroslavem Krobotem, pod supervizí kameramana Jana Malíře.
dvojice profesionálních herců a to pod patronací režiséra a scénárisDélka programu: celý den podle potřeby v exteriérech a interiérech města
ty Petra Zelenky, který bude mít supervizi jak nad scénáři, tak přímo
ne | 21. 10. | 8.00–17.00 hodin | muzeum moderního umění –
u střihu. Amatérským kameramanům pak bude v průběhu natáčení
divadlo hudby
pomáhat několikanásobný držitel Českého lva, kameraman Jan Malíř.
q Natáčecí den 3 | Rozlomená doba
Natáčecí den s hereckou dvojicí Barbora Poláková a Pavel Liška,
Na hudební složku již hotových filmů bude dohlížet producent a sklasupervize Jan Malíř
datel Jan P. Muchow. Kromě toho vzniknou pod vedením lektorky Lenso–ne | 10. – 11. 11. | 8.00 –19.00 hodin | audiovizuální produkce up –
ky Trantírkové během jedné tvůrčí dílny pro děti i animované filmy
zbrojnice | vstupné za účastníka 100 kč
q Workshop filmového střihu | Rozlomená doba
na dané téma. Všechny nově vzniklé snímky, animované a hrané, se
Jedna z nejdůležitějších fází, střih natočeného materiálu, proběhne
v premiéře promítnou v sále Divadla hudby na závěrečném slavnostv prostorách profesionálního studia audiovizuální produkce Univerzity Palackého, které je partnerem celého projektu. Během víkendové
ním večeru 27. ledna 2019, jímž bude stylově zakončen nejen celý prodílny budou účastníci stříhat natočený hrubý materiál pod vedením
Petra Zelenky.
jekt, ale i samotná výstava.
Tvůrci budou ve svých mikro příbězích zpracovávat jedno ze dvou
so–ne | 1. – 2. 12. | 8.00–19.00 hodin | audiovizuální produkce up –
témat, která jsme vybrali spolu s Petrem Zelenkou a jež kopírují rovněž
zbrojnice | vstupné za účastníka 100 kč
q Workshop kompozice filmové hudby | Rozlomená doba
témata naší výstavy. Jsou jimi Očista a Osamělé já.
Pod dohledem hudebního producenta a skladtele Jana P. Muchowa
budou účastníci víkendové dílny pracovat na dotvoření hudební
Vážní zájemci o náš projekt mohou své přihlášky zasílat na e-mail
složky filmu.
hrbek@muo.cz do pátku 21. září. Součástí přihlášky bude již rozpracovaný námět, nejlépe již hotový scénář, který postoupíme
so | 19. 1. 2019 | 13.00–17.00 hodin | muzeum moderního umění – studio
| vstup za účastníka 100 kč
ke konzultaci Petru Zelenkovi. Nezbytnou součástí přihlášky
q Výtvarný workshop | Rozlomená doba
Pod vedením výtvarné umělkyně Venduly Chalánkové vytvoří účastbude informace, kolik lidí tvoří filmový štáb a jaké pozice v něm
níci z řad široké veřejnosti Cenu Filmové přehlídky VARY(ACE). Ceny
budou následnou neděli uděleny a předány na závěrečném večeru
jednotliví účastníci zaujímají a odkaz na vlastní realizované filmy.
v Divadle hudby 27. ledna 2018.
Následně s Petrem Zelenkou vybereme tři štáby, které budeme
Kapacita omezená! Rezervace, informace: David Hrbek | 585 514 213
| hrbek@muo.cz
obratem kontaktovat a pokračovat s nimi v přípravě na natáčení.
ne | 27. 1. 2019 | 19.00 hodin | muzeum moderního umění – divadlo hudby

q Závěrečný ceremoniál | Rozlomená doba

Spolufinancováno
z programu Evropské unie
Kreativní Evropa

Závěrečný ceremoniál, při kterém budou v premiéře promítnuty všechny filmy, které v průběhu několikaměsíčního projektu vzniknou, a to
za účasti všech štábů, které film vytvořili.

