Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR

pořádají
12. ročník videopřehlídky muzeí ČR

MUSAIONFILM 2009
KATALOG

10. – 12. června 2009 (středa – pátek)
Uherský Brod
zahájení ve středu 10. června 2009, 13:00
Velký sál Domu dětí a mládeže Uherský Brod
místa konání:
Dům dětí a mládeže Uherský Brod (areál muzea)
– projekční bloky
Muzeum J. A. Komenského
– semináře, doplňková projekce, Videotéka Musaionfilmu, kulturní pořady
poskytovatel dotace:
Zlínský kraj – Fond kultury Zlínského kraje

1 / 42

PŘIHLAŠOVATELÉ FILMŮ
Muzea
1. Muzeum hl. města Prahy
2. Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě (5)
3. Muzeum romské kultury, Brno (3)
4. Muzeum Ústí nad Labem
5. Muzeum Vysočiny, Třebíč
6. Národní galerie v Praze, Andrea Rousová
7. Národní muzeum – České muzeum hudby (2)
8. Národní technické muzeum, Praha (2)
9. Památník Lidice
10. Technické muzeum v Brně (2)

Televizní a produkční společnosti, nadace, festival
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bohuslav Cihla, Frýdek-Místek
Česká televize, Studia v Brně a Ostravě (3)
Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o., Český Krumlov
Etnofilm Čadca, SR (5)
Midofilm, Brno
Milan Frišo, Nitra, SR
Vladimír Šimek SMK, Praha

(v závorkách uveden počet filmů)

FILMY
1.
2.
3.
4.

Archeologický výzkum
Bohuslav Martinů – životopis
Bohuslav Martinů - opery
Digitalizace Langweilova modelu
Prahy
5. HELE SOCHA
6. Historie fotoateliéru Seidel
7. Historie šitá na míru
8. Hubertská pouť
9. Jaroslav Prílučík
10. Kráľovné
11. Ležáky, osada, která nemlčela
12. Martin Slivka – muž, ktorý sadil
stromy
13. Muzeum romské kultury
14. Po nás přijde potopa
15. Počátky vojenského letectví u nás
16. Proměny muzea

17. Příběhy domů – Jako Fénix z
popela
18. Příběhy pražské potrubní pošty
19. Romská socha 2008
20. Rudolf Patrnčiak
21. Starovierci
22. Sucholozská „Kača“
23. Škoda Sentinel – cesta do Slupi
24. Štětcem a mačetou
25. Tanec a obrazy 16. – 18. století
26. Větrák
27. Větrný mlýn v Kuželově
28. Videokronika 2008 (výběr)
29. Vielle Chaux
30. Za město krásnější – budování v
časech socialistických
31. Žijem v stredoveku
32. Žít! Ceija Stojka
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Vážení hosté,
milí účastníci,
drazí přátelé!
V době, kdy se jaro proměňuje v léto se letos opět scházíme v Uherském Brodě,
abychom spolu zhlédli tři desítky muzejních filmů. Tento, v pořadí již 12. ročník
Musaionfilmu nabízí filmová dílka i rozsáhlé produkce v pestrosti a kvalitě, která překvapila
jak při shromažďování přihlašovaných snímků, tak při skladbě výsledného programu.
Při letmém statistickém přehledu jsme byli také mile překvapeni tím, že většina
snímků pochází z produkce muzeí samotných a řada režií těchto filmů byla v rukou přímo
muzejních pracovníků. To je jistě důležitý ukazatel, jenž napomáhá interpretovat muzejní
problematiku zasvěcenými odborníky.
Muzejní film má jiné cíle než audiovizuální dílo určené např. pro televizní vysílání. To
však nevylučuje užití muzejních snímků v televizi nebo naopak ocenění televizní produkce
muzejními pracovníky jako důležitý příspěvek pro muzejní činnost. Avšak toto jiné zaměření
má také vliv na formu muzejních filmů. Takový film totiž uplatňuje odlišnou dramaturgii. A
to může být také jeden z důvodů proč navštívit Musaionfilm.
Ve výsledné skladbě programu vzniklo letos v hlavní projekci 6 projekčních bloků:
Muzejní události roku, Objevitelskou cestu roku, Muzea, památky, techniku, Osobnosti,
Umění a tradice nebo Archivní fotografie a filmy. Doplňková projekce nabízí velmi
zajímavý film, který však stopáží přesahuje možnosti hlavní projekce Martin Slivka – muž,
ktorý sadil stromy. Společně s dalšími 4 filmy tvoří ukázku významných příspěvků, které nám
poskytl Etnofilm Čadca ze Slovenské republiky. Tento spřátelený festival nám tak ve zkratce
nabídl opět ukázku z vlastních projekcí, tentokrát těch, které proběhly v minulém roce 2008.
Těmito příspěvky Musaionfilm opět získává mezinárodní prvek další souvislost s lektorským
seminářem Prof. Mgr. Rudolfa Adlera Dokumentaristický portrét.
Nezanedbatelnou stránkou přehlídky jsou také kulturní pořady v prostředí muzea a
setkání muzejníků u všech těchto příležitostí. Letos se zde poprvé představí originální mladá
interpretka Gabriela Vermelho, která pozoruhodně zpívá a hraje na nástroj spojující housle a
violu, kvinton, jenž vznikl na sklonku 80. let v houslařské dílně Tomáše Pilaře. Společně s ní
představí v autorském čtení své nové, literárně zachycené zážitky Pavel Popelka, iniciátor
Musaionfilmu. To vše již v první den přehlídky. Druhý den bude patřit zábava tradiční
muzice, tedy tentokrát Cimbálové muzice Ženičky z nedalekého města Hluku.
za Sekretariát Musaionfilmu
Mgr. Aleš Kapsa
PhDr. Pavel Popelka, CSc.
ředitel Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě
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PROJEKČNÍ BLOKY
Muzejní události roku
Velký sál Domu dětí a mládeže (areál budov ředitelství muzea)
středa 10. 6. 2009, 13:15 – 14:15
Zahajovací projekční blok vlastně patří Praze. Národní galerie, Muzeum hl. města Prahy a
Národní technické muzeum (dále jen NTM) poskytly náhled do svým významných projektů.
Např. hned první film Tanec a obrazy 16. a 18. století je film určený jako součást výstavy:
pro jejího návštěvníka doplňuje přímo to, co na výstavě vidí (výstava „Tance a slavnosti 16. –
18. století“ skončila teprve nedávno, 3. května t.r.). Jde o jedinečné dílo. Jiným významný
projektem, který skončil teprve letos (únor) a který nese stejný název jako jeho film, je
Digitalizace Langweilova modelu Prahy. Probíhal 3 roky a my se s jeho výsledky můžeme
blíže seznámit právě v tomto projekčním bloku. Videokronika 2008 dává nejen náhled do
činnosti NTM, ale poskytuje i ukázku, k čemu může sloužit videodokumentace v instituci může být např. videokronikou.

