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Souboj 
s univerzem
Na leto!ním MFDF Jihlava byl 
v sekci "eská radost uveden mimo 
jiné druh# celove$erní snímek 
Jana %ípka, kter# se v#razn& 
vymyká z trend' sou$asné $eské 
kinematografi e. Jeho portrét dvou 
v&dc' zab#vajících se v#chodní 
mystikou je pozoruhodn& 
introvertním portrétem jedné 
fascinace.

antonín tesa!
Kdyby se porota sout!"ní sekce #eská radost 
na MFDF Jihlava letos rozhodla p$ece jen 
ud!lit cenu a neschovávala se za nicne$íkají-
cí a pon!kud neujasn!né fráze o nízké úrov-
ni sout!"ících fi lm%, mo"ná by se vít!zem 
stal snímek, kter& z rámce sou'asného 'es-
kého dokumentu v&razn! vybo'uje a záro-
ve( se zab&vá t!mi nejobecn!j)ími mo"n&-
mi otázkami. Tla!ítka bd"losti Jana *ípka 
o dvou exaktních v!dcích, kte$í se intenziv-
n! v!nují v&chodní mystice, nejsou dokonal& 
fi lm, ale doká"ou p%sobiv! t!"it práv! z vlast-
ní nedokonalosti.
„Je to stra)liv! k$ehk& cel&,“ $íká sám re"isér 
v úvodu svého celove'erního debutu Souboj 
s mozkem (2009) a zbytek fi lmu dává jeho slo-
v%m za pravdu. Na *ípkov&ch fi lmech nejsou 
v&st$ední jen jejich fi guranti, ale cel& jejich 
styl a metoda. St$ídají se v nich r%zné typy fi l-
mov&ch materiál%, p$i'em" není jasné, podle 
jakého klí'e se to d!je, obsahují abstraktní 
'i animované scény a jejich nejtypi't!j)ím 
postupem je monolog mimo obraz doprová-
zen& záb!ry, které r%zn&m zp%sobem ilustru-
jí to, co je $e'eno. Velmi 'asto jde o spontán-
ní záb!ry z ruky, 'asto evokující home video. 
Filmové médium je tu vnímané jako prostor 
pro experiment, kter& obvykle troskotá, ale 
v"dy z n!j z%stane n!jak& zbytek v podob! 
nato'eného a sest$íhaného záznamu. Nejp$í-
mo'a$ej)ím p$íkladem je *ípk%v krátk& stu-
dentsk& fi lm P#ítomn$ okam%ik (2008), kte-
r& tvo$í jedin& p!timinutov& záb!r mu"e 
meditujícího v parku u zastávky tramvaje, 
a k tomu re"isér dopl(uje explikaci, podle 
ní" se snímek pokou)í ukázat, „zda jsou vnit$-
ní stavy p$enositelné skrze médium fi lmu“. 
Také v jeho dal)ích snímcích se znovu a znovu 
vrací otázka, co je a co není vyjád$itelné, a to 
nejen fi lmem, ale jak&mkoli médiem. 

Portréty pavouk'
Zp%sob, jak&m se *ípek opakovan! vztahuje 
k opozicím nitra a vn!j)ku, racionality a emo-
cionality, v!dy a um!ní (p$ípadn! víry), je 
vlastn! podobn! zarputil& jako zájmy v)ech 
protagonist% jeho fi lm%. Re"isér zkoumá tyto 
vztahy prost$ednictvím osobností, ve kter&ch 
se st$etávají extrémními, rozháran&mi a 'asto 
kolabujícími zp%soby. Jsou to jedinci (ve v)ech 
p$ípadech mu"i), kte$í p%sobí zcela osam!-
le, izolovan! od okolní spole'nosti a absolut-
n! soust$ed!n! na své "ivotní téma, v n!m" 
ale zárove( p$iznan! nedosahují dokonalosti.

V Souboji s mozkem je scéna, ve které se 
re"isér spole'n! s jedním ze t$í protagonist% 
snímku, Va)kem, dívají do hledá'ku kamery. 
Diskutují p$itom o rozdílech mezi kamerou 
a lidsk&m vnímáním. Kdy" kamera zoomuje 
na detail, protagonista musí uznat, "e toho-
hle jeho percep'ní aparát není schopen. Nic-
mén! ve chvílích, kdy kamera z%stávala na 
detailních záb!rech, trval Va)ek na tom, "e 
p$esn! takhle vnímá sv!t. V jistém ohledu mu 
m%"eme dát za pravdu. Nepokryt! podivín-
sk& *ípk%v snímek se toti" zab&vá lidmi, kte$í 
se zabydleli v detailech. Jejich obzor je velmi 
úzce omezen& n!jak&m specifi ck&m prosto-
rem, kter& ale tyto individuality zcela ovládly. 
Amatérsk& spisovatel Va)ek, hacker Shadack 
a bohém Lubo) jsou excentrické osobnosti, 
které si na zp%sob pavouk% budují své vlastní 
malé sv!ty – a *ípek v úvodu p$iznává, "e mu 
)lo práv! o to, aby tyto sv!ty zachytil. Ve svém 
druhém fi lmu jako by se t&mi" prost$edky 
pokou)el sledovat p$esn! opa'né ter'e, tedy 
osobnosti, je" se s tou" umanutostí a sve$e-
postí sna"í uchopit celek, univerzum.

