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Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel. pokladna 354 224 111,  606 928 844 
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Karlovy Vary ve filmu  
Zahájení výstavy v rámci doprovodného programu 49. ročníku Mezinárodního filmového festivalu 
v Karlových Varech 
 
Pořadatel: Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje  

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

Autoři výstavy: Barrandov Studio 

Barrandovský Fundus pod vedením Věry Krátké 

Termín:  5. července–31. srpna 2014 

vernisáž   v sobotu 5. července ve 14.00 hodin 

úvodní slovo: 

Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje 
Jan Samec, ředitel Galerie umění Karlovy Vary 
Petr Tichý, generální ředitel Barrandov Studia 
Věra Krátká, vedoucí Fundusu Barrandov Studia 
 

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

po dobu MFF otevřeno denně včetně pondělí do 19.00 hodin, mimořádná 

uzavírka výstavy – neděle 6.7. od15.00 do 19.00  

 

VÝSTAVA „KARLOVY VARY VE FILMU“ 

Vrchní prchni, Florenc 13,30, Cirkus Humberto, ale také Rytíři ze Šanghaje nebo CasinoRoyale… 

Karlovy Vary si zahrály v nespočtu českých filmů a seriálů a oblíbily si je také zahraniční filmové 

štáby. Karlovými Vary coby filmovou lokací provází výstava, kterou připravilo Barrandov Studio. 

Pomyslná časová osa výstavy provede návštěvníky historií dvacítky vybraných titulů z více než sto 

dvaceti filmů a televizních seriálů, jež v Karlových Varech vznikly. Kromě zajímavostí ze zákulisí 

natáčení představí expozice vybrané kostýmní a rekvizitní artefakty, z nichž některé vystavuje 

Barrandov Studio veřejnosti vůbec poprvé. 

„Jedná se například o filmové originály obrazů Lukrécie pana profesora Nejezchleba z kultovního filmu 

Smrt krásných srnců, kostým Lucie Bílé coby matky Ubu z filmu Král Ubu, šaty Chantal Poullain z filmu 

Kopytem sem, kopytem tam, nebo scifi kostým z filmu Zítra vstanu a opařím se čajem,“přibližuje 

vybrané zajímavosti expozice vedoucí barrandovského Fundusu Věra Krátká.„Zahraniční zakázky, 

http://www.becherovavila.cz/


které alespoň zčásti prošly Karlovými Vary, připomeneme mimo jiné orientálním vyřezávaným 

křeslem, které vzniklo speciálně pro snímek Rytíři ze Šanghaje.“ 

Především na dětské návštěvníky výstavy čekají interaktivní prvky, jako například skládání puzzle 

s filmovými motivy nebo hledání rozdílů mezi zdánlivě totožnými filmovými záběry. S Cirkusem 

Humberto si děti budou moci také zažonglovat. Pro všechny malé i velké návštěvníky je pak po dobu 

festivalu připravena také filmová kostymérna s fotoateliérem, odkud si všichni zájemci mohou odnést 

památeční fotografie v autentických filmových kostýmech z Barrandova. „V kostymérně budou 

připraveny kostýmy ve stylu oblíbené lázeňské módy z období první republiky a secese, z nichž některé 

si zahrály i v nedávno uvedeném seriálu České televize,“upozorňuje Věra Krátká. 

Výstava je v Becherově vile k vidění od 5. července do 31. srpna 2014. V době festivalu bude 

otevřeno denně od 10.00 do 19.00 (s výjimkou 6. 7., kdy se výstava z provozních důvodů veřejnosti 

od 15.00 uzavře). Až do konce srpna platí standardní otevírací doba Galerie od 10.00 do 17.00 (kromě 

pondělí). 

Z tiskových podkladů Barrandov Studia 

 

 

 


