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Abstrakt

Dizertačná práca pojednáva o vybraných dielach experimentálneho filmára Martina

Ježka, ktoré konceptuálnym spôsobom interpretujú literárne diela z oblasti

experimentálnej literatúry 60. rokov, prípadne literárne texty, ktoré jej predchádzali.

Na tejto vzorke pozorujem predovšetkým tesnosť vzťahu literárneho textu a filmu,

ktorú popisujem v analytických explikáciách jednotlivých diel a ktorá reprezentuje tri

typy aplikácie textu do iného média, a to v rovine štruktúry (scenár a partitúra),

performativity (aktu čítania v procese natáčania) a v rovine zvuku. Táto tesnosť, spôsob

interpretácie textu súčasne definovala kategorizáciu vybranej vzorky. Táto kapitola

súčasne predkladá katalógové listy jednotlivých filmov. Osobitou kategóriou je analýza

aspektu performativity, ktorá je prítomná na troch úrovniach: v akte filmovej projekcie,

v priebehu filmovania aj v priebehu postprodukcie. Ďalšou rovinou práce je

nahliadnutie filmografie Martina Ježka z perspektívy galerijnej praxe a súčasného

umenia. V práci analyzujem aj konceptuálne postupy a kontexty, ktoré vznik filmov

sprevádzajú. Zameranie výskumu organicky vychádza z praktickej časti dizertačnej

práce, ktorá má formu autorského videa, výstavy a projekčných cyklov.

Kľúčové slová

experimentálny film, štrukturálny film, expanded cinema, klasická filmová projekcia,

fotochemický film, experimentálna literatúra, text, performativita, semiotika,

postkonceptuálne umenie, partitúra, Martin Ježek
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Abstract

The dissertation deals with selected films of experimental filmmaker Martin Ježek, who

interpret works of experimental literature of the 1960s, or literary works that preceded

it. In this pattern, I follow the tightness of the relationship between literary text and

film, which I describe in the analytic explanations of films. Text and film represents

three types of application: in structure (script and score), performativity (performative

reading of the text in while filming) and in sound of the film. This tightness, the way

the text is interpreted, simultaneously defined the categorization of the selected

sample. This chapter also represents the catalog of selected films. A special category is

the analysis of the aspect of performativity, which is present on three levels: in the

situation of film projection, during filming and during post-production of the film.

Another level of the work is dedicated to a review of Martin Ježek´s filmography from

the perspective of gallery practice and contemporary art. In this part, dissertation also

analyses the conceptual strategies and contexts that accompany the filmmaking

process. The focus of the research is organically based on the practical part of the

dissertation, which takes the form of an author´s video, exhibition and screening

program.

Key words

experimental cinema, structural film, expanded cinema, classic film projection,

photochemical film, experimental literature, text, performativity, semiotics,

postconceptual art, score, Martin Ježek
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1 ÚVOD

1.1 Východiská

Dizertačná práca pojednáva o vybraných dielach experimentálneho filmára Martina

Ježka, ktoré autorským jazykom, pracovnými postupmi pri filmovaní aj postprodukcii

pojednávajú literárne diela z oblasti experimentálnej literatúry, prípadne literárne

texty, ktoré experimentálnej poézii priamo predchádzali. Vymedzenie dizertačného

výskumu pôvodne pramenilo z môjho autorského záujmu o prepájanie štruktúry jazyka

a skladby pohyblivého obrazu. Vlastná umelecká prax mala formu videoesejí alebo

štrukturálnych videí, integrujúcich verzologické princípy poézie, môj výskum preto

prirodzene viedol k skúmaniu prepojenia literatúry/textu a pohyblivého obrazu. Takto

vymedzený záujem však otváral pomerne široko rozvetvenú oblasť typografického filmu,

ktorý sa rozšírením videa a digitálnych technológií prelína ako umením a

kinematografiou, tak aj masmédiami. Predmetom môjho záujmu ale nebol výskum1

typografie, textu ako piktogramu, ale skôr štruktúra jazyka, ktorá môže preberať

funkciu algoritmu alebo partitúry, prostredníctvom ktorej sa môže uskutočňovať

následná transkripcia jeho pôvodného významu do iného média/typu znaku. Praktickú