Objevitelská cesta roku
Velký sál Domu dětí a mládeže (areál budov ředitelství muzea)
středa 10. 6. 2009, 14:45 – 15:45
K významným událostem uplynulého období patří také film, který měl premiéru těsně po
ukončení minulého ročníku Musaionfilmu a následně v České televizi na podzim r. 2008,
Štětcem a mačetou. Jeho autor, jenž při natáčení málem přišel o život, zobrazuje cestu
výtvarníka a biologa Jana Dungela z Brna venezuelskými pralesy (stolová hora Pico da
Neblina), kterému se podařilo proniknou dosud neprobádanými houštinami amazonských
pralesů a objevit tak dosud jen tušený soutok Orinoka a Amazonky.

Muzea, památky, technika
Velký sál Domu dětí a mládeže (areál budov ředitelství muzea)
čtvrtek 11. 6. 2009, 9:00 – 10:45
Při skladbě třetího projekčního bloku rozhodovala myšlenka shromáždit do něj takové filmy,
které spojuje zájem o hmotné kulturní bohatství. To však úzce souvisí s příběhy nejen
různých domů, staveb a vynálezů, ale též s osudy lidskými. Je to blok, který zahrnuje širší
časový i prostorový rozptyl.

Osobnosti
Velký sál Domu dětí a mládeže (areál budov ředitelství muzea)
čtvrtek 11. 6. 2009, 15:00 – 16:30
Již tradičně dává Musaionfilm také prostor filmům zaměřených na osobnosti. Vznikají
portréty, medailony o známých či naopak zcela zapomenutých osobnostech. Štefan Nitransky
nebo Martina Hřibová patří k lidem, jež fascinuje středověk (první dva filmy), Jaroslav
Prilučík nebo Rudolf Patrnčiak naopak reprezentují v nejlepším slova smyslu nadšence a
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popularizátory tradic s jasnou touhou bohatství tradic zachovat. To je vlastně muzejní
myšlenka. Dokument Žít! Ceija Stojka je naopak portrétem romské umělecké osobnosti
poznamenané tragédií koncentračních táborů. Dokument se váže, podobně jako jiné
příspěvky, nepřímo také na muzejní výstavní projekty uskutečněné v nedávné době.

Umění a tradice
Velký sál Domu dětí a mládeže (areál budov ředitelství muzea)
čtvrtek 11. 6. 2009, 17:00 – 18:20
Projekční blok „Umění a tradice“ spojuje poměrně různorodé snímky. První dva se zabývají
sochařstvím a přestože film HELE SOCHA se přímo neváže na určitou muzejní aktivitu, je
autorským dílem muzejního pracovníka, který zdokonalil své dovednosti a odbornost ve
Škole audiovizuální tvorby v Hradci Králové. Filmy Hubertská pouť a Starovierci
dokumentují pouť v Dubu nad Moravou a život věřících na slovenském Horehroní, kteří
uchovávají památku svých předků. Film Sucholozská „Kača“ je televizním zobrazením
tradičního, ovšem ne příliš známého zvyku v jedné z obcí na Uherskobrodsku.

Archivní fotografie a filmy
Velký sál Domu dětí a mládeže (areál budov ředitelství muzea)
pátek 12. 6. 2009, 9:00 – 10:40
Závěrečný projekční blok v pátek dopoledne je v jistém smyslu také vyvrcholením letošního
ročníku a letošních příspěvků. Filmy a fotografie, uchovávané v muzeích jako sbírky, se
dočkaly buď znovuobjevení nebo nového zpracování. Ať už archivní záběry letectví
Vojenského historického ústavu nebo Národního technického muzea aj. ve filmech Počátky
vojenského letectví u nás nebo historické fotografie a dokumenty ve filmu Historie
fotoateliéru Seidel, dále archivní filmy a fotografie vzniklé v období 2. svět. války – filmy Po
nás přijde potopa, Ležáky, osada, která nemlčela, všechny nás chtějí zavést do minulého
století pomocí autentických záběrů. Poslední dva filmy Proměny muzea a Za město krásnější
uzavírají letošní přehlídku do rámce, kterým začala – muzejní události minulého období.
Významnou událostí minulého roku pořadatelského Muzea J. A. Komenského bylo totiž
připomenutí svého 110. výročí trvání (oba filmy tvořily také volný doprovod výstavy). Filmy
v tomto projekčním bloku jsou řazeny chronologicky podle posloupnosti období, které
archivní záběry zachycují.
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Doplňkový projekční blok
Konferenční sálek (budova expozice muzea)
středa – pátek 10. – 12. 6. 2009
Významný etnografický pracovník na Slovensku Martin Slivka by se letos dožil 80 let. Jako
zakladatel Etnofilmu v Čadci, filmového festivalu s výrazným etnografickým prvkem, se stal
také námětem dokumentárního medailonu, který doporučujeme ke zhlédnutí po dobu
přehlídky v Konferenčním sálku muzea. Společně s tímto filmem je možné si prohlednout
další zaslaný film z Etnofilmu Čadca Kráľovné. Filmy Národního muzea – Českého muzea
hudby věnované letošnímu velkému výstavnímu projektu Fenomén Martinů přinášejí mj. také
pohled do dílny Martina a Marcela Steckerových, s jejichž díly, nyní také experimentálními,
se opět na Musaionfilmu setkáváme. Stojí jistě za velkou pozornost! Kromě těchto čtyř filmů
je možno si pustit kterýkoliv film z letošního ročníku Musaionfilmu. Konferenční sálek bude
účastníkům přehlídky otevřen po dobu jejího trvání a také ve čtvrtek 11. června od 20:30
hodin (sálek sousedí s Atriem muzea, kde bude probíhat za dobrého počasí kulturní program).

