
Jaroslav Kořán*1962 Praha 

 

Jaroslav Kořán se zabývá tvorbou v oblasti fotografie, hudby, videa a grafiky, jejímž hlavním společným 

znakem je improvizace, řízená náhoda  

a využívání neobvyklých materiálů a technik 

 

do r.1990 se živil fotografií, poté zejména hudbou a grafikou 

pravidelně spolupracuje jako hudebník, skladatel a zvukový designer na různých divadelních, filmových, 

tanečních a výstavních projektech 

 

hraje na různé bicí nástroje (včetně vlastního nástroje Orloje snivců), doménou je improvizace a filmový a 

divadelní doprovod, zabývá se natáčením hudby a zvuku, jeho úpravou a zpracováním, natáčením 

videofilmů a jejich zpracováním, fotografií a tvorbou výtvarných prací 

 

 

od r. 1983 se účastní kolektivních i samostatných výstav a prezentací 

v r.1992 založil těleso improvizované hudby "Zapomenutý orchestr země snivců" a "Orloj snivců",  

v r. 2001 založil další komorní ansámbly hrající improvizovanou hudbu "Třesk" a „Par Avion“  

a doprovází v Praze žijící maďarskou písničkářku Agnes Kutas, čínskou zpěvačku Feng Jüng-Song,  

Ridinu Ahmed, atd.... 

 

 

1992 sympozium v Montpellier / Francie 

1992 –1994 sympozium Hermit v Plasích u Plzně 

1995 sympozium v Montreuil / Francie 

1997 stipendium Arts Link v New Yorku 

1999 MAPA divadelní workshop v Berlíně s Mamapapa 

2003 a 2004 Schiele Werkstatt Festival, Neulengbach, Rakousko 

2003 s herečkou Mahren Rahman vedl workshop improvizace v Projekt Theatre Studio, Vídeň 

2006 vedl workshop hudební improvizace s  herci na Kratochvílení div. Continua 

2011 vedl hudební workshop v Sušici - Dramasteria 

2012 vedl hudební workshop v Sušici - Dramasteria 

 

 

vzdělání: 

Střední průmyslová škola grafická v Praze 1, obor Užitá fotografie (maturita 1981), bicí nástroje (Jaromír 

Rychetský), klavír LŠU, výtvarná výchova LŠU (Mašek),  

1999 MAPA divadelní workshop v Berlíně… 

 

hraje v hudebních uskupeních: 

Snivci, Orloj snivců, Zapomenutý orchestr země snivců, duo Agnes Kutas a J.Kořán, Feng-Jün Song  

a Trio Puo 

 

hrál v hudebních uskupeních: 

Nehodný banán, Vyšší populár, Richter band, Jiná rychlost času, Modrá, Santus Musicus, Kaljan jazz,  

Par Avion, Třesk, Ewiges Kind…   

jako host: Létající koberec, Plasma, Shamanic orchestra, Krless, Vladimír Merta a Jana Lewitová,  

Jana Koubková a Guru band, Sledě, živé sledě, Horská karavana a Feng Jün Song...  

 

 

spolupráce s osobami: 

Luboš Fidler, Pavel Richter, Oldřich Janota, Michal Vích, Miloš Vojtěchovský a Hermit, Martin Janíček, 

Michal Kořán, Pierre Berthet (B), Michael Delia (USA), Jennifer Helia de Felice (USA,CZ), Miloš 

Karásek, Svatopluk Klimeš, Petr Nikl, divadlo Archa, Jana Svobodová a Ondřej Hrab, Vladimír Merta a 

Jana Lewitová, Tomáš Žižka a Mamapapa, David Jařab, Dobrá trafika Vinohrady (malba interiéru),  

Pavel Micka a kavárna Velryba, Pavel Klusák, Theatre Timecircus, Marcus Godwyn (GB), Axel Bagatsch  

a Theater Memory (At), George Haslam & spol., Agnes Kutas, Eva Brenner a Projekt Theater Studio (At), 

MerlijnTtwaalfhoven (Hol), Feng-Jün Song a Songfest, Martin Smolka, Miroslav Janek (film Chačipe, 

Občan Havel), Michal Rataj (realizace tří zvukových pořadů na rádiu Vlatava), Ridina Ahmedová, Patrik 



Zakrocki (Pl), Duncan Centrum (taneční konzervatoř), rádio Akropolis (Pavel Zelinka), Ganesh Anandan 