Petr Zelenka

Absolvent FAMU, nejhranější český

Miroslav Krobot

Absolvent JAMU, divadelní a filmový herec, režisér, scé-

dramatik, scénárista a režisér, lau-

nárista, dramatik a pedagog, zakladatel nové éry Dej-

reát Ceny Alfréda Radoka za hru Příběhy obyčejného šílenství, podle níž

vického divadla. Je čtyřnásobný držitel Ceny Alfréda

natočil stejnojmenný film. Je několikanásobný držitel filmové ceny Český
lev. Točí podle vlastních scénářů, pravidelně spolupracuje s Dejvickým divadlem a jinými divadly v ČR a v Evropě. Mezi
jeho úspěšné filmy patří Knoflíkáři, Rok ďábla, Karamazovi, Ztraceni v překladu. Natočil i dva tv seriály: Terapie (spolu s Rober-

Radoka za režii. Jako divadelního a filmového herce jej
„objevil“ režisér Petr Zelenka, když Miroslava Krobota
obsadil do role Otce ve své divadelní hře Příběhy obyčejného šílenství, kterou posléze adaptoval pro film. Krobot
má na svém kontě 18 filmových a televizních rolí, např. hlavní role ve filmech Alois Nebel, Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka Hnátka, Revival,
Případ pro exorcistu, Modré stíny. Hlavní roli ztvárnil také v zahraničním koprodukčním
snímku The Man from London, kde si zahrál po boku britské herecké hvězdy Tildy Swin-

tem Sedláčkem) a Dabing Street (podle vlastní hry uváděné

ton. Svůj režijní filmový debut Díra u Hanušovic napsal spolu s Lubošem Smékalem, stej-

v Dejvickém divadle).

ně jako druhý autorský film Kvarteto, který se natáčel v Olomouci.

Jan Malíř

Barbora Poláková

Absolvent FAMU, patří mezi naše nej-

Absolventka DAMU, televizní a filmová herečka, zpě-

lepší a vyhledávané filmové kame-

vačka a textařka. Známou se mj. stala účinkováním

ramany. Spolupracoval s velkým

v politické satiře Blonďatá bestie. S Davidem Kollerem nazpívala protestsong Sami (jsme v prdeli),

počtem vynikajících režisérů, např.
Věra Chytilová, Jaromil Jireš, Karel
Smyczek, Jan Hřebejk. V roce 2000 byl
vyhlášen kameramanem roku. Snímek
Musíme si pomáhat, který točil pro Jana
Hřebejka, byl nominován na Oscara. Mezi jeho
nejznámější filmy patří Faunovo velmi pozdní odpoledne, Šašek
a královna (oba Věra Chytilová), Tankový prapor (Vít Olmer),
Šakalí léta, Musíme si pomáhat, Horem pádem (všechny Jan
Hřebejk), Odcházení (Václav Havel), dokument Marcela (Helena
Třeštíková).

Petra Špalková

Česká divadelní a filmová herečka,
od roku 2006 členka činohry Národního divadla. Je dvojnásobná držitelka Ceny Thálie, Ceny Alfréda Radoka,
dvakrát získala cenu Český lev za roli
ve filmech Smradi (2002) a Bába z ledu
(2017). V roce 2013 získala Cenu české
filmové kritiky za nejlepší ženský herecký
výkon v hlavní roli ve filmu Jako nikdy. Hrála
v 19 filmech (včetně televizních), namátkou Šakalí
léta, Kolja, Šeptej, Sluneční stát, Po strništi bos, Bába z ledu.

Jan Dolanský

Absolvent Pražské konzervatoře, svou kariéru zahájil v Divadle Komedie, odkud roku
2003 přešel do činohry Národního divadla v Praze, jejímž je stálým členem. Jan
Dolanský se věnuje hodně dabingu, svůj
hlas propůjčil např. Bilbovi Pytlíkovi
v Trilogii Hobit nebo třeba Philipu J. Fryovi v seriálu Futurama. Dodnes hrál ve 41
filmech (včetně tv) a seriálech. Mezi nejznámější patří např. Perníková věž, Chocking
Hazard, Sametoví vrazi, Líbáš jako bůh, Děti noci,
Expozitura, Rapl.

