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Kouzelné světy Karla Zemana 
 

 
Zahájení výstavy v rámci doprovodného programu 50. ročníku Mezinárodního filmového festivalu 
v Karlových Varech 
 
Pořadatel: Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje  

a Barrandov Studio 

Místo konání:  Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9, Karlovy Vary 

Autoři výstavy: Barrandov Studio  

Barrandovský Fundus pod vedením Věry Krátké 

Termín:   4. července – 30. srpna 2015 

Vernisáž:   v sobotu 4. července v 15.30 hodin 

úvodní slovo Martin Havel, hejtman Karlovarského kraje 

Jan Samec, ředitel Galerie umění Karlovy Vary 

Petr Tichý, místopředseda představenstva Barrandov Studia 

Věra Krátká, vedoucí Fundusu Barrandov Studia 

Otev. doba: úterý - neděle 10.00 – 17.00 hodin, vstupné 40,-/ 20,- Kč 

po dobu MFF (4. - 11. 7.) otevřeno denně včetně pondělí do 19.00 hodin, 

mimořádná uzavírka výstavy – v úterý 7. 7. od 15.00 do 19.00  

 
 

Interaktivní expozice Kouzelné světy Karla Zemana  
 

Výstava v Becherově vile, která potrvá od 4. 7. do 30. 8. 2015, přibližuje kouzelný svět 

režiséra-vizionáře Karla Zemana. Filmy jako Vynález zkázy, Ukradená vzducholoď nebo Na kometě 

http://www.becherovavila.cz/


patří svou nezaměnitelnou poetikou, kterou často inspirovalo dílo Julese Verna, ke zlatému fondu 

české kinematografie.  

Návštěvníci se mohou těšit na kostýmní originály z filmů Cesta do pravěku, Baron Prášil či 

Vynález zkázy. Některé z těchto unikátních kostýmů budou veřejnosti představeny vůbec poprvé. 

Vystavena bude i paneláž se zajímavostmi z oblasti historie filmových triků a fotografie. Výstava ale 

nabídne i interaktivní prvky – například trikové focení s rybou, focení s kostýmními doplňky či 

skládání origami. 

Pro malé i velké návštěvníky je připravena také výtvarná soutěž, kde se mohou nechat 

inspirovat vystavenými originály kostýmů a ztvárnit svůj výtvarný návrh, jak by si oni sami 

představovali kostýmy pro své oblíbené postavy z filmů Karla Zemana.  Vybrané návrhy pak budou 

zveřejněny na Facebooku a první tři vylosovaní obdrží zajímavé ceny. 

V rámci expozice budou mít návštěvníci v době konání MFF Karlovy Vary také možnost navštívit 

kavárnu v secesním stylu. Zde se bude podávat káva Nespresso a stylové secesní noviny - 

Barrandovský věstník.  

Výstavu připravilo Barrandov Studio ve spolupráci s Muzeem Karla Zemana. 

Doprovodný program: 

Během MFF Karlovy Vary se Becherova vila promění v místo setkávání filmových fanoušků s tvůrci. 

Barrandov Studio připravilo sérii odborných přednášek pro veřejnost, které přiblíží nejrůznější 

filmová řemesla. Vstup je zdarma a není podmíněn festivalovou akreditací. 

Pondělí 6. 7. / 15.00 Píšeme film 

Povídání se scenáristou, režisérem a producentem Rustamem Ibragimbekovem o scenáristickém 

řemesle a spolupráci s Nikitou Michalkovem na filmech jako Unaveni sluncem, Urga nebo Lazebník 

Sibiřský, který vznikl v koprodukci s Barrandov Studiem. 

Čtvrtek 9. 7. / 13.00 Stavíme film 

Jak na Barrandově vznikaly futuristické dekorace pro akční hity XXX a Babylon A.D. nebo renesanční 

Řím pro seriál Borgia? A jak vzpomíná na natáčení Olivera Twista s Romanem Polanskim? O 

scénografii a stavbě dekorací si povídáme s filmovým architektem Jindřichem Kočím. 

Čtvrtek 9. 7. /15.00 Šijeme film 



Jak se připravuje kostýmní výprava pro film, televizi a divadlo? Jak vznikaly například kostýmy pro 

seriál První republika, pro pohádku Princezna a písař nebo komedii Ro(c)k podvraťáků? O kostýmním 

výletech do dávné historie i do začátků dvacátého století bude vyprávět kostýmní výtvarnice 

Michaela Hořejší. 

Pátek 10. 7. / 15.00 Filmový trik 

Od klasických postupů Karla Zemana po dnešní složité digitální kompozice. Historií filmové triku 

provede trikový specialista Boris Masník, který se podílel například na filmech Protektor, Akumulátor 

I. nebo Hořící keř, ale také na nezapomenutelných Chobotnicích z 2. patra. Ve spolupráci s Muzeem 

Karla Zemana. 

 

 