(Can),  

Jan Komárek, Švandovo divadlo a Štěpán Pácl, Miroslav Posejpal a Jiří Durman (videoprojekce), Přemysl 

Martinec, Maren Rahmann (At), Zdeněk Durdil, Fabian Delisle (Fr.), Clelia Colonna (Fr.), Roman 

Koucký, Ganesh Anandan, Eva Blažíčková, Galerie Školská, Milli Janatková, Petr Tichý, Marek 

Novotný,  

Jakub Doubrava a gymnázium Sušice, sestry Kotkovy, Rudolf Šmíd (zvukový design filmu Kronika pana 

S., Psychologie), Pavel Šting (film Zpráva o Lodži, Eugeniové - hudba k filmům, atd.), Animánie s.r.o., 

Jan Trnka, Noro Držiak, Lukáš Burda (animované filmy na expozici Jiřího Trnky v Plzni 2015), Radek 

Mačák, Kateřina Šírková, Studio Papparasolla, Romana Ertlová a Viliam Druška... 

 

 

spolupracoval na projektech: 

1991  

galerie Mladých "Hapestetika II" - zvukový design výstavy,  

Osseus Labyrinth - spolupráce na hudebním doprovodu představení divadla (USA) v Divadle hudby 

1993   

 A-studio Rubín - diaprojekce k pořadu o českém sürrealistovi 50. let, básníku Karlovi Havlíčkovi, 

režie David Czesany 

1994   

divadlo Na zábradlí "Jádro věci" - hudební spolupráce na doprovodu představení, režie J.A.Pitínský 

1995     

Roxy "Hodinový hotel" - spolupráce na diaprojekci a zvukovém doprovodu instalace, režie Tomáš Žižka 

"Modrý pták" - spolupr. na diaprojekci, divadlo Komedie, režie David Czesany 

1995-1996    

Speciální škola pro děti s kombinovanými vadami ve Strašnicích, vytváření muzikoterapeutických 

programů (hudba a diaprojekce), návrh interiéru a realizace muzikoterapeutických prostor 

1997 - 1999    

divadlo Archa - série hudeb.doprovodů němých filmů se Zapomenutým orchestrem země snivců: "Utrpení 

panny Orleánské", "Poslední štace", "Upír Nosferatu", Charlie Chaplin grotesky, "Tabu", "Finis Terrae" 

1998     

Mamapapa - představení s holandským divadlem Grieftheatre v čističce odpadních vod v Praze Bubenči na 

divadelním festivalu 4+4 dny v pohybu 

1999     

Mamapapa "Lightlab"- spolupráce na zvukovém doprovodu na Pražském quadrienále,  

"Demolice"- zvukový doprovod představení v bývalé tovární hale ČKD Karlín na festivalu  

4 + 4 dny v pohybu  1999     

divadlo Archa "Král Oidipús" - hráč na bicí v předst. Ha divadla, režieJ.A.Pitínský,  

"Století touhy" - hudební a zvukový design připravovaného představení, režie Damien Gray 

2000    

divadlo Archa "Archa, divadlo v pohybu" - spolupr. na zvukovém a hudeb. doprovodu koprodukčního 

představení div Archa, Husa na provázku, sdružení Serpents se Zapomenutým orchestrem,  

režie Jana Svobodová, 

"Hodná Anna" - hudební a zvukový doprovod představení, režie J.Svobodová  

"Gulliverovy cesty" - vlastní autorské představení na okraji žánrů se Zapomenutým orchestrem 

Země snivců, realizace čtyř představení v divadle Archa 

divadlo Continuo Silvestrovské průvody na Hradčanském náměstí v Praze - hráč na bicí nástroje,  

režie Pavel Šťourač 

2001      

divadlo Archa „Obnošené sny“ - hudební spolupráce na Jihoafricko-Českém představení, režie: Petr Nikl, 

J.Svobodová,  „Secondhand Twilight“ - spolupráce na hud. dopr. představení ve Washingtonu, režie Petr 

Nikl, Jana Svobodová 

„Marné tázání nebes“ - hráč na bicí v barokně Čínské činérii, režie J.A.Pitínský 

2002              

divadlo Archa „Něžné knoflíky“ - spolupr. na hud. a zvukovém doprovodu představení, režie J.Svobodová 