Meditace o meditaci
Fyzik Pavel Ctibor a kognitivní v!dec Jan 
 Burian chápou buddhismus p$edev)ím jako 
most mezi vn!j)kem a nitrem, kter& je vybu-
dovan& na základ! zjit$eného a zárove( refl ek-
tovaného vnímání p$ítomn&ch stav% t!la, du)e 
i sv!ta. Sv!t tvrdé v!dy je pro n! dal)ím pro-
st$edkem k meditaci o sv!t! jako takovém 

– mandaly a po'íta'ové modely mikro - a mak-
rosv!ta mají stejn& nádech metafyzické záha-
dy, vybízející k fascinaci nad v!cmi, které 
nás bezprost$edn! obklopují. Samotn& *íp-
k%v fi lm pak má b&t meditací o t!chto lidech 
a s t!mito lidmi. V souladu s tím Tla!ítka bd"-
losti ukazují spoustu v)edních v&jev% krajin 
a záti)í, obraz se zdr"uje na detailech a v p$í-
pad! obli'ej% obou protagonist% dokonce na 
makrodetailech. Dvouminutov& záb!r mu"e 
poslouchajícího sirénu, je" zní nad Prahou, 
opakuje stejn& princip jako P#ítomn$ okam%ik. 
Je)t! d%mysln!j)í ilustrací my)lenkového sv!-
ta Ctibora a Buriana je práv! zmín!né st$í-
dání r%zn&ch fi lmov&ch formát%, které nám 

umo"(uje vid!t r%zn&mi zp%soby díky r%z-
n&m technologiím snímání.

Zásadní pro oba *ípkovy celove'erní fi lmy je 
také to, "e nejde jen o experimenty, ale také 
o kroniky autorov&ch vlastních soukrom&ch 
fascinací. Mo"ná práv! proto se Tla!ítk&m 
bd"losti da$í vyh&bat rozm!ru prvoplánové 
spiritualistické agitky. Ctiborovy a Burianovy 
názory nejsou nijak sofi stikovanou formou 
mystiky, je to spí) "ité ne" nau'ené p$esv!d-
'ení, a tím pádem ob'as z jejich úst vyznívá 
neohraban!. Jen"e práv! to je zachra(uje p$ed 
na$'ením z )í$ení snadno konzumovateln&ch 
a lacin! út!)n&ch duchovních nauk. Tla!ítka 
bd"losti toti" nic ne)í$í, nep$edkládají divá-
k%m hotové pravdy, ale naopak zaznamená-
vají ryze privátní, úpornou a obsedantní bitvu 
t$í jedinc% (Ctibora, Buriana a *ípka), jak vyjá-
d$it n!co, co se vyjád$it v%bec nedá. Zatímco 
v!t)ina sou'asn&ch 'esk&ch dokument% vstu-
puje do ve$ejné debaty, *ípek z%stává tv%rcem, 
kter& je v r%zném smyslu esoterick&.

Tla$ítka bd&losti. !R, 2015, 87 minut. Re"ie, scéná# 
a kamera Jan $ípek, st#ih Adam Brothánek, hudba Pavel 
Ctibor.

Zprávy o nenávisti
Festival dokumentárních fi lm' 
v Jihlav& dokázal zareagovat na 
aktuální mediáln& vyhrocenou 
otázku migrace a nabídl n&kolik 
zahrani$ních i domácích 
dokument' s uprchlickou 
tematikou. Figurují mezi nimi 
minimalistické pozorovatelské 
snímky i konfronta$n& lad&né 
eseje.

vladimír tupá"ek
A'koli se takzvaná uprchlická krize stala 
p$edm!tem permanentní mediální hysterie 
teprve p$ed pár m!síci, Mezinárodní festi-
val dokumentárních fi lm% Ji.hlava dokázal u" 
nyní za$adit do svého programu n!kolik hoto-
v&ch i rozto'en&ch snímk%, které se tomu-
to aktuálnímu tématu v!nují. A to v&razn! 
empati't!j)í optikou ne" mnohá bulvární 
i rádoby seriózní masmédia.

Observace a pam&(
Zahrani'ní dokumenty se dr"ely p$edev)ím 
observa'ních postup% sázejících na sílu 