Videotéka Musaionfilmu
Nová třída (budova expozice muzea)
středa – pátek 10. – 12. 6. 2009
Letos poprvé přehlídka rozšiřuje místa svých projekcí také na Novou třídu, což je prostor
v přízemí expozice muzea. Budou zde probíhat lektorské semináře a k dispozici je zde také
Videotéka Musaionfilmu zahrnující většinu filmů z předchozích 11 ročníků (1998 – 2008).
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LEKTORSKÉ SEMINÁŘE A VEDENÍ DISKUSÍ
Výrazové prostředky kinematografie ve světle historického vývoje
Nová třída (budova expozice muzea)
středa 10. 6. 2009, 16:15 – 18:45
Prof. Mgr. Rudolf Adler
ukázka:
André S. Labarthe – Jean-Marc Chapoulie:
„Lumière“
Francouzský dokumentární film k 100. výročí vzniku kinematografie.

Dokumentaristický portrét
Nová třída (budova expozice muzea)
čtvrtek 11. 6. 2009, 13:00 – 14:45
Prof. Mgr. Rudolf Adler
Uplatnění různých žánrových modelů, etnografická linie tématu ve vlastní tvorbě.
ukázka:
Dvojportrét Dušana a Luboše Holých.

vedení diskusí – Rudolf Adler a Jan Gogola st.
Velký sál Domu dětí a mládeže (areál budov ředitelství muzea)
vždy po projekčních blocích s účastníky přehlídky, 20 - 30 min.
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PROGRAM
středa 10. 6. 2009
Dům dětí a mládeže
12:00 prezence
13:00 zahájení
13:15 1. projekční blok – MUZEJNÍ UDÁLOSTI ROKU
Tanec a obrazy 16. – 18. století, 30 min. (Národní galerie, Praha)
Digitalizace Langweilova modelu Prahy, 17 min. (Muzeum hl. města Prahy)
Videokronika 2008, cca 13 min (Národní technické muzeum, Praha)
14:15 diskuse (vede R. Adler)
14:45 2. projekční blok – OBJEVITELSKÁ CESTA ROKU
Štětcem a mačetou, 57 min. (Vladimír Šimek – SMK, Praha)
15:45 diskuse (vede R. Adler)
16:00 přestávka, přesun do budovy expozice
expozice muzea – Nová třída
16:15 1. lektorský seminář – prof. Rudolf Adler (FAMU):
Výrazové prostředky kinematografie ve světle historického vývoje
(ukázka: francouzský dokumentární film k 100. výročí vzniku kinematografie)
18:45 přestávka
Atrium muzea
20:30 kulturní program
Gabriela Vermelho (kvinton, zpěv)
Pavel Popelka (autorské čtení)

čtvrtek 11. 6. 2009
Dům dětí a mládeže
9:00 3. projekční blok – MUZEA, PAMÁTKY, TECHNIKA
Muzeum romské kultury, 16 min. (Muzeum romské kultury, Brno)
Příběhy domů – Jako Fénix z popela, 17 min. (ČT Studio Ostrava)
Archeologický výzkum, 9 min. (Muzeum J. A. Komenského, Uh. Brod)
Vielle Chaux, 15 min. (Etnofilm Čadca, SR)
Větrný mlýn v Kuželově, 9 min. (Technické muzeum, Brno)
Větrák, 4 min (Bohuslav Cihla, Frýdek-Místek)
Příběhy pražské potrubní pošty, 19 min. (Národní technické muzeum, Praha)
Škoda Sentinel – cesta do Slupi, 13 min (Technické muzeum, Brno)
10:45 diskuse (vedou R. Adler, J. Gogola st.)
11:15 přestávka
expozice muzea – Nová třída
13:00 2. lektorský seminář – prof. Rudolf Adler (FAMU):
Dokumentaristický portrét (uplatnění různých žánrových modelů, etnografická linie
tématu ve vlastní tvorbě, ukázka: dvojportrét Dušana a Luboše Holých)
14:45 přestávka
Dům dětí a mládeže
15:00 4. projekční blok – OSOBNOSTI
Žijem v stredoveku, 17 min. (Milan Frišo, Nitra, SR)
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16:30
17:00

18:20
18:45

Historie šitá na míru, 13 min. (Muzeum J. A. Komenského, Uh. Brod)
Jaroslav Prílučík, 21 min. (ČT Studio Brno)
Rudolf Patrnčiak, 7 min (Etnofilm Čadca, SR)
Žít! Ceija Stojka, 32 min. (Muzeum romské kultury, Brno)
diskuse (vedou R. Adler, J. Gogola st.)
5. projekční blok – UMĚNÍ A TRADICE
Romská socha 2008, 14 min. (Muzeum romské kultury, Brno)
HELE SOCHA, 11 min, (Muzeum Vysočiny, Třebíč)
Hubertská pouť, 23 min. (Muzeum J. A. Komenského, Uh. Brod)
Starovierci, 10 min. (Etnofilm Čadca, SR)
Sucholozská Kača, 22 min. (ČT Studio Brno)
diskuse (vedou R. Adler, J. Gogola st.)
přestávka

