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Drama/komediální film o partě kamarádů, příběh z prostředí 
současné elektronické hudby a klubů, odehrávající se v jediném dni. 
Nevinnost, drogy, party, samota, id, ego, dobro, zlo. 35 minutový 
film, natáčený v Praze na Žižkově, je uváděn ve spojení s hudební 
party.

Krátký nezávislý film režisérky a scénáristky Kristiny Weiserové
(113kw) se ptá, kde se v lidech bere negativní energie a kde pramení 
zlo? Název si autorka vypůjčila z knihy Perspektivy od britského  
filozofa Paula Bruntona.

Hrají Míra Nosek, Marek Dobeš, Eva Kavanová, Štěpánka Pencová, 
Veronika Nikita Petrová a další. Ve filmu zazní hudba mnoha žánrů 
současných hudebních producentů, mimo jiné od skladatele Varhana 
Orchestroviče Bauera, který spolupracoval také s Milošem Formanem. 
Svými tracky do soundtracku přispěli třeba DJ Loutka, Dave.LXR 
nebo Mikkim.

Film je určen pro moderního diváka a fanoušky krátkého filmu  
a filmů s drogovou tématikou. Své příznivce si jistě najde i mezi 
návštěvníky žánrových festivalů.

http://rootsinego.cz
http://facebook.com/rootsinego
http://instagram.com/rootsinego
http://twitter.com/rootsinego
roots.in.ego@gmail.com



ROOTS IN EGO je krátký nízkorozpočtový film a vysněný projekt 
režisérky Kristiny Weiserové (113kw) vzniklý díky spojení nadšenců 
a profesionálů. Mozaika příběhů z prostředí alternativní taneční 
kultury sází na původní českou hudbu a taky na autentické herecké 
obsazení.

V hlavních rolích se představí Eva Kavanová jako mladá a naivní 
poledancerka Natálie, Štěpánka Pencová jako její starší sestra 
Karolína, Radovan Klučka jako DJ Lubosh Roll, Jaromír Nosek, coby 
pořadatel prodělečných undergroundových parties Oskar nebo 
Michal Dudek jako Martin Princ, týpek, co se cítí být nekonečně nad 
věcí.

O původní hudbu se postaral proslulý Varhan Orchestrovič Bauer. 
Svými tracky přispěli třeba DJ Loutka, Dave.LXR nebo Mikkim.

O projektu



Žižkov je možná na první pohled šedivý, ale v jeho středu stojí 
vysílač, který je jako raketa, co člověka vystřelí přímo do kosmu.  
A přesně tam ráda cestuje naše žižkovská parta kamarádů; palivo, 
chuť ani vyladěný rytmus v srdci jim nechybí.

Každý z nich se nachází v jiné životní situaci, jedno však mají společné: 
odmítají být jen odevzdanými sluhy systému, chtějí vidět dál a hloub 
a chtějí se u toho bavit. Jejich vztahy se postupně zamotají a skrze 
bizarní kolotoč událostí vše směřuje ke krátkému osvícení, ale taky 
krutému vyvrcholení...

Inspirací k napsání děje byly i citáty autorčina oblíbeného britského 
filosofa Paula Bruntona, z jeho knihy Perspektivy II. Název „Roots in 
Ego“ si autoka zapůjčila z kapitoly, v níž se hovoří o zlu jako o veličině 
pramenící z ublíženého lidského ega. Hravým stylem navazuje 
na britské filmy o taneční generaci a vtahuje diváky do kolotoče 
mejdanů, drog a pocitů nekonečné svobody... A taky ztracené 
nevinnosti, samoty a paranoie. Ukazuje se, že dobro a zlo jsou jen 
pojmy, kterým dávají smysl malé každodenní činy.