časť výskumu som realizovala predovšetkým formou dramaturgickej a kurátorskej

činnosti, vďaka ktorej som sa zoznámila s dielami experimentálneho filmára Martina

Ježka. Značná časť jeho filmografie pojednáva literárne texty, pričom niektoré

štrukturálne filmy autora využívajú práve zmieňovaný princíp prekódovania textu do

obrazu prostredníctvom vytvorenia analogického montážneho systému v znakovej

sústave filmu (určitému písmenu je priradená unikátna kombinácia počtu políčok a

blankov), a to bol aj dôvod, pre ktorý som sa rozhodla zúžiť dizertačný výskum na

filmografiu Martina Ježka. Pri pojednávaní literárnych diel využíva celý register

prístupov, ktoré sa nakoniec stali predmetom bližšieho skúmania a kategorizácie.

Praktickým výstupom výskumu bola aj tematická výstava Začátek je také konec

realizovaná na jar 2018 v Galerii u Dobrého pastýře/Galerii TIC zahrňujúca diela Viktora

Takáča, Ivany a Zdeňka Rynešových, Filipa Cenka a Martina Ježka, pre ktorú Martin

1 Tému typografického filmu zhodnocovala výstava Typemotion. Type as Image in Motion v
ZKM|Center for Art and Media Karlsruhe, ktorá sa konala 16. 11. 2013 - 2. 3. 2014 a na základe
ktorej vznikla v nasledujúcom roku aj rozsiahla publikácia.
https://zkm.de/en/event/2013/11/typemotion (cit. 15. 12. 2021)
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Ježek vytvoril fragment Danse macabre a ktorý nakoniec inicioval vznik filmu Náš očistec

(2020).

1.2 Metodológia

Predmetom skúmania sa teda stal výber filmov Martia Ježka, adaptujúcich literárne

texty: Náš očistec (2020) - Jakub Deml/Můj očistec, Mohyla války (2019) - Karel

Čapek/Matka, Heidegger in Auschwitz (2016) - Martin Heidegger/Bytie a čas, Hannah

Arendt/Eichmann v Jeruzaleme, Richard Glazar/Treblinka, slovo ako z detskej riekanky;

Hra na ohradu (2010) - Stanislav Dvorský/Hra na ohradu; Raketa lásky (2009) - Vítězslav

Nezval/Raketa; Tanec (2004) - Milan Nápravník/Předmoucha; Dům daleko (2003) - Věra

Linhartová/Dům daleko; Hlas v telefonu (2000) - Richard Weiner/Hlas v telefonu;

Oděsa-Krym (1999) - Marina Cvetajevova/Poéma hory. Do výberu som zaradila aj film

Heidegger in Auschwitz, ktorý síce nepracuje priamo s literárnymi žánrami, ale spôsob,

akým tieto texty a ich témy integruje do procesu natáčania a postprodukcie, uplatňuje

aj v prípade ostatných vymenovaných filmov, pričom navyše obsahuje aj (pre Ježka)

ojedinelý postprodukčný postup typický pre materiálový film. Na tejto vzorke

pozorujem predovšetkým tesnosť vzťahu literárneho textu a filmu, ktorú popisujem v

analytických explikáciách jednotlivých diel a ktorá reprezentuje tri typy aplikácie textu

do iného média, a to v rovine štruktúry (scenár a partitúra), performativity (aktu

čítania v procese natáčania) a v rovine zvuku. Táto tesnosť, spôsob interpretácie textu

súčasne definovala kategorizáciu vybranej vzorky. Táto kapitola súčasne zahrňuje aj

akési katalógové listy jednotlivých filmov. Keďže považujem dramaturgickú činnosť za

súčasť praktického výskumu, obsahujú tieto katalógové listy aj informáciu o tom, kedy

a kde bol ten ktorý film uvedený. Okrem filmov, ktorých premietania som v spolupráci s

autorom a rôznymi inštitúciami iniciovala, popisujem aj rané filmy Oděsa-Krym (1999),

Hlas v telefonu (2000) a Tanec (2004), v ktorých možno pozorovať autorov rodiaci sa

záujem o literárne texty a ich filmové pojednanie. Pre koncentrovanejší vhľad do témy

naopak vynechávam popisy filmov, ktoré s textom nepracujú: Křížová cesta (2012) a

Monstrkoncert (2008), oba uvedené open air 19. 5. 2018 v rámci Brněnskej muzejnej noci