Atrium muzea
20:30 kulturní program – beseda u cimbálu
CM Ženičky, Hluk

pátek 12. 6. 2009
Dům dětí a mládeže
9:00 6. projekční blok – ARCHIVNÍ FOTOGRAFIE A FILMY
Počátky vojenského letectví u nás, 26 min. (Midofilm, Brno)
Historie fotoateliéru Seidel, 6 min. (Museum Fotoateliér Seidel, Český Krumlov)
Po nás přijde potopa, 17 min. (Muzeum Ústí nad Labem)
Ležáky, osada, která nemlčela, 12 min. (Památník Lidice)
Proměny muzea, 26 min. (Muzeum J. A. Komenského, Uh. Brod)
Za město krásnější – budování v časech socialistických, 17 min. (Muzeum J. A.
Komenského, Uh. Brod)
10:40 diskuse (vedou R. Adler, J. Gogola st.)
11:15 ukončení
Po dobu trvání přehlídky lze v expozici muzea zhlédnout:
Konferenční sálek – v sousedství Atria muzea
(přístupný po celou dobu přehlídky a také ve čtvrtek 11.6. od 20:00)
DOPLŇKOVÝ PROJEKČNÍ BLOK
Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy, 90 min. (Etnofilm Čadca, SR)
Kráľovné, 33 min. (Etnofilm Čadca, SR)
Bohuslav Martinů - životopis, 13 min. (Národní muzeu – České muzeum hudby,
Praha)
Bohuslav Martinů - opery, 15 min. (Národní muzeu – České muzeum hudby, Praha)
a filmy letošní přehlídky dle vlastního výběru
Nová třída
VIDEOTÉKA MUSAIONFILMU
filmy uplynulých ročníků přehlídky
Sloupový sál a výstavní sály muzea
výstava „Inspirace folklorem / Inspirace krajinou“
výstava „František Kožík (1909 – 1997)“
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ANOTACE
Archeologický výzkum
Archeologický výzkum v kostele Mistra Jana Husa v Uherském Brodě.
přihlašovatel: Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě, stopáž: 9 min., rok výroby: 2008,
výrobce: Muzeum J. A. Komenského, námět: Mgr. Petr Zemek, Th.D., režie: Beata Gálová,
kamera: Beata Gálová, zvuk: Jiří Sabák, slovní doprovod mluví: Tomáš Chrástek, Mgr.
Miroslav Vaškových, Ph.D., střih: Beata Gálová, střihový software: DPS Velocity
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Bohuslav Martinů – životopis, opery
2 filmy
Animovaný film je součástí velkého výstavního projektu Fenomén Martinů, jímž se Národní
muzeum - České muzeum hudby zapojilo do oslav 50. výročí úmrtí skladatele. Film má dvě
základní části. V první - životopisné - jsou připomenuty osudy skladatele. Druhá část je
věnována skladatelovu scénickému dílu. Autoři filmu používají jak archivní materiály, tak i
aktuální scénické a kostýmní návrhy určené pro soudobá jevištní provedení. V některých
případech se také nechávají inspirovat hudbou Martinů k vlastnímu autorskému pohledu.
Filmové koláže k operám reflektují díla Bohuslava Martinů Hry o Marii, Ženitba, Hlas lesa a
Julietta.
přihlašovatel: Národní muzeum-České muzeum hudby, stopáž: 13 a 15 min., rok výroby:
2009, výrobce: Martin a Marcel Steckerovi, námět: Kateřina Maýrová, Taťána Součková,
Jana Vojtěšková, scénář: Kateřina Maýrová, Taťána Součková, Jana Vojtěšková, režie:
Martin a Marcel Steckerovi, kamera: Martin a Marcel Steckerovi, zvuk: Martin a Marcel
Steckerovi, české titulky: ano, střih: Martin a Marcel Steckerovi
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Digitalizace Langweilova modelu Prahy
Sběrný dokument o průběhu digitalizace Langweilova modelu Prahy. Papírový model
historického jádra Prahy z let 1826-1834, obsahující více pět tisíc miniaturních objektů, byl
podroben unikátnímu technickému procesu s cílem vytvořit jeho virtuální 3D kopii. Projekt
digitalizace Langweilova modelu Prahy probíhal od září 2006 do února 2009. Autorské a
technické práce na přípravě a zhotovení dokumentu jsou kolektivním dílem řídícího výboru
projektu.
přihlašovatel: Muzeum hl. města Prahy, stopáž: 17 min., rok výroby: 2009, výrobce:
Visual Connection, a.s., námět: Visual Connection, a.s., scénář: Visual Connection, a.s.,
režie: Visual Connection, a.s., kamera: Visual Connection, a.s., zvuk: Visual Connection,
a.s., autor komentáře: Visual Connection, a.s., střih: Visual Connection, a.s.
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HELE SOCHA
Sdružení Slepíši, jehož hlavním cílem je podporovat aktivity nevidících lidí a nabízet jim
nové možnosti řešení pracovního uplatnění, pořádá v Mezinárodním centru Axmanovy
techniky modelování v Tasově na Vysočině jednou za dva roky týdenní pracovní setkání
nevidomých sochařů HELE SOCHA. Hlavním tématem je pro svoji mezinárodní
srozumitelnost Bible. Snímek zachycuje atmosféru sympozia (natáčeno bylo v roce 2007) a
vznik soch, ve kterých se vždy odráží něco z jejich tvůrce.
přihlašovatel: Muzeum Vysočiny, Třebíč, stopáž: 11 min., rok výroby: 2009, výrobce:
Impuls Hradec Králové, Škola audiovizuální tvorby, námět: Štěpán Axman, scénář: Michal
Zábrš, režie: Michal Zábrš, kamera: Michal Zábrš, zvuk: Ondřej Herzán, střih: Michal
Zábrš, spolupráce: pedagogické vedení: Rudolf Adler, Jiří Myslík, střihový software:
Adobe Premiere
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Historie fotoateliéru Seidel
Rekonstrukce fotografického Ateliéru Seidel v Českém Krumlově a znovuobjevení unikátní
sbírky osmdesáti tisíc historických fotografií se stává nejen podnětem k vyprávění pohnutého
životního příběhu dvou fotografů – otce a syna, ale představí několik současných nadšenců –
profesionálů, kteří se celé rekonstrukce ujali. Práce na obnovení ateliétu vede k oživení českoněmeckého dialogu, ke zpřítomnění dávných životů a zaniklé kultury. Přivádí též k obecnému
