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Během tří klauzurních a státnicových dní na FAMU jsem měl to potěšení zhlédnout 38 

filmů, na nichž (spolu)pracovali studentky a studenti katedry kamery. Nesourodá 

sestava snímků od posluchačů českých i zahraničních zahrnovala krátkometrážní 

černobílá bakalářská cvičení i delší barevná absolventská díla vzniklá v rámci 

magisterského programu. Rozhodl jsem se k nim přistoupit formou festivalového 

reportu. V něm se zaměřím na filmy, které mne nejvíce zaujaly ať už řemeslným 

zpracováním, myšlenkou, či invencí v rámci katedrou předepsaných technických 

omezení. 

 

Dojem vypravěčské i stylistické schematičnosti mám z řady krátkometrážních 

černobílých cvičení Anticorro, jimiž mají studenti prokázat schopnost práce se světelnou 

atmosférou a proměnami jasových hodnot v pohyblivém obraze. Jejich úkolem je během 

tří dní v ateliéru natočit na černobílý materiál film v délce do čtyř minut dle vlastního 

scénáře. Nejčastějším motivem Anticorr je průnik postav do prostředí, kde nemají co 

pohledávat – buď různí vrazi a zloději číhají v domovech hrdinů na své nic netušící oběti, 

nebo se kladní protagonisté skrývají v zapovězených prostorách před místními. Drtivou 

většinu těchto cvičení definuje stalking, voyeurismus, násilí, vraždy, thrillerové ohrožení 

a často stručná anekdotická nadsázka obracející vše v cynický žert. Za všechny variace 

na toto schéma vzpomenu Kuřecí polévku Abrahama Josepha (v režii Haukura Halsona) – 

mordýřskou historku o stařeně, připravující doma při sledování Takešiho hradu polévku, 

do níž si odřízne i kousek masa z děda spoutaného opodál na židli. Po vzoru 

slasherových řezníků jej natvrdo „zpracuje“ souběžně s Takešiho komentářem: „Je ze 

hry.“ 

 

Kombinace (černého) humoru a motivů exploatačních tělesných žánrů se objevuje 

v nejkoncentrovanější podobě u Patrika Balonka, studenta třetího ročníku bakalářského 

stupně, s osobitým atrakčním vizuálním stylem. Jeho film Shinkansen sleduje říznou 

psycho–odyseu muže s kufříkem nikdy neodtajněného obsahu napříč prostory 

pražského metra. Ten je pod vlivem drogy vtažen do víru fantasmagorických a záměrně 

logicky nevysvětlitelných vizí lynchovského ražení (např. najde na zemi kostku s 

otevřenou svrchní stěnou, která jej vcucne mezi tři mafiány pokoušející se mu odseknout 

ruku s kufříkem). Balonek pracuje s kontrastem zpomalení času (hrdina si na útěku před 

mafiány proráží cestu jejich těly) a jeho zrychlení, jež je zdrojem hravého humoru: 

rapidní nájezd kamery na hrdinu spícího se zakloněnou hlavou na toaletě provází efekt 

zvrásnění okrajů obrazu, jako by sama rychlost nájezdu hnula rámem. Jeho filmy 

přečnívají standard Anticorr kinetickou dynamikou a efektností. 

 

Pedagogové katedry kamery tvrdí, že umělecká ambice by měla v případě Anticorr 

ustoupit demonstraci řemeslných dovedností studentů. V několika případech přesto 

vynikla hlubší myšlenka či emocionální působivost. Mimořádná je etuda Lubomíra 



Balleka o knihovníkovi nutícím číst návštěvníky knihovny potmě a užívajícím k jejich 

oslepení kužel světla z baterek, jímž šikanérsky pátrá v jejich tvářích. Dva čtenáři si jako 

praví konformisté na hegemonii temnoty zvyknou a studují potmě. S příchodem třetího 

však vstupuje do půlnočního království odpor – temné podmínky mu nevyhovují a začne 

je rozptylovat baterkou, lampičkou a nakonec i hlavním světlem, za což jej knihovník 

ubije. Ballek funkčně vztáhl postavami stále rozsvěcované a zhasínané světlo k jeho 

metaforickým významům nositele svobody a vědění, tmu pak k totalitě, dominanci a 

falešnému vědění. S metaforou totalitního dozoru si tentýž autor pohrál i ve svém 

němém cvičení Metro o útěku dívky z temného, statického, mrtvolného prostředí stanice 

metra plného průmyslových kamer na povrch do prozářeného světa nadzemní dopravy. 