Tatiana Vilhelmová

Divadelní a filmová herečka, v letech
2002–2014 byla členkou souboru Dejvického divadla, dodnes zde hraje
jako host. Sedmkrát byla nominována na cenu Český lev, sedmou nominaci za hlavní ženský herecký výkon
ve filmu Štěstí proměnila. Nominována byla i na Cenu Thálie, Cenu Alfréda
Radoka a Neviditelného herce. Tatiana
Vilhelmová hrála ve velké řadě filmů, tv seriálů, klipů, je vyhledávaná i jako dabérka. Poprvé
na sebe upozornila v tv seriálu Prima sezóna. Hrála namátkou
ve filmech Indiánské léto, Šeptej, Návrat idiota, Divoké včely, Vratné lahve, Medvídek, Kajínek, Díra u Hanušovic, Domácí
péče, Teorie Tygra, Bába z ledu aj.

na němž se interpretačně a autorsky podílela a který
byl napsán pro inscenaci Blonďatá bestie II. Úspěch
v hudební branži jí přinesl videoklip k vlastní písni Kráva. Dosud vydala dvě alba, na nichž se hudebně podílel Jan P. Muchow. Z herecké filmografie lze zmínit snímky
Kráska v nesnázích, František je děvkař, Láska je láska, Kvarteto aj.

Pavel Liška

Absolvent JAMU, divadelní a filmový herec. Byl v angažmá v brněnském HaDivadle nebo v pražském Národním
divadle, kde mj. ztvárnil postavu Romea v Shakespearově dramatu Romeo a Julie. Ve filmu Pavel Liška
debutoval hlavní rolí Františka ve snímku Návrat idiota režiséra Saši Gedeona. Poté natočil celou řadu filmů
a televizních inscenací, např. Divoké včely, Venkovský
učitel, Pupendo, Horem pádem, Nuda v Brně, Polski film,
Účastníci zájezdu a další.

Jan P. Muchow

Hudební skladatel, vyhledávaný producent, příležitostný herec, člen skupiny Ecstasy of St. Theresa a Umakart,
dříve Colorfactory a Twin Freaks. Jeho jméno je pojmem
na evropské hudební scéně. Za album Slowthinking
získal cenu Anděl v kategorii album roku Dance. Je
autorem hudby u všech filmů režiséra Davida Ondříčka
a u více než třicítky dalších celovečerních filmů. Za hudbu
k filmům Jedna ruka netleská Grandhotel byl oceněn Českým lvem, za hudbu ke snímkům Samotáři a Václav byl na stejnou cenu nominován. Příležitostně se Jan P. Muchow věnuje také komponování scénické
hudby. Do jeho bohaté diskografie se řadí mj. hudba k filmům Šeptej (kde si i zahrál jednu z hlavních rolí), Tátova volha, Ženy v pokušení, Teorie tygra, Krásno, Okresní přebor –
Poslední zápas Pepíka Hnátka, Ve stínu, Muži v naději a spousta dalších.

Lenka Trantírková

Absolventka Učitelství výtvarné výchovy a muzejní pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po studiích působila jako lektorka v Květné zahradě v Kroměříži
a následně necelý rok jako dobrovolnice v Institutu pro
nová média v Rostocku při pořádání filmového festivalu a různých workshopů. Nyní se vrátila do Olomouce, kde
působí v Muzeu umění Olomouc jako lektorka. Dále lektoruje
ve Studiu Experiment, Domě dětí a mládeže v Olomouci a příležitostně vede kreativní dílny v Divadle na cucky v rámci cyklu Malí a na cucky.

Vendula Chalánková

Absolventka ateliéru Vladimíra Merty a Marian Pally
na FAVU v Brně. Vendula Chalánková je česká výtvarnice a konceptuální umělkyně. Vyrábí brože, výšivky
a hračky pod značkou Zvrhlý vkus, je také autorkou
komiksů, knížek pro děti a podílela se na grafické
a výtvarné úpravě bookletů pro Kühnův dětský sbor.
V roce 2006 získala cenu Nadání Josefa, Marie a Zdeňky
Hlávkových. Je zastoupena ve sbírkách Národní galerie
v Praze či vídeňského Museum für Angewandte Kunst.