zamyšlení nad fotografií, která tu není jen historickým svědectvím, ale i mocným prostředkem
prožívání a vzpomínání.
přihlašovatel: Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o., Český Krumlov, stopáž: 6 min., rok
výroby: 2008, výrobce: Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o., námět: Petr Hudičák,
Karel Čtveráček, scénář: Karel Čtveráček, režie: Karel Čtveráček, kamera: Karel Čtveráček,
Jan Horáček, Horst Wondratschek, zvuk: Jan Čeněk, autor komentáře: Karel Čtveráček,
střih: Karel Čtveráček, spolupráce: Petr Hudičák
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Historie šitá na míru
Krátké přiblížení dobové výroby historických kostýmů a doplňků.
přihlašovatel: Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě, stopáž: 13 min., rok výroby: 2008,
výrobce: Muzeum J. A. Komenského, námět: Beata Gálová, scénář: Beata Gálová, režie:
Beata Gálová, kamera: Beata Gálová, zvuk: Jiří Sabák, slovní doprovod mluví: Ing.
Martina Hřibová, Ph.D., Ing. arch. Martin Hřib, střih: Beata Gálová, střihový software: DPS
Velocity
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Hubertská pouť
Se svatohubertskými poutními slavnostmi myslivců se v Čechách i na Moravě v posledních
letech roztrhl pytel. V Dubu nad Moravou ale přišli letos s něčím naprosto výjimečným: v den
svátku patrona myslivosti uspořádali první Evropskou mysliveckou pouť sv. Huberta.
Bezmála tisíc hostů přijelo ze všech koutů České republiky, Slovenska, Polska, Německa,
Rakouska a Ruska. Pouť zahájily fanfáry trubačů a slavnostní průvod, v něm myslivci přinesli
mj. uloveného divočáka a jelena. Hlavním celebrantem byl olomoucký světící biskup Josef
Hrdlička. Měli tu však ještě jednoho hosta v mitře: polského biskupa Jana Kopiece. „Bůh
stvořil tento pěkný svět nejen proto, aby nám sloužil. Měli bychom usilovat o vytvoření
dobrých podmínek k životu i pro zvířata, protože jsou stejně jako my Boží stvoření,“
zdůraznil v promluvě biskup Kopiec. Pouť začala už předchozího dne honem v Tovačově.
Během sobotní bohoslužby pak kolem bočních oltářů stáli myslivci ve slavnostních
uniformách s prapory a sokolníci, jimž na rukou seděli rarohové, sokoli, jestřábi a výři, kteří
co chvíli zamávali křídly a rozezvonili rolničky, jež měli připjaté na nohou. Po skončení mše
svaté již na nádvoří před farou čekaly na poutníky tradiční pouťové atrakce. „Jídlo jsme pro
poutníky připravili my, srnec i jelen na guláš jsou z naší honitby,“ řekl Jiří Pospíšil z
dubského Mysliveckého sdružení Pomoraví. To potvrdil i zdejší myslivecký hospodář
František Přecechtěl, který nemohl vynachválit P. Korneka: „Pan farář je vynikající manažer a
vášnivý lovec. Loni zde uspořádal svatohubertskou mši a pak se rozhodl, že letos to bude
první Evropská myslivecká pouť. Pozval hosty z několika zemí.“ - Zita Chalupová, KT
46/2008 (ze stránek poutního místa Dub nad Moravou)
přihlašovatel: Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě, stopáž: 23 min., výrobce: Muzeum
J. A. Komenského v Uh. Brodě, režie: Pavel Popelka, střihový software: DPS Velocity
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Jaroslav Prílučík
Pan Jaroslav Prílučík byl zřejmě nejstarším zakladatelem muzea na světě. Svůj sen si splnil ve
věku 92 let. Pan Jaroslav Prílučík, rodák z Vrahovic na Prostějovsku, žil ve slovenském
Holíči. Ve věku 92 let se mu podařilo najít prostor pro předměty týkající se hospodářství a
všednodenního života na vesnici, které soustavně sbíral už po mnoho let, a zřídit tak malé
muzeum. Sám se postaral o uspořádání sbírkových předmětů a o každém z nich byl schopen
podat zajímavý výklad. Ještě ve věku 94 let pokračoval v rozšiřování muzejního fondu o další
a další kusy. (text anotace – viz stránky ČT)
přihlašovatel: ČT Brno, Folklorika, stopáž: 21 min., režie: Petr Hajn
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Kráľovné
Ve východním Chorvatsku se dodnes zachovává zvyk, že jednou v roce, na Svatodušní svátky
se děvčata mění na královny. Chodí po dědině se zpěvem, se šavlí v ruce a ve vyzdobených
květinových kloboucích.
přihlašovatel: Etnofilm Čadca, stopáž: 33 min., rok výroby: 2007, výrobce: HRT, režie:
Nana Šojlev
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Ležáky, osada, která nemlčela
Úvodní „slide-show“ příběhu ležácké tragedie – sestavená ze stovky fotografií ležáckých
obyvatel a reálií osady. Pořad je použit ve vstupu expozice Pietního území Ležáky – Národní
kulturní památky. Fotografie jsou doplněny několika krátkými filmovými šoty.
přihlašovatel: Památnik Lidice, stopáž: 12 min., rok výroby: 2009, výrobce: Absolute Film
Design sro, námět: JUDr. Milouš Červencl, scénář: Mgr. Vojtěch Kyncl, režie: Václav
Hron, kamera: Mgr. Vojtěch Kyncl, zvuk: Václav Hron, autor komentáře: Mgr. Vojtěch
Kyncl, slovní doprovod mluví: Jiří Dvořák, střih: Václav Hron, spolupráce: Arcadia music,
střihový software: edius PRO
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Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy
Pocta Martinu Slivkovi, jedné z nejvýznamnějších postav slovenské kinematografie a kultury.
Byl tvůrcem slovenského dokumentárního národopisného filmu, režisérem, scenáristou,
dramaturgem, filmovým teoretikem, pedagogem, autorem, etnografem a hlavně –
výjimečným člověkem. Dokument je nejen vzpomínkou na mistra Slivku prostřednictvím