Obě Ballekova cvičení tedy sdílejí shodné téma. 

 

S humorem a bez motivu fyzické zhouby zvládl svou výpověď o neblahých účincích 

duševně ubíjejících elementů v našich životech Ludvík Otevřel ve svém cvičení Metro. 

Beze slov, pantomimicky, jen v rytmu živé taneční hudby nechává stanicí pražského 

metra Hůrka rozšafně proplouvat strážného, který postupně laškuje se všemi 

přítomnými ženami. Životem a energií nabitý padesátník svým pozitivním naladěním 

unavuje všechny vyhořelé zaměstnance kolem sebe, dokud se ve stanici nezjeví stařenka 

o holi s kastrůlkem, před níž se hrdina marně schovává za sloupem. Všichni tuto situaci 

už znají, náhle ožívají z letargie a těší se na denní dávku pokoření veselého donchuána, z 

něhož se pod máminým dozorem stává zlomený klaun, otupěle vyjídající omáčku tekoucí 

mu po bradě. 

 

Mezi dvěma časovými liniemi rozkročené Anticorro Lea Michaela Brugese těží z 

kontrastu prozářeného interiéru v přítomném čase příběhu a do tmy zahaleného 

flashbacku. Voják vstoupí do bytu, kde se samy od sebe rozsvěcují a zhasínají světla 

jakoby z vyšší moci, a v myšlenkách se navrací k dávné romantické večeři se ženou na 

stejném místě, při níž zřejmě došlo k náletu a věčnému odloučení milenců. Návrat do 

světlé přítomnosti k osamělému vojákovi, jehož vztah přervaly velké dějiny, má v tomto 

němém, čistě vizuálně vyprávěném cvičení silný emocionální dopad. Směs něhy a 

smutku pak na diváka přenáší Anticorro Giacoma Somazziho o dvou malých dětech 

hrajících si za zádumčivé kytarové melodie patrně v armádním skladu. Chlapec předvádí 

děvčátku stínohru, zatímco ona mu usíná na rameni. Dětství naráží na drsný svět 

dospělých, když oba z místnosti náhle vyvádí po zuby ozbrojení vojáci. 

 

Mistrovské noirové Anticorro The Veteran vytvořil ve vlastní režii turecký posluchač 

Kağan Kerimoğlu, završující magisterské studium. Protagonistou filmu je mafián, jenž za 

temné noci rozlepí ve svém bytě – do něhož se přes stažené žaluzie promítají ostrá 

světla z venkovního provozu – obálku s notami pro další vražednický kontrakt. Ze 

symbolu na zásilce tušíme, že jde o pokyn k sebevraždě. Protože o bossově vůli se 

nediskutuje, prožije muž v posteli těžkou meditativní hodinku jako kdysi Alain Delon v 

úvodu Samuraje, načež se v koupelně pod ďábelsky blikající zářivkou odebere 

drastickým způsobem na odpočinek. Kamera přejede bytem k výhledu z okna na 



osvětlené sakrální budovy v dáli a hudba se z táhlé, osudově těžké kytarové melodie 

promění ve vyzvánění kostelních zvonů. The Veteran těží svou působivost krom 

noirového svícení a snímání i z přízračných zvukových efektů, odkazujících jak ke 

kriminálnímu žánru (vzdálené echo salv ze samopalu), tak k italskému prostředí 

(zkreslené dialogy z rádia a hlasy hrajících si dětí během scény veteránova přemítání v 

posteli). Stylisticky komplexnější krátký film napsaný, zrežírovaný a nasnímaný jedním 

studentem jsem na FAMU letos neviděl. 

 

Krátkometrážní a středometrážní kooperační počiny, pro něž studenti kamery „pouze“ 

vytvořili barevný obraz, tematizovaly nejčastěji úskalí mezilidských vztahů v otevřeném 

světě. Většinou se rovněž jedná o příběhy s ženskou hrdinkou. Kağan Kerimoğlu 

nasnímal etudu Nadya (režie: Monty Majeed a Abraham Joseph) o stejnojmenné romské 

holčičce, která se během jednoho dne na vsi stává obětí plíživé diskriminace téměř 

všude, kam vkročí. Nejprve chce koupit šest modrých svíček, ale peníze jí stačí na pět 

modrých a jednu bílou, z čehož obchodník nesleví, protože na barvě mu záleží. Svíčky 

pak Nadya zapálí v kostele a něco tajného si přeje. Protože se jí přání nesplní, zeptá se 

kněze, zdali „tady opravdu bydlí Ježíš“. Sluha Boží rozpačitě odvětí, že odešel chvíli 

předtím, než přišla. Rasismus se v této klamavě pozitivní, etnickou hudbou rozvířené 

etudě skrývá v detailech: od prodavače svíček přes nadávající traktoristku až po 

farářovu odpověď ve smyslu, že tenhle Bůh není pro všechny. Kerimoğluova kamera 

postupně chladne s příběhem, když se vyvíjí od sytě zemitých barev podzimní vesnice k 

ledové modři zaplavující bohem zapomenutý kostelní interiér. 