2018 v Galerii TIC a film Druhá liga (2007), uvedený 4. 12. 2017 v rámci PostFake Turn

doktorandskej konferencie v kinosále Galerie TIC. V analytickej časti práci zdôrazňujem
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performatívny aspekt filmografie autora, ktorá zatiaľ nebola v doposiaľ existujúcich

reflexiách zaregistrovaná , preto jej vymedzeniu venujem dôkladnejšiu pozornosť.2

1.3 Cieľ

Aj v kontexte aktuálne neexistujúceho súbornejšieho popisu a reflexie filmografie

autora som sa rozhodla vypracovať anotácie filmov, ktorých verejné projekcie som v

priebehu svojho dizertačného výskumu iniciovala. Doposiaľ existuje len pomerne

nesúrodá vzorka rozhovorov dostupná online alebo zväčša v tlačenej podobe v

periodikách alebo tlačovinách k výstavám, prípadne stručné referencie k vybraným

filmom, ktoré sa objavujú v súborných publikáciách popisujúcich český experimentálny

film. Táto absencia je čiastočne spôsobená sťaženou dostupnosťou autorových filmov,3

3 Prvé zmienky o filmovom prístupe Martina Ježka môžeme nájsť v časopise Cinepur č.17 (2001).
Texty Heleny Bendovej, Petra Marka, Alice Růžičkovej, Martina Čiháka, Martina Blažíčka a
mnohých ďalších v tomto čísle definujú český experimentálny film a referujú o jeho
predstaviteľoch. Cinepur č. 25 (2003) uverejnil rozhovor Martina Ježka s Janom Kolářom, ktorý
pre Cinepur č. 26 (2003) spracoval aj jeho profil. Ďalší rozhovor medzi Martinom Ježkom a
Matějom Nytrom o filme Heidegger in Auschwitz čítame až v Cinepure č. 122 (2019), venovanom
téme českého undergroundu. Autorskú (seba)kritiku filmu Heidegger in Auschwitz uverejnil
časopis Analogon č. 82 (2017) a v tom istom roku vznikol „Výsluch Martina Ježka vo veci
Heidegger v Auschwitzi” Viery Čakányovej pre slovenskú online platformu Kinečko. (Ten v
dôsledku neúplného prenesenia archívu do novej webovej prezentácie nie je dostupný.)
Rozhovor s kurátorkou výstavy BLACK BOX, WHITE HAT (GAMU, 2017-2018) Lenkou Střelákovou
viažuci sa k dielu Signál na zásuvce k obrazu nestačí, ktoré pre výstavu vytvoril, je k dispozícii v
tlačenej publikácii k výstave. Lenka Střeláková zaradila film Oděsa-Krym Martina Ježka aj do
online prehliadky Argumentovaná realita na online platforme Videoarchívu NFA (11. - 24. 10.
2021, https://videoarchiv-nfa.cz/project/argumentovana-realita/ cit. 1. 10. 2021), čím tento film
stavia do radu kľúčových formálnych postupov narábania s médiom pohyblivého obrazu za
posledných dvadsaťpäť rokov. Aby sme ešte chvíľku zostali pri online zdrojoch, uvediem
rozsiahly rozhovor z roku 2014, ktorý viedla Andrea Slováková a ktorý poskytuje akýsi
aktualizovaný prierez vtedajšími filmovými novinkami a ustaľujúcimi sa pracovnými postupmi
Martina Ježka. (https://www.dokrevue.cz/aktualne/_32 cit 1. 10. 2021) V rovnakom roku v
tranzite vychádza Asociativní dějepis umění Tomáša Pospiszyla, kde sú filmy Tanec a Dům
daleko nahliadnuté optikou vizuálneho umenia a postavené do kontextu s dielom Jána
Mančušku, aj Ponorná řeka kinematografie Martina Čiháka, kde sa stávajú vybrané filmy
Martina Ježka príkladom štrukturálneho filmu v českej experimentálnej kinematografii. Okrem
spomínaných zdrojov pre úplnosť rešerše uvediem aj dve diplomové práce, ktoré vznikli na
Masarykovej univerzite v Brně: Karolína Húserková  vo svojej práci Financovanie
experimentálnej kinematografie v Českej republike po roku 2000 vedie s Martinom Ježkom
rozhovor o fundraisingu a Kateřina Ferklová popisuje spoluprácu na audiovizuálnej
performancii Pan Roman so skupinou Handa Gote vo svojej práci Rodinný film - uvádění a
recepce rodinného filmu ve veřejném prostoru. Na rovnakú tému vzniká aj diplomová práca