vyprávění jeho blízkých a spolupracovníků, ale zároveň pokusem poodhalit tajemství jeho
bohatého života a tvorby. Film získal Cenu Kysucké kulturní nadace za přiblížení života a
díla významného slovenského etnografa, pedagoga i zakladatele Etnofilmu Čadca.
přihlašovatel: Etnofilm Čadca, stopáž: 90 min., rok výroby: 2007, výrobce: Trigon
production, s.r.o., režie: Martin Šulík
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Muzeum romské kultury
Muzeum romské kultury je ojedinělou institucí svého druhu ve střední Evropě. Od počátku
svého vzniku buduje sbírky, dokumentuje tradiční kulturu Romů v České republice i zahraničí
a prezentuje ji formou výstav, přednášek, koncertů a dalších akcí. Prezentační film přibližuje
práci muzea, představuje sbírky a jednotlivá oddělení. Dává nahlédnout do depozitářů, ale
zachycuje i terénní výzkumnou práci muzea.
přihlašovatel: Muzeum romské kultury, stopáž: 16 min., rok výroby: 2008, výrobce:
Muzeum romské kultury, námět: Anna Juránková, scénář: Anna Juránková, režie: Anna
Juránková, kamera: Anna Juránková, Magda Kucharičová, zvuk: Tomáš Šenkyřík, Petr
Mička, střih: Anna Juránková, střihový software: Adobe Premiere Pro
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Po nás přijde potopa
Dokument o hrdinství jedenáctliletého chlapce z českoněmecké rodiny, který s otcem,
německým antifašistou, zachránil na konci druhé světové války ústecké zdymadlo před
zničením. Nedočkal se však za to žádného vděku. Film je postaven čistě na vyprávění
pamětníka, doprovázeném historickými fimovými a archivními materiály a komiksovými
ilustracemi.
přihlašovatel: Muzeum Ústí nad Labem, stopáž: 17 min., rok výroby: 2008, výrobce:
Muzeum Ústí nad Labem, námět: odboj německých antifašistů za druhé světové války,
scénář: Martin Krsek, režie: Martin Krsek, kamera: Jiří Petrů, zvuk: Jiří Petrů, střih:
Videoreport s.r.o., spolupráce: kreslíř komiksu Štěpán Jirák, střihový software: Avid
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Počátky vojenského letectví u nás
První díl velkého projektu o historii československého vojenského letectví diváka provede
samými jeho počátky, dobou, kdy létání bylo více toužebným snem než skutečností, a
chvílemi, kdy tento sen získal dostatečně reálné obrazy na to, aby mohl být použit jako zbraň
v první světové válce.
přihlašovatel: Midofilm, Brno, stopáž: 26 min.
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Proměny muzea
Střihový dokument sestává z výběru nejvzácnějších filmových materiálů z posledních 56 let
historie muzea. Videofilm vznikl u příležitosti oslav 110. výročí otevření Muzea J. A.
Komenského v Uh. Brodě. Videofilm „Proměny muzea“ zobrazuje proměny Muzea Jana
Amose Komenského zachovaných v jeho archivních obrazových a zvukových záznamech z
let 1952 – 2006. Rámcový komentář tvoří výpověď prvního ředitele tohoto muzea a jednoho z
našich předních muzeologů PhDr. Josefa Beneše, CSc. (1917 – 2005).
přihlašovatel: Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě, stopáž: 26 min., rok výroby: 2008,
výrobce: Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě, námět: PhDr. Pavel Popelka, CSc., režie:
Mgr. Aleš Kapsa, slovní doprovod mluví: PhDr. Josef Beneš, CSc., střih: Mgr. Aleš Kapsa,
spolupráce: PhDr. Hana Všetečková, Alexandra Zpurná, střihový software: Adobe Premiere
Pro 2.0
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Příběhy domů – Jako Fénix z popela
Zámek v Kuníně náleží k nejcennějším barokním zámkům Moravy. Přesto byl ještě před
několika lety zámek na pokraji zkázy a uvažovalo se o jeho demolici! Vybudoval ho věhlasný
rakouský stavitel Johann Lucas von Hildebrandt. Největšího rozkvětu se zámek dočkal na
přelomu 18. a 19. století za osvícené majitelky, zvané dnes laskavě „naše dobrá hraběnka“. Ta
zde vybudovala jeden z nejmodernějších vzdělávacích ústavů tehdejší střední Evropy. Dnes
naštěstí opět patří k hojně navštěvovaným památkovým objektům s bohatými sbírkami i
aktivitami.
přihlašovatel: Česká televize, stopáž: 17 min., rok výroby: 2008, výrobce: Česká televize,
Arcadia (MSI)/Media film, námět: Petr Lokaj, scénář: Petr Lokaj, režie: Petr Lokaj,
kamera: Pavel Vildomec, zvuk: Petr Pokorný, střih: Miroslava Stýskalová
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Příběhy pražské potrubní pošty
Pražská potrubní pošta oslavila v roce 2009 110 let své existence. V současné době sice není
již sedm let v provozu, neboť ji z činnosti vyřadila srpnová povodeň v roce 2002, ale její
majitel, Telefónica O2, připravuje její opětovné spuštění. Film NTM pohlíží na potrubní poštu
očima těch, kteří ji řídili, pracovali v ní, opravovali poškozené stroje po povodních a také
očima sběratele poštovních celistvostí.
přihlašovatel: Národní technické muzeum, stopáž: 19 min., rok výroby: 2009, výrobce:
Národní technické muzeum, námět: Václav Hron, Walter Schorge, scénář: Walter Schorge,
Jaromír Šlápota, režie: Jaromír Šlápota, kamera: Václav Hron, Walter Schorge, Jaromír
Šlápota, zvuk: Jaromír Šlápota, autor komentáře: Walter Schorge, Jaromír Šlápota, slovní
doprovod mluví: Pavlína Koblihová, střih: Jaromír Šlápota, spolupráce: Ing. Jiří Hák,
Antonín Šmíd, Jiří Liling, střihový software: Adobe Premiere Pro 2.0
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Romská socha 2008
Daniel Kováč je insitní sochař z romské osady. Vyřezávat začal pouze pro sebe, zobrazuje