 

Vztahu starousedlíků a imigrantů, hledajících různé způsoby „zakořenění“ v hostitelské 

zemi, se dotkly Majdiny pózy (kamera: Abraham Joseph, režie: Dóra Šustić). Na 

klauzurách promítnutá šestiminutová verze delšího filmu s výraznou náladou 

zlatohnědé podzimní exteriérové Prahy vypráví o postarší Chorvatce Majdě, která se 

ponižujícím způsobem vtírá do přízně hýřivého mladého malíře, od něhož si snad slibuje 

zlepšení svého sociálního postavení. Mladík trávící život po hospodách ve finále odhalí 

zpoza plachty Majdinu podobiznu, která ženu rozpláče – nikoli štěstím, ale dost možná 

pocitem, že ztrácela čas s mazalem třetí kategorie, jenž ji využil pod tlakem hořícího 

termínu. Téma cizinců zakoušejících na českém území ústrky, zklamání a pocit vyloučení 

z kolektivní komunikace sleduje i lesbická romance Post Love Story (scénář a režie: 

Elisabeth Elma Gudrúnardóttir, kamera: Kagan Kerimoğlu). 

 

Nakonec dvě vizuálně výrazná introspektivní, intimní díla. V road-movie Toda Raba Ben 

(kamera: Tomáš Pavelek, režie a scénář: Fiona Ziegler) vychází barevné ladění obrazu do 

jasných pískových, světlezelených a bleděmodrých tónů z prostředí sluncem rozpálené 

přímořské oblasti Izraele, kde Češka Alice marně hledá svého zmizelého přítele. Při cestě 

válčící zemí zažívá okamžiky volnosti hraničící s nebezpečím: její koupel v moři narušuje 

nevyzpytatelný voják, návštěvou u známého otřese nálet a nutnost útěku do fotokomory. 

Audiovizuálně mne však nejvíce oslovil příběh jiné dívky unášené smíšenými pocity – 

Pupanje (kamera: Branko Avramovski, scénář a režie: Dora Šustić). Jedenáctiletá Alma 



prožívá první periodu a okolí si její náhlé uzavření do sebe vykládá mylně: šestiletá 

sestra má pocit, že Alma umírá a je třeba volat záchranku, máma pak Almu podezírá ze 

záškolácké simulace. Pupanje je o skrytém handicapu, který slovy matky „nás ženy 

spojuje“, ale společnost jej nevidí. Branko Avramovski příběhu dodává senzuální, 

éterickou lehce pohyblivou kameru, přenášející skrze obrazy bosých nohou jdoucích 

trávníkem či větru ve vyvěšeném prádle pocit taktilnosti zážitku děsivého, a zároveň 

euforického Almina kontaktu s možnostmi a limity vlastního těla. Přenáší na diváka 

ambivalenci bolesti a triumfu z jejího překonání; dětství zažívajícího první signál nejen 

fyzického zrání. 

 

Slabina studentských filmů rozhodně netkví v řemeslné úrovni, jako spíše v jejich 

námětech a scénářích, což vyjevují autorské filmy části kameramanů z nižších ročníků 

studia, kteří jsou nuceni si příběhy pro svá cvičení sami psát. Opírají se raději o 

prvoplánový černý humor a motivy z popkulturní studnice nežli o životní empirii. Menší 

část jejich spolužáků vyvažuje tuto bilanci filmy s myšlenkou či osobním postojem (např. 

vegetariánský zpětný úder masožravcům v Anticorru Ludvíka Otevřela o brutální vraždě 

zákaznice McDonaldu). V delších barevných snímcích, jejichž scénáře a režii pak 

nemívají ve vlastních rukách, prokazují studenti vysoký stupeň řemeslné zdatnosti. Tu 

bohužel občas poškodí zpracovávací procesy filmových laboratoří. Obraz je většinou 

skvělý, ale pocit, že zobrazuje něco smysluplného, se nedostaví vždy. V praxi je to na 

pováženou, ve škole naštěstí v toleranci. 

 

Autor je filmový teoretik a publicista. 