2 Výnimkou je rodiaci sa záujem o filmografiu Martina Ježka z radov študentov filmovej vedy MU
v Brne. Performatívny aspekt projekcie filmu Náš očistec popísal Kryštof Kočtář v zatiaľ
nepublikovanej recenzii.
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keďže Martin Ježek považuje za jedinú prijateľnú formu ich prezentácie len

manifestáciu v podobe pôvodnej filmovej kópie. Na druhej strane ju považujem za

prirodzenú, keďže pre reflexiu určitého kontextového celku je potrebný určitý časový

odstup. Pre vytvorenie katalógových hesiel ma inšpirovala aj spolupráca s Národním

filmovým archivem a ich projektom Videoarchiv (Audiovizuální dílo mimo kontext4

kinematografie: dokumentace, archivace a zpřístupnění), pre ktorý som pripravila

textové podklady filmov Dům daleko (2003) a Náš očistec (2020). Domnievam sa preto,

že vypracovanie katalógových listov aspoň pre časť filmografie Martina Ježka môže

poslúžiť ďalším bádateľom a bádateľkám a súčasne funkčne zúročiť zozbierané

materiály a informácie. Súčasne sa domnievam, že kontextualizovaním filmov Martina

Ježka do oblasti galerijnej praxe a jej interpretačného rámca môže nastať určitá

aktualizácia ich posudzovania. O ich aktuálnosti som presvedčená, na druhej strane

som si vedomá, že používaný jazyk nekonvenuje jazyku súčasného diskurzu. Cez vrstvy

historizujúcich nánosov a v niektorých momentoch aj mierne afektovaného pátosu je

však možné nahliadnuť výsostne aktuálne témy násilia a útlaku, moci, radikalizácie,

izolácie a eskapizmu prepojené s prekvapivými konceptuálnymi postupmi a

mediálnymi a žánrovými presahmi, ktoré vo finále konštruujú silne imerzívny zážitok.

4 https://videoarchiv-nfa.cz/ (cit. 1. 10. 2021).

Rodinný film a vliv autorského subjektu na jeho možné podoby Evženie Brabcovej na pražskej
FAMU.
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2 EXPERIMENTÁLNY FILM MARTINA JEŽKA

Reflexia i existencia experimentálneho filmu sa na českej scéne začala rozvíjať až

koncom 90. rokov. Tento posun bol spôsobený účinným zoštátnením, centralizovaním

a kontrolou filmovej produkcie a školstva. To na jednej strane zabezpečovalo vysokú

profesionálnu úroveň kinematografie, ale súčasne potláčalo akúkoľvek alternatívu a

experiment. Experimentálny film síce nebol zo strany štátu zakázaný, ale jeho

dostupnosť bola značne obmedzená, určitú rolu preto v tejto oblasti zastávali

amatérske filmové festivaly (Mladá kamera Uničov, Rychnovská 8 alebo Brněnská 16).5

Súčasťou poprevratovej generácie filmárov z okruhu FAMU, experimentujúcich s

materiálom a médiom filmu bol aj Martin Ježek. Túto generáciu sa prvýkrát snažilo

zreflektovať tematické číslo časopisu Cinepur (č.17), v ktorom sa objavili zmienky alebo

profily filmárov a umelcov ako Martin Blažíček, Filip Cenek, Martin Čihák, Jakub

Halousek, Martin Ježek, Bohdan Karásek, Petr Marek, Vít Pancíř, Alice Růžičková alebo

František Wirth. Už tento zoznam naznačuje neortodoxnosť, akou sa

„experimentátori” pohybovali a pohybujú naprieč filmom, divadlom aj súčasným

umením.