především náboženskou tematiku. Jeho tvorba trpí nedostatkem peněz na kvalitní materiál,
proto díla často podléhají zkáze. Kováč se však nepovažuje za profesionála, nemá v úmyslu se
svou tvorbou živit. Naopak díla Ondreje Gadžor se u autora dlouho neohřejí. Gadžor užívá
tvrdé dřevo, kosti a jiné nezvyklé materiály. Jeho štíhlé sochy připomínající africké plastiky
mají výrazný autorský rukopis a těší se velké oblibě. Nejnezvyklejší materiál zpracovává
Jozef Brand. Vytvářet sochy z chlebové střídky se naučil ve vězení. Od té doby zdokonalil
svůj styl, nechal se inspirovat romskou tematikou a z chlebového těsta je schopný vytvořit
romskou osadu do nejmenších detailů, jako jsou třeba struny na houslích primáše. Medailon
těchto tří umělců byl součástí výstavy Romská socha 2008 probíhající 25. 5. 2008 – 22. 3.
2009 v Muzeu romské kultury.
přihlašovatel: Muzeum romské kultury, stopáž: 14 min., rok výroby: 2008, výrobce:
Muzeum romské kultury, námět: Anna Juránková, scénář: Anna Juránková, režie: Anna
Juránková, kamera: Anna Juránková, Magda Kucharičová, zvuk: Tomáš Šenkyřík, Petr
Mička, české titulky: ano, střih: Anna Juránková, střihový software: Adobe Premiere Pro
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Rudolf Patrnčiak
Filmový medailón Rudy Patrnčiaky, známého terchovského folkloristy, muzikanta a
zaníceného propagátora lidového umění, organizátora „Jánošíkových dnů“, významného
folklorního festivalu v Terchové na Slovensku.
přihlašovatel: Etnofilm Čadca, stopáž: 7 min., rok výroby: 2007, výrobce: STV, režie:
Jana Mesiariková
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Starovierci
Obyvatelé tří obcí na slovenském Horehroní Telgát, Vernár a Šumiac po staletí zachovávají
východní obřad v církevních zvycích. Dodnes si zachovali starou víru jako památku na své
předky. Ostatní Horehronci je nazývají starověrci. Nápěvy východního obřadu zanechaly
stopy i na stylu zpěvu obavytel kraje zpod Kráľovy hole.
přihlašovatel: Etnofilm Čadca, stopáž: 10 min., rok výroby: 2008, výrobce: STV, režie:
Drahomíra Kyslanová
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Sucholozská „Kača“
Kateřinská zábava v Suché Lozi na Uherskobrodsku. Svátek Sv. Kateřiny znamenal
definitivní ukončení podzimních tanců a zábav při poslední muzice před adventem. Celou
kateřinskou zábavu měly na starosti ženy, neboť v tento den platilo tzv. ženské právo. Ženy
platily muzikantům za hudbu a svým partnerům útratu, připravovaly občerstvení a při
tancovačce si samy vybíraly s kým budou tančit. V den svátku svaté Kateřiny se nesmělo
pracovat se vším, co mělo kolo. Proto se tento den nemlelo v mlýnech, ani se nepředlo na
kolovratech. Dnešní Folklorika nás zavede do obce Suchá Loz, kde má Kateřinská zábava –
odedávna známá jako „Kača“ velmi originální podobu. (text anotace - stránky ČT)
přihlašovatel: ČT Brno, Folklorika, stopáž: 22 min., režie: Petr Stodůlka
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Škoda Sentinel – cesta do Slupi
Dokument o experimentální jízdě s unikátním parním automobilem Škoda Sentinel (r. v.
1925), která proběhla dne 5. 9. 2008 z Technického muzea v Brně na národní kulturní
památku, vodní mlýn ve Slupi u Znojma. Délka trasy ujetá po „vlastní ose“ parním
automobilem byla 100 km.
přihlašovatel: Technické muzeum v Brně, stopáž: 13 min., rok výroby: 2009, výrobce:
studio Stonehill, námět: Technické muzeum v Brně, scénář: Pavel Horký, režie: Pavel
Horký, kamera: Zdeněk Buček, zvuk: Roman Lang, autor komentáře: Pavel Horký, slovní
doprovod mluví: Igor Dostálek, střih: Zdeněk Buček, spolupráce: Technické muzeum
v Brně
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Štětcem a mačetou
Dokument nejen o cestě do srdce pralesa k tajuplné stolové hoře Pico da Neblina na
venezuelsko-brazilské hranici, ale také o práci a tvorbě malíře zvířat a pralesů Jana Dungela.
Film získal na mezinárodním film. festivalu TOURFILM v Karlových Varech „Cenu poroty“
a na rovněž mezinárodním festivalu dokumentárních filmů AFO Olomouc získal cenu
časopisu Vesmír za „Nejlepší český přírodopisný dokumentární film“.
přihlašovatel: Vladimír Šimek SMK, stopáž: 57 min., rok výroby: 2008, výrobce: Vladimír
Šimek SMK a Česká televize, námět: Kamila Šimková-Broulová a Vladimír Šimek, scénář:
dtto, režie: Vladimír Šimek SMK, kamera: Vladimír Šimek SMK, zvuk: Michal Janoušek,
autor komentáře: Kamila Šimková Broulová, slovní doprovod mluví: Otakar Brousek ml.,
střih: H.M.C., střihový software: Lightwork
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Tanec a obrazy 16. – 18. století
Nahrávka vznikla speciálně pro výstavu „Tance a slavnosti 16.-18. století“ pořádanou
Národní galerií v Praze. Obsahuje rekonstrukce osmi tanců období renesance a baroka
prezentovaných předními českými tanečníky a choreografy a odborný komentář k nim. Dále
pak výklad o pohybu na příkladě výtvarných děl ze sbírek Národní galerie v Praze. Divák má
tak možnost lepšího seznámení se s estetikou pohybu dvou zvolených uměleckých období.
Nahrávka je ve formě DVD součástí katalogu výstavy – čtenáři je tak dána možnost získat
teoretické poznatky a současně je mu zprostředkován také audiovizuální vjem, který je pro
problematiku tance podstatný. Na výstavě samotné je nahrávka pouštěna ve smyčce přímo ve