sa motného bezprost$edního záznamu, kte-
r& není opat$en rétorick&m komentá$em 
ani stylizován r%zn&mi formálními prost$ed-
ky. Zvlá)tní uznání poroty sekce Mezi mo$i 
si odnesl st$edometrá"ní snímek Abdul 
& Hamza (2015) srbského re"iséra Marko 
Grby Singha, kter& sleduje osudy dvou somál-
sk&ch uprchlík%, nacházejících své do'asné 
p%sobi)t! v nehostinném horském prost$e-
dí. Vyu"ívá k tomu syrov&ch minimalistic-
k&ch formálních prost$edk%, díky nim" lépe 
vyniká situace obou protagonist%, kte$í se 
sice do "ádn&ch v!t)ích problém% momen-
táln! nedostávají, p$esto v)ak "ijí v nejisto-
t! z budoucnosti. Lampedusa v zim" (Lam-
pedusa in Winter, 2015) dev!tadvacetiletého 
rakouského multium!lce Jakoba Brossmanna 
zachycuje situaci na ostrov! Lampedusa, kte-
r& se v poslední dob! stal díky své geografi cké 
poloze a státní p$idru"enosti k Itálii praktic-
ky hlavním centrem migrace z afrického kon-
tinentu do Evropy. Brossmann se na místo 
podíval v zimních m!sících, kdy ostrov není 
st$edem zájmu médií, p$esto"e i v tomto 'ase 
se zde odehrává $ada dramatick&ch událostí. 
Re"isér se mo"ná a" p$íli) nechal unést pozicí 
pasivního pozorovatele místního d!ní, kter& 
stíhá zachytit jak osudy uprchlík%, tak situa-
ci domorod&ch rybá$%. Práv! epizody s rybá-
$i jsou vesm!s zcela zbyte'né a nevypovídají 
nic podstatného, snad krom! toho, "e obyva-
telé Lampedusy mají také své vlastní civilní 
problémy. Naopak v&mluvné jsou v&jevy ob'a-
n% protestujících proti p$ijí"d!jícím uprchlic-
k&m lodím. 

Z observa'ní tendence, která v obou zmi-
(ovan&ch snímcích mo"ná a" p$íli) doplácí 
na pomalé tempo, vy"adující velmi trp!livé-
ho a aktivního diváka, se vymyká fi lm Flotel 
Europa (2015) v Dánsku "ijícího a tvo$ícího 
rodáka ze Sarajeva Vladimíra Tomi+a, jen" 
v Jihlav! obdr"el cenu za nejlep)í dokumen-
tární debut. Ten se vrací do situace na za'át-
ku devadesát&ch let, kdy se sám re"isér stal 
uprchlíkem v d%sledku jugoslávského vále'-
ného konfl iktu. Re"isér vzpomíná na pohnu-
té události prost$ednictvím videozáznam%, 
které n!kdej)í ute'enci nato'ili. Tato meto-
da, obracející se do minulosti, tak umo"(u-
je vid!t sou'asnou situaci v )ir)ích a podn!t-
n&ch souvislostech.

Strachy oby$ejn#ch lidí
Z 'esk&ch zástupc% bylo na uprchlické téma 
p$edstaveno n!kolik snímk% v sekci Work 
in Progress. Jde tedy o prozatím nedokon-
'ené pracovní materiály, které by samoz$ej-
m! nebylo poctivé kriticky hodnotit, p$esto 
si s ohledem na své mediáln! tolik probírané 
téma zaslou"í alespo( drobnou zmínku. Apo-
lena Rychlíková v této sekci p$edstavila sv%j 
projekt s pracovním názvem Kolize – krize 

– solidarita aneb Efektivní komunity. V n!m se 
zam!$uje p$edev)ím na 'innost tuzemsk&ch 
aktivist%, kte$í pomáhají p$ijí"d!jícím uprch-
lík%m, a suplují tak práci státních orgán%. 
Nechyb!jí ani v&pov!di samotn&ch migran-
t%, konfrontovan&ch s xenofobn! nalad!nou 
realitou 'eské zem!. Ivo Byst$i'an se v pro-
jektu Talafant&v seznam pro zm!nu zam!-
$il na situaci v iráckém uprchlickém tábo$e, 
ve kterém se usadili k$es,ané prchající p$ed 
Islámsk&m státem. 

Promítnut v)ak byl také jeden ji" dokon'e-
n& 'esk& dokument na dané téma. Student-
ka dokumentární tvorby na FAMU Krist&na 
Barto)ová se na leto)ním festivalu uvedla 
sv&m celove'erním dokumentem Nebezpe!-
n$ sv"t Rajka Dole!ka (2015), v jeho" stí-
nu se ov)em neprávem ocitl její aktuální 
krátkometrá"ní esej s lapidárním názvem 
Nenávist (2015). Tato miniatura svou pro-
pracovanou experimentální formou a p$i-
tom mraziv! sd!ln&m obsahem p$iná)í snad 
nejp%sobiv!j)í v&pov!- k celé problematice, 
jakou bylo mo"né na jihlavském festivalu 
vid!t. Barto)ová poukazuje na krutost stá-
vající situace drastick&mi obrazy zahynul&ch 
uprchlík%, které jsou ve fi lmu konfronto-
vány s nenávistnou deformovanou realitou 
sociálních sítí, kde dostávají prostor iracio-
nální strachy takzvan&ch oby'ejn&ch lidí. 
Barto)ové se tak na malém prostoru poda-
$ilo v hutné zkratce vyjád$it mnoho zásad-
ního, ani" by propadala sklonu k sentimen-
tálnímu zjednodu)ování v!ci.
Autor je filmov% publicista.Sv&t tvrdé v&dy je v Tla'ítkách bd&losti prost#edkem k meditaci o sv&t& jako takovém. Foto eldar.cz
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