2.2 Odkaz avantgardného filmu

V spomínanom čísle časopisu Cinepur Petr Marek v „medailóne” o Martinovi Ježkovi

píše:

Začátkem 90. let začíná Martin Ježek (*1976) natáčet první filmy

pod hlavičkou prostějovské skupiny TV VENCEREMOS. Jsou

směsicí mladé skepse a radostného ikonoklasmu. Jsou

montážního charakteru se samostatnou obrazovou a zvukovou

stopou. [...] Všemi Ježkovými filmy vane pocit hluboké hořkosti. Je

však zachycena velmi poťouchlým okem a převládající emoce

balancuje mezi temným patosem a skeptickým smíchem

přecházejícím málem ve výsměch. A právě tato nebezpečná hrana

vytváří základní napětí Ježkových filmů. Srdce romantika dovoluje

vřelost, rozum ironika se pokouší podkopávat vše, na čem by

5 Tomáš POSPISZYL, Asociativní dějepis umění, Paha: tranzit.cz, 2014, s. 157.

14



mohlo stát něco falešného, umělého, falešně Uměleckého. Ježek se

pokouší nedopouštět „násilí tvorby” tím, že se přímo na

materiálu /v nějž má ovšem skutečnou důvěru/ dopouští násilí tak

velkého, až se samo proměňuje v určitý druh svobody.6

Začať touto citáciou sa mi zdá priliehavé hneď z niekoľkých dôvodov, na jednej strane

trefne vystihuje dobový étos 90. rokov, jazyka Cinepuru, previazanosti skupiny

začínajúcich filmárov, ale súčasne aj autorský výraz Martina Ježka a charakteristiku

jeho práce s fotochemickým materiálom filmového pásu, ktoré si vo svojej podstate drží

dodnes. Práve v období 90. rokov a štúdia strihu a produkcie na FAMU sa aj7

prostredníctvom prednášok Martina Čiháka zoznámil so svetovým avantgardným

filmom, čo zásadným spôsobom sformovalo aj jeho vlastnú filmovú tvorbu. Zo

spomenutého okruhu experimentálnych filmárov je jedným z mála tvorcov, ktorí aj

dnes využívajú formálne a technologické postupy, objavujúce sa v undergroundovej

svetovej kinematografii a umení od druhej polovice 60. a v 70. rokoch. V tomto kontexte

je najcharakteristickejšou črtou filmov Martina Ježka práve fragmentárny a

štrukturálny spôsob, akým pracuje s montážou, multiexpozície, opakovanie sekvencií,

frenetický pohyb kamery, dokumentárny charakter záberov a absencia naratívu.

Martin Čihák vo svojej publikácii Ponorná řeka kinematografie vypracoval

kategorizáciu experimentálneho filmu, ktorá sprehľadňuje a rozširuje vo svete

zavedenú terminológiu. V prípade Martina Ježka najpriliehavejšiu kategóriu

štrukturálneho filmu popisuje prostredníctvom štyroch základných charakteristík, ktoré

vyslovil americký filmový kritik P. Adams Sitney: 1. pevne fixované postavenie kamery, 2.

využitie flicker efektu, 3. práca s opakovaním sekvencií, 4. prefilmovávanie fotografií,

diapozitívov alebo filmov, pričom Martin Čihák túto charakteristiku doplňuje o ďalší

axióm: 5. fotogenické podložie snímanej skutočnosti. Martin Čihák ďalej zdôrazňuje, že

hoci sa štrukturálny film zaoberá svojou vlastnou stavbou, je nesprávne chápať ho len

7 Martin Ježek študoval na FAMU v rokoch 1994 - 2001, ale štúdium nakoniec nedokončil,
poprevratová FAMU a Katedra strihovej skladby bola zameraná predovšetkým na klasický
naratívny film, čo sa úplne nezlučovalo so vzdorovitosťou a konceptuálnou montážou Ježkových
študentských filmov.

6 Petr MAREK, „filmy martina ježka. všechna lidská práva vyhrazena.”, Cinepur, č.17, září 2001,
s. 31.
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ako partitúru. Prostredníctvom materiálu filmového pásu totiž zdôrazňuje, že štruktúra

je dynamickou sústavou prechodov filmových políčok a tmy, takže film ako taký môže

byť uskutočnený len aktom projekcie a prítomnosťou diváka. V tomto konceptuálnom8

poňatí filmu je možné vystopovať aj zdroj pretrvávajúceho odporu Martina Ježka k

digitálnej technológii a naopak, príklon k experimentovaniu s performatívnym

potenciálom filmovej projekcie a inštalačným formám expanded cinema. A hoci definícia