výstavním sále. Návštěvník výstavy má současně možnost porovnání nahrávky a tanců na ní s
živými vystoupeními, která se taktéž odehrávají v místě výstavy. Nutno podotknout, že
takováto nahrávka s ukázkami historického tance zde dosud nebyla vytvořena.
přihlašovatel: Národní galerie v Praze, Andrea Rousová, stopáž: 30 min., rok výroby: 2008,
výrobce: Národní galerie v Praze, námět: Andrea Rousová, Miloš Kirschner, scénář: Andrea
Rousová, Miloš Kirschner, Kateřina Doležalová, Hana Slačálková, režie: Miloš Kirschner,
kamera: Jan Strnad, Daniel Adam, zvuk: Bojan Bojič, autor komentáře: Andrea Rousová,
slovní doprovod mluví: Martin Polách, střih: Miloš Kirschner
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Větrák
Kdysi byly větrné mlýny v každé druhé vesnici, dnes to jsou unikáty, které stojí zato vidět.
přihlašovatel: Bohuslav Cihla, stopáž: 4 min., rok výroby: 2008, výrobce: Bohuslav Cihla,
námět: Bohuslav Cihla, scénář: Bohuslav Cihla, režie: Bohuslav Cihla, kamera: Bohuslav
Cihla, autor komentáře: Z. Nohejl, B. Cihla, slovní doprovod mluví: Magda Němčíková,
Bohuslav Cihla, střih: Bohuslav Cihla, spolupráce: Z. Holásková, P. Baran, M. Pánek,
střihový software: Adobe Premiere
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Větrný mlýn v Kuželově
Větrný mlýn v Kuželově, památka spravovaná Technickým muzeem v Brně.
přihlašovatel: Technické muzeum v Brně, stopáž: 9 min., rok výroby: 2007, výrobce:
Studio Stonehill, námět: TMB, scénář: TMB, režie: Studio Stonehill, kamera: Zdeněk
Buček, zvuk: Studio Stonehill, střih: Studio Stonehill
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Videokronika 2008 (výběr)
Videostudio Národního technického muzea už řadu let dokumentuje významné a zajímavé
události odehrávající se na jeho půdě, případně v jeho režii. Každý rok tak vzniká
Videokronika, muzejní kronika psaná audiovizuálními prostředky. Tento výběr nabízí několik
ukázek z Videokroniky 2008.
přihlašovatel: Národní technické muzeum, stopáž: 20 min., rok výroby: 2009, výrobce:
Národní technické muzeum, námět: zaměstnanci Národního technického muzea, scénář:
Jaromír Šlápota, režie: Jaromír Šlápota, kamera: Jaromír Šlápota, Walter Schorge, zvuk:
Jaromír Šlápota, autor komentáře: Walter Schorge, Jaromír Šlápota, slovní doprovod
mluví: zaměstnanci Národního technického muzea, střih: Jaromír Šlápota, spolupráce:
zaměstnanci Národního technického muzea, střihový software: Adobe Premiere Pro 2.0
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Vielle Chaux
Poetický pohled mladého slovenského režiséra na tvrdý život lidí na salaši vysoko v horách
ve švýcarské osadě Vielle Chaux. Film byl oceněný za invenčnost, kterou na festival přinesl,
hledání nového a experimentování s nalezeným.
přihlašovatel: Etnofilm Čadca, stopáž: 15 min., rok výroby: 2008, výrobce: Ján
Kostolanský, režie: Ján Kostolanský
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Za město krásnější – budování v časech socialistických
Výstavba Uherského Brodu v 70. letech 20. stol. v amatérských archivních záběrech.
přihlašovatel: Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě, stopáž: 17 min., rok výroby: 2008,
výrobce: Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě, námět: Mgr. Petr Zemek, Th.D., scénář:
Beata Gálová, režie: Beata Gálová, zvuk: Jiří Sabák, slovní doprovod mluví: Josef Koller,
ml., střih: Beata Gálová, spolupráce: Mgr. Dana Večeřová, Jaroslava Blahůšková, střihový
software: DPS Velocity
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Žijem v stredoveku
Dokument o šermíři a současně výrobci chladných zbraní.
přihlašovatel: Milan Frišo, stopáž: 17 min., rok výroby: 2007, výrobce: Nitrianska
produkčná, námět: Štefan Nitriansky, scénář: Milan Frišo, Štefan Nitriansky, režie: Milan
Frišo, Štefan Nitriansky, kamera: Milan Frišo, zvuk: Milan Frišo, střih: Milan Frišo,
spolupráce: Beata Nitrianska, Agáta Frišová, Skupina historického šermu Ancile, Martin
Frišo a Jakub Frišo, střihový software: Adobe Premiere Pro 2.0
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Žít! Ceija Stojka
Ceija Stojka (1933) je uznávanou romskou výtvarnicí a spisovatelkou z Rakouska. Dětství
byla nucena strávit hned v několika koncentračních táborech, kde zahynula téměř celá její
rodina. Toto hrůzné období lidských dějin je stěžejním tématem její výtvarné tvorby i knih (v
České republice nyní vyšla její prvotina „Žijeme ve skrytu“, Argo 2009). O svých
traumatických zkušenostech z období druhé světové války vypráví i v dokumentárním filmu,
který vznikl k příležitosti výstavy Žít! Ceija Stojka, která probíhá ve dnech 9. 4. – 13. 9. 2009
v Muzeu romské kultury. Ve filmu je použit záznam rozhovoru s malířkou z archivu muzea a
fotografie vystavovaných obrazů.
přihlašovatel: Muzeum romské kultury, stopáž: 32 min., rok výroby: 2009, výrobce:
Muzeum romské kultury, námět: Anna Juránková, scénář: Anna Juránková, režie: Anna
Juránková, kamera: Magda Kucharičová, zvuk: Tomáš Šenkyřík, české titulky: ano, střih:
Anna Juránková, střihový software: Adobe Premiere Pro
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KULTURNÍ PROGRAMY
Atrium muzea (Sloupový sál)

středa 10. června 2009, 20:30 hod.
Gabriela Vermelho (kvinton, zpěv)
Pavel Popelka (autorské čtení)

čtvrtek 11. června 2009, 20:30 hod.
beseda u cimbálu
CM Ženičky, Hluk
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