

Modulová výuka FAMU LS 2017-18 // FAMU modules summer semester 2017-18
303MFSC
Filmoví sběrači času 
Movie Time Collectors 

Přednášející/Lecturer: Šárka Slezáková (koordinuje Alice Růžičková)
Termíny a místo konání/Date and time: pátek 20. 4. 2018., 9:50-17:15h v projekci FAMU
Podmínky atestace/Assignement:  zá/2 - 85% účast a esej o vybraném časosběru nebo v přednášce nezmíněný časosběrný projekt
Kapacita/Capacity: 30
Volitelný pro/Optional for: modul je vhodný pro všechny studijní programy FAMU
Jazyk výuky/Language of teaching: česky
Obsah předmětu/Content of object: Přehled světových časosběrných projektů

Přehled světových časosběrných filmů a projektů na hranici žánru - nejdelší je kontinuálně natáčen 60 let, další zase zahrnuje 1038 sledovaných osob, jiný má i vlastní muzeum. Jsou to například časosběrné dokumenty Michaela Apteda, Winfrieda Junga, Kimiko Fukody a mnoha dalších. Filmy budou promítány v angličtině s anglickými titulky. 

Program modulu v pátek 20. 4. 2018, projekce FAMU - 9:50-13:05h
Časosběry natáčené metodou 7UP a osobnost Michaela Apteda
7UP, 14UP, 56UP
Married in America 2
USA 7UP
Japonský 7UP
Jihoafrický 7UP
Ruský 7UP

Program modulu v pátek 20. 4. 2018, projekce FAMU - 14:00-17:15h
Nejstarší časosběrný film Die Kinder von Golzow  (1961) - ukázka
Švédská časosběrná série Rainera Hartleba - Jordbro (1973) - ukázka
Filmy Gillian Armstrongové „Smokes and Lollies“ (1975) - ukázka
Dunedinská multidisciplinární studie (1972)
Children of Our Time


Šárka Slezáková (*1978) je režisérka a scenáristka. Studovala na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně obor bohemistika a základy společenských věd, poté absolvovala Katedru dokumentární tvorby na FAMU. Ve své filmové tvorbě se zaměřuje na vědecké dokumenty a časosběrné projekty. Výběr z filmografie: Okupantka (2005), Sázky na život (2007), Závislosti (2010), Smrt na kutnohorské pláži (2018)

Cíle studia/Aims of studies: Podat kompaktní přehled světových časosběrných projektů. Ukázat možnosti toho žánru.
Prerekvizity a korekvizity/ Obligation which has to be fulfill before  module presentation: žádné
Studijní materiály/Study sources: kniha Heleny Třeštíkové „Časosběrný dokumentární film“ a studie K. M. Skillanderové a C. Fowlerové „Od longitudálních studií k časosběrným dokumentům“
Metody a kritéria hodnocení/Methods and criterions of evaluation: 85% účast
Pracovní stáže/Study visits: žádné 
Poznámky/Notes: žádné
Plánované činnosti související s učením a metody výuky/Planned activities connected with learning and method of teaching: frontální výuka, řízený dialog
Způsob uskutečnění/Way of realisation: Seminární výuka spojená s projekcemi