Eva Kavanová
Natálie Haabová
naivní mladá holka

Hrají         

Štěpánka Pencová
Karolína Haabová
starší sestra Natálie

Radovan Klučka
Lubosh Roll

kluk ze Žižkova

Veronika Petrová
Nikita s dodávkou

party girl

Michal Dudek 
Martin Princ

pozér

Marek Dobeš
Petr Xolo

pseudointelektuál

Dále hrají: Zdeněk Pecha, Aleš Surma, Jana Tichá, Štěpán Olívie Turek, 
Stáňa Menčík a drumandbass dj Kanjacca.

Míra Nosek 
Oskar Tzolkin

pořadatel prodělečných
parties

Norbert Žid
Karel Čech 
DJ a vandal



Hudba

Film ROOTS IN EGO je uváděn ve spojení s hudební party. Ve filmu 
je kromě klasické použita také moderní elektronická hudba mnoha 
žánrů. Zde uvedení hudebníci poskytli svou hudbu přímo do filmu, 
ale na promítání je možné domluvit i jiné hudebníky.

Dalším zajímavým člověkem, který se podílel na našem projektu je 
VARHAN ORCHESTROVIČ BAUER, osobitý a nadčasový hudební 
skladatel a dirigent, který mimo jiné vede Okamžitý Filmový Orchestr.
Toho, že se pan Bauer nadchl pro film ROOTS IN EGO, a byl ochoten 
věnovat svou symfonickou hudbu pro bono, si velmi považujeme.
http://rootsinego.113kw.net/music/varhan-orchestrovic-bauer

• MESMER • Scarcity Records - breakbeat, electro house
• MERAK • io.lab Records - dubstep, drum‘n‘bass
• LINE OF SIGHT • Kiosek Records - breakbeat
• DJ LOUTKA • house
• DJ FLUX • DMC World champion turntablist - funky, hiphop
• MIKKIM • Bigbong Records - freestyle
• KEYGEN KAOTIC • hardtek tribe
• DAVE LXR • LXRecords - tekno, drum‘n‘bass, breakbeat
• MESSENJAH & COCOJAMMIN • reggae, ragga, hip-hop
• TRUSTY • TVL?! music - hiphop
• PERVERSE FACTORY • electro house, techno, tech-house



Film byl natáčen v prostorech zapůjčených pro bono:

• GROWSHOP.CZ
• POLEDANCE FIREFLY
Rekvizity a kostýmy do filmu zapůjčily mladé české značky - šperkaři, 
návrháři, designéři. Někteří z těchto umělců připravili výtvarná díla 
související s filmem, která můžeme na promítání filmu přivézt jako 
putovní výstavu.

• ALIEN DNA
• LIMEN CLOTHING
• CITY FOLKLORE
• MUM RAY
• SCURA
• TYFORMY
• YOUNGPRIMITIVE
• TRASHMADE
• KURAZ.CZ
• MAYDA

• HEDUSH
• IRENA MARIE HARTINGEROVÁ
• JELLYFISH
• RECYSKLO
• MY OBSSESION
• ANASTASIA BULGAKOV
• SCHMUCIG
• LIFE IS PORNO

Filmové masky připravili Josef Rarach a Vlad Taupesh - FX CREATORS, 
kteří jsou ve svém oboru mistry na světové úrovni. V současné době
působí v Praze a nabízejí rozsáhlé spektrum kursů pro filmové 
maskéry.
http://rootsinego.113kw.net/crew/special-effects-make-up-
artist-masky-josef-rarach/



Kristina Weiserová, mladá autorka známá pod přezdívkou “113kw“ 
pracuje ve filmovém a televizním oboru od roku 2005, na pozicích 
od komparsu, přes klapku, skript, až po druhou asistentku režie.  
Studovala novinařinu, dějiny a teorii divadla a filmu, a přináší příběh 
z prostředí, kterému se již v několika audiovizuálních počinech 
věnovala. Také působila řadu let jako party VJka.

Kontakty:
tel: 606 862 881
113kw@email.cz
http://rootsinego.113kw.net
http://twitter.com/113kw

O autorce