štrukturálneho filmu ďalej hovorí, že film nemá žiadny naratívny ani poetický obsah, v

prípade Martina Ježka druhé kritérium tak celkom neplatí, aj keď sa prirodzenú

estetickosť/poetickosť svojich filmov snaží zrušiť všetkými dostupnými pracovnými aj

postprodukčnými metódami. Ježkov záujem o políčko filmu je väčšinou demonštrované

vytváraním rôznych strihových partitúr pri montáži. Štruktúru materiálu vo vybraných

prípadoch prepája s hudobnými partitúrami alebo štruktúrou jazyka, čo viac popisujem

v kapitolách venujúcich sa jednotlivým filmom.

2.3 Post-konceptuálne prístupy súčasného umenia

V roku 2014, v období vrcholiaceho post-konceptualizmu vychádza v pražskom tranzite

publikácia Asociativní dějepis umění Tomáša Pospiszyla, ktorá zhodnocuje rôzne oblasti

vplyvu konceptuálneho umenia 60. rokov na československé umenie po roku 2000, a v

rámci tohto posunu si v kontexte diela Jána Mančušku a Filipa Cenka všíma aj filmy

Martina Ježka. Robí tak v kapitole venujúcej sa presahom literatúry do pohyblivého

obrazu. Tomáš Pospiszyl píše, že práve konceptuálne umenie 60. rokov podnietilo

prekonanie modernistickej predstavy o nemiešaní umeleckých druhov, čo v súvislosti s

rozvojom digitálnych technológií záznamového a projekčného média umožnilo

rozšírenie najrôznejších foriem audio-vizuálnych diel. Umením pohyblivého obrazu sa

tak označuje široká a nesúrodá škála diel, často hybridného charakteru: klasické filmy,

videodokumentácie performancií, dokumentárne filmy, videoart, animované filmy,

slide-show alebo diela spadajúce do tradície experimentálneho filmu, svetelné

inštalácie, diela nových médií alebo webové projekty. A aj v tejto súvislosti zhodnocuje9

dielo Jána Mančušku, ktoré sa pohybuje na osi objektovej tvorby, expanded cinema,

filmu a literatúry. Práve autorské literárne texty Jána Mančušku, rozkladajúce naratív

9 Tomáš POSPISZYL, Asociativní dějepis umění, Paha: tranzit.cz, 2014, s. 155.

8 Martin ČIHÁK, Ponorná řeka kinematografie, Praha: AMU, 2013, s. 22-23.
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podobným spôsobom, akým to robila experimentálna literatúra 60. rokov v spojení s

pohyblivým obrazom, boli pre Tomáša Pospiszyla dôvodmi pre kontextualizovanie

filmu Tanec (2004) a Dům daleko (2003) Martina Ježka. To, čo autora publikácie na

týchto dvoch filmoch zaujalo, je „až pietní přemostění generační propasti a

nejautentičtější navázání na českou experimentální literaturu” . Mňa však v kontexte10

filmov a pracovných metód Martina Ježka zaujal aj popis Mančuškovho diela Sorry for

Being so Late (2007):

Autor vytvořil v pražské Stromovce imaginární čtvercovou mřížku

o 64 bodech. Během jednoho dne, od okamžiku východu slunce až

do jeho západu, pak podle přesného časového rozvrhu postupoval

od bodu k bodu. Svou cestu dokumentoval fotoaparátem na 64

pásů barevného filmu, kde každý z nich obsahoval 48 políček.

Autor tak musel vyfotografovat jeden snímek každých zhruba

dvanáct vteřin. Galerijní instalace sestává z volně zavěšených

vyvolaných pásů filmu v geometrickém rastru na pozadí velkého

lightboxu. Výsledkem je záznam autorova bytí v daných

prostorových i časových dimenzích, obrazová mapa jednoho dne.11

Takmer totožnú pracovnú metódu, vymedzenie trajektórie pohybu s kamerou v

priestore a zaznamenávanie dopredu vymedzeného počtu fotografií alebo metrov filmu

(v závislosti na použitom formáte materiálu) sledujeme aj v prípade filmu Náš očistec

(2020) - 1 políčko filmu každých 10 krokov vo fragmente Danse macabre, vo filme

Heidegger in Auschwitz (2016) - 2500 diapozitívov 35 mm v presne vymedzenom čase a

čiastočne aj prípade filmu Dům daleko (2003) - pohyb mestom po trajektórii špirály.

