Přijímací zkouška – Audiovizuální tvorba
1. kolo
A.
Text:
Ostravu v létě čeká invaze katalánské kultury včetně obřích lidských pyramid
Ostrava – Obří draci chrlící oheň, sudy plné hořícího rumu, mnohapatrové lidské pyramidy,
gigantické loutky, to vše v pravém katalánském podání nabídne sedmý ročník Festivalu v ulicích. Do
Ostravy totiž přijede přes dvě stě padesát katalánských umělců, aby 30. června a 1. července proměnili centrum města a nově i Slezskoostravský hrad. „Festival v ulicích se osamostatňuje od Colours of Ostrava a narůstá do rozměrů, srovnatelných s Colours z doby, kdy se konaly na Slezskoostravském hradě a v jeho okolí,“ shodují se Petra Hradilová, ředitelka Festivalu v ulicích a Zlata Holušová, ředitelka Colours of Ostrava.
Katalánci navštíví Ostravu díky akci Evropská historie v ostravských ulicích, která se s Festivalem v ulicích prováže díky 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě. Asi největší lahůdkou
budou lidské věže, takzvané Castells se svou 200letou novodobou tradicí z města Valls. Od roku
2010 je zapsalo UNESCO na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. V sobotu večer se na
Masarykově náměstí bude konat velkolepá show s katalánskými maskami ve tvaru draků, kteří chrlí
proudy ohnivých jisker. Po oba dny se budou konat v Ostravě průvody, každý po jiné trase. Cílem
bude Slezskoostravský hrad, kde se Katalánci představí se svými národními tradicemi. K vidění
bude například krojovaný tanec s holemi tedy Ball de bastons, vycházející z tradic pastýřských tanců s „valaškami“. Mezi diváky se budou procházet postavy z festivalového bestiáře, oheň plivající
draci, lev nebo býk. Tedy typické obří masky zvané Capgrossos s velkou hlavou, které se vydávají
na rozmanitá procesí už od 18. století. Publikum ovanou krvelačné tlamy draků, kteří mají šupiny
jako plazi a netopýří křídla. Nebudou chybět ďáblové, postavy z dávných náboženských procesí,
kde symbolizovaly boj dobra se zlem. V noci získají nadpřirozený charakter díky šlehajícímu ohni.
Doprovodí je zvuky gralla, tedy tradičního dechového nástroje s pronikavým zvukem. Grallers jsou
rovněž nezbytnou součástí stavby lidské věže, na jejichž vrcholky se vzpínají do deseti nebo patnáctimetrové výšky už jen děti. Všechny přítomné roztančí tradiční katalánská hudba a kolový tanec
Sardana. Přihlížet budou gigantičtí obři, další druh masek, které prý už dávno nejsou jen toporně
kráčející postavy, ale nabídnou i složité choreografie.
Specialitou katalánských slavností na Festivalu v ulicích bude „Hořící rum“. Pochází z doby,
kdy mnoho katalánců odplulo na Kubu. „K této tradici jsme se dostali náhodně, při výběru z nabídnutých aktivit se katalánské straně do snímků ze slavností připletla také fotografie s hořícími hrnci.
Když jsme ji viděli, neváhali jsme a řekli: – To chceme!, uvedla Petra Hradilová. Směs rumu, kávových zrn, cukru, citronové kůry, koření se skořicí se zapálí na cca 10 minut. Část alkoholu se spálí a
zbytek se pije ještě horký.
„Příjezd umělců ze Španělska je výsledkem několikaměsíčního jednání s katalánskými organizacemi a městem Barcelonou. Kromě akcí, které organizujeme v průběhu celého roku, chceme
dát našim oslavám i širší evropský kontext. Kontext, který si Ostrava vzhledem ke svému významu
zaslouží. Tato akce přitáhne opět pozornost celé České republiky k Ostravě a jejím oslavám“, říká
náměstek primátora Zbyněk Pražák.
Vedle katalánské slavnosti bude důraz položen na hudební program, složený z domácích i
cizích kapel. Přijede například Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Lenny, Xavier Baumaxa, rakouští The Weight, italští Flo, Kel Assouf z Belgie, Thom Artway, Emma Smetana, Malata nebo Prago Union. Horkokrevné slavnosti podpořené Barcelonou však jednoznačně strhují pozornost.
„Doufám, že k nám Katalánci přivezou barcelonské teplo a cele se tak propojí s unikátním
výročím Ostravy,“ říká Zlata Holušová.

1.A
- Vytvořte na základě textu krátkou zprávu (max. 60 slov)

2.A
- Představte si, že jste scenáristou pořadu Události, komentáře a chtěl/a byste k tématu výše uvedeného článku, tedy letošního Festivalu v ulicích, udělat besedu (na cca 7 minut). Napište, koho byste do besedy pozval/a (max.
tři hosté) a jaké otázky byste jednotlivým hostům kladl/a.

B.
Přiřaďte k jednotlivým jménům režisérů písmeno, které odpovídá filmu, který
natočili (např.: 0v, tzn. vedle jména 0. Miloš Forman napište v...).
0. Miloš Forman

a) Český sen

1. Michelangelo Antonioni

b) Muž s kinoaparátem

2. Drahomíra Vihanová

c) Zabitá neděle

3. Luis Buñuel

d) Nanuk, člověk primitivní

4. Alfred Hitchcock

e) Staré pověsti české

5. Ingmar Bergman

f) Okno do dvora

6. Vít Klusák

g) Loni v Marienbadu

7. Pedro Almodóvar

h) Pramen panny

8. Jiří Trnka

i) Chlapectví

9. Stanley Kubrick

j) Andaluský pes

10. Karel Zeman

k) Mechanický pomeranč

11. Richard Linklater

l) Bláznova kronika

12. Kim Ki-duk

m) Metropolis

13. Robert Flaherty

n) Čas

14. Akira Kurosawa

o) Krvavý trůn

15. Woody Allen

p) Láska a smrt

16. Vittorio De Sica

q) Vše o mé matce

17. Alan Resnais

r) Spalovač mrtvol

18. Fritz Lang

t) Zvětšenina

19. Dziga Vertov

u) Zloději kol

20. Juraj Herz

v) Černý Petr

správná odpověď: 0v, 1t, 2c, 3j, 4f, 5h, 6a, 7q, 8e, 9k, 10l, 11i, 12n, 13d, 14o,
15p, 16u, 17g, 18m, 19b, 20r

C.
Uveďte autora výtvarného díla u níže uvedených obrázků, název díla a dobu, sloh
či styl, ve kterém bylo dílo vytvořeno.

,

,

správná odpověď:
1. Michelangelo Buonarroti: Mojžíš, 16. stol., renesance
2. Salvador Dalí: Persistence paměti, 20. stol., surrealismus

D.
Napište analýzu promítnutého snímku, popř. esej nebo úvahu tímto snímkem inspirovanou.
Bio Buddy (rež. Jan Chramosta, Janek Cingroš, 2016, 7 min.)