Theatre Memory Wien „Fallen-Ein Nachtstück“ - hudební a světelný doprovod představení,  

režie Axel Bagatsch  2003              

„Buben z Nangnangu“ - hudební a zvukový doprovod představení, divadlo Ponec, režie Ho Shin 

Projekt Theater Studio Wien „Auf der Suche nach Jakob“ (Searching for Jacob) - hudební doprovod 

představení, režie: Lee Breuer (USA) - performance 1, Eva Brenner (A) – performance 2 



Mamapapa - pouliční festival v Praterstrasse ve Vídni 

2004              

festival ILeMOUVANTE, St. Antonino Korzika (1. ročník festivalu) spolupráce na hudebním doprovodu  

divadlo Archa: „Second Hand Twilight/Ditoro Tsa Takatso“ - hudební spolupráce na představení, 

Bloemfontain, Jižní Afrika 

2004 a 2005        

divadlo Archa  “Erotikon” začátek série filmových doprovodů filmu se Zapomenutým orchestrem země 

snivců 

2005                

divadlo Archa - představení „Putování za snem“ a „ V 11.20 tě opouštím“ v uprchlických táborech  

v České republice                                                                                        

“Zahrada snů a fantazie”, česká expozice v Eichi, Nagoya v Japonsku, koncept Petr Nikl 

Mamapapa  “Noc muzeí”, hudebně taneční akce v Zemědělském muzeu 

2006                

Mamapapa  “Noc muzeí”, akce v Zemědělském muzeu a 4+4+4 dny v pohybu 

Divadlo Continuo - spolupráce na představení Vakokdeska a Kratochvílení 

festival ILeMOUVANTE, St. Antonino Korzika – hudební spolupráce (3. ročník festivalu) 

2007           

"Alchymista" - živá hudba k pouličímu představení, režie: Dominik Tesař 

Orbis Pictus /Pampaedia - zahájení světového putovního interaktivního výstavního projektu, Muzeum 

české hudby, koncept Petr Nikl, Kroměříž (Květná zahrada), Brno (Dům umění), Florencie, Itálie  

(Villa Stozzi), Opava (kostel sv.Václava) 

festival ILeMOUVANTE, St. Antonino Korzika – hudební spolupráce (4. ročník festivalu) 

divadlo Continuo "Klobouk, hvězdy, neštovice" začátek několikaletého projektu, živá hudba  

k představení, režie Pavel Šťourač 

2008   

Orbis Pictus - pokračování putovní výstavy, Ostrava (Důl Michal), České Budějovice, Basilika, 

Vancouver, Kanada (TELUS World of Science) 

Švandovo divadlo "Dorotka" hudba a zvuk k představení, režie: Štěpán Pácl 

festival ILeMOUVANTE, St. Antonino Korzika – hudební spolupráce (5. ročník festivalu) 

2009   

Orbis Pictus - pokračování putovní výstavy, Sofie, Bulharsko (Galerie Rajko Alexejeva), České cetrum  

v Bruselu, sídlo Evropské komise Madou tower, Brusel 

festival ILeMOUVANTE, St. Antonino Korzika – hudební a zvuková spolupráce (6. ročník festivalu) 

1010        

festival ILeMOUVANTE, St. Antonino Korzika – hudební a zvuková spolupráce (7. ročník festivalu) 

“Kronika pana S.”- zvukový design a hudba k animovanému filmu Rudolfa Šmída 

1011        

“Play” skupinová interaktivní expozice, koncept Petr Nikl, Praha (galerie Mánes), Brno (Technické 

muzeum), Plzeň (Techmania Science Center) 

hudební workshop Dramasterie Sušice, koncept Jakub Dobrava 

1012  

“Play Well” pokračování interaktivní expozice, koncept Petr Nikl, České centrum New York, Rakousko 

(Labyrint smyslů) OÖ kulturquartier Linz      

hudební workshop Dramasterie Sušice, koncept Jakub Doubrava 

1013        

“Eugéniové” hudba k filmu Pavla Štingla 

“Play” pokračování interaktivní expozice, sladovna Písek, koncept Petr Nikl 

”Psychologie”, zvuk ke krátkému animovanému filmu Rudolfa Šmíd 

první koncert Zapomenutého orchestru země snivců k vlastnímu filmu “Magické pohyby” 

2014 

“Play” pokračování interaktivní expozice, Broumov (Areál VEBA) 

 