Rovnako ako Mančuška, aj Ježek sa snaží o odestetizovanú dokumentáciu priestoru,

záznam bytia v daných priestorových a časových dimenziách. Zaznamenaným obrazom

dodávajú význam až okolnosti, kontext, konkrétne miesto a často aj spracovávaná

literárna predloha. Túto pracovnú metódu môžeme považovať za jeden z nástrojov,

11 Ibid., s. 178.

10 Ibid., s. 182.
Spomínané filmy, Tanec (2004) a Dům daleko (2003) autorským spôsobom pojednávajú literárne
texty Milana Nápravníka a Věry Linhartovej.
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ktoré využíva aj postkonceptuálne umenie. Je nutné dodať, že táto metóda12

nereprezentuje výlučný pracovný postup Martina Ježka, uplatňuje sa len v určitých

fragmentoch filmov. Zdá sa mi zmysluplné na ňu upozorniť v kontexte určitého

anachronického vyznenia filmografie autora, ktorá je na jednej strane spôsobená

materiálom analógového filmu a na druhej strane podporovaná historickým kotvením

spracovávaných tém a literárnych predlôh.

2.1 Filmografia Martina Ježka

Značná časť filmografie Matina Ježka interpretuje literárne texty prostredníctvom

princípov štrukturálneho filmu. K voľnému spracovaniu si vyberá predovšetkým

predstaviteľov českej experimentálnej literatúry 60. rokov, alebo autorky a autorov,

ktorí vo svojom prístupe k textu experimentu predchádzali, ako sú Jakub Deml (Náš

očistec, 2020), Stanislav Dvorský (Hra na ohradu, 2010), Věra Linhartová ( Dům daleko,

2003), Milan Nápravník (Tanec, 2004) alebo Richard Weiner (Hlas v telefonu, 2000).

Okrem literárnych diel vo svojich filmoch experimentálnym spôsobom spracováva

portréty alebo príbehy ľudí s hraničnými životnými skúsenosťami ako sú Jan Palach

(Spálený fešák, 2011), Zdeněk Košek (Jak se dělá počasí, 2014), preživší holokaustu

(Heidegger in Auschwitz, 2016) alebo svoju osobnú skúsenosť z obdobia prvej vlny

pandémie, vo filme, ktorý natočil so svojimi deťmi v izolácii (Tichý zabiják, 2021).

Tretím motívom, ktorý je možné vysledovať z filmografie Martina Ježka, je fascinácia

rôznymi kolektívnymi, najmä voľnočasovými aktivitami ľudí, vďaka ktorým sa stávajú

súčasťou špecifickej komunity. Záznam honu na divokú zver (m. s. energoprojekt, 2001),

prehliadku súborov dychoviek (Monstrkoncert, 2008), vidiecku súťaž dobrovoľných

hasičov (Požární sport II., 2013) alebo re-enactment napoleonských vojen (Mohyla války,

2019). To, čo filmára na týchto aktivitách zaujíma a predovšetkým vyrušuje však nie je

úsmevná „hobby“ vážnosť, s ktorou aktéri k činnostiam pristupujú, ale skôr nekritická

kolektívna poslušnosť a disciplína, ústiaca do absurdných situácií.

K forme je nutné dodať, že všetky filmy Martina Ježka využívajú dokumentárne

postupy, situácie pred kamerou nie sú inscenované alebo režírované. Snáď

najvýraznejším znakom jeho filmov je obrovské množstvo strihov. Montáž vzniká podľa

12 Úlohe modelu, schémy alebo partitúry v postkonceptuálnom umení sa venujú aj publikácie
Model a metoda (2016) a Štyri modely (2018) Kataríny Hládekovej.
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vymedzeného systému už v kamere v priebehu natáčania, k nej sa pridávajú ďalšie

strihy v postprodukcii nezáväzne na pôvodných predeloch záberov. Tiež dvojexpozície

vznikajú predovšetkým pri natáčaní. V prípade projektov, ktoré nevznikali ako spoločný

projekt s hudobnými dramaturgami (Hra na osadu, 2010, Jak se dělá počasí, 2014 – oba v

spolupráci s Lukášom Jiřičkom) alebo skladateľmi (Náš očistec, 2020 – v spolupráci s

Robertom Piotrowitzom) vzniká zvuková časť nezávisle na obraze a má charakter

koláže, zloženej z nájdených zvukov, rozhlasových hier, dobových ruchových a

hudobných platní pre filmových amatérov, atď. Na filmoch spolupracuje alebo

spolupracoval mnohými filmárkami/mi a umelkyňami/cami, ako sú Miroslav

Bambušek, Jakub Halousek, Jan Daňhel, Martin Klapper, Robert Piotrowitz, Martin

Blažíček, Lukáš Jiřička, Evženie Brabcová, Viola Ježková, Lenka Kerdová, Viera

Čakányová alebo skupina Handa Gote, či Birds Build Nests Underground. Okrem

filmových uvedení sú jeho filmy prezentované aj v kontexte súčasného umenia.

Zastúpenie na výstavách:

2014 - Martin Ježek - Pornographique concentré directe sur 35m² / 35m², Praha /

kurátor Michal Pěchouček

2016 - Martin Ježek - BastArt, Bratislava / kurátorka Petra Feriancová

2017 - Martin Ježek, Kryštof Pešek, (c) merry, Martin Búřil, Jan Kulka - BLACK BOX,

WHITE HAT / GAMU, Praha / kurátorka Lenka Střeláková

2018 - Filip Cenek, Martin Ježek, Ivana a Zdeněk Rynešovi, Viktor Takáč - Začátek je

také konec / Galerie TIC, Brno / kurátorka Ivana Hrončeková

2021 - Alice Růžičková, Martin Búřil, Martin Blažíček, Martin Ježek, David Přílučík,

Tomáš Kajánek, Oskar Helcel, Lenka Hámošová, Barbora Trnková & Tomáš Javůrek -

Argumentovaná realita / online projekt Videoarchívu NFA / kurátorka Lenka Střeláková

Filmografia:

2021 / Tichý zabiják (Z letošního konce světa), 8 mm, col/bw, 25 min.

2020 / Náš očistec, 16 mm, col/bw, 67 min.

2019 / Mohyla války, 8 mm a 16 mm, col/bw, 35 min.
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2016 / Heidegger in Auschwitz, 16 mm, col, 50 min.

2014 / Jak se dělá počasí, 35 mm, col/bw, 40 min.

2013 / Požární sport II., 8 mm, col/bw, 30 min.

2012 / KKK, 16 mm, col/bw, 77 min.

2011 / Spálenej fešák, 8 mm, bw, 45 min.

2011 / Hra na ohradu, 35 mm, bw, 27 min.

2009 / Raketa lásky, 16 mm, bw, 27 min.

2008 / Monstrkoncert, 16 mm, bw, 14 min.

2008 / Kontralicht, Super8, bw, 13 min.

2007 / Zimní válka, Super8, bw, 15 min.

2007 / Druhá liga, 16 mm, bw, 27 min.

2004 / Tanec, 8 mm, col, 14 min.

2003 / Dům daleko, 16 mm, bw, 25 min.

2002 / Dětská škádlení, 8 mm, bw, 12 min.

2001 / Beseda, 8 mm, bw, 16 min.

2001 / Zkouška materiálu, 16 mm, bw, 4 min.

2001 / m.s. energoprojekt, 8 mm, col, 8 min.

2000 / Hlas v telefonu, 16 mm bw, 20 min.

2000 / ABC rekreace, 8 mm, bw, 8 min.

1999 / Folklor, 8 mm, bw, 9 min.

1999 / Oděsa-Krym, Super8, bw, 9 min.

1999 / 24 hodin /Novák/, vhs, 14 min.

1998 / Fishcream, vhs

1998-9 / Vertikální plán, vhs

1997 / Vexations, vhs

1996 / Die Wohl, vhs, 15 min.

1995 / Krátce, ale naplno, vhs

1994 / Doňa Perfekta, vhs, 22 min.

1994 / Nová cesta, vhs

1993 / Správná věc, vhs
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Performatívne projekty:

2011 / Ježek & Klapper, 8mm, 40 min.

2010 / PAN ROMAN, ve spolupráci s Handa Gote, 8mm, found footage, 55 min.
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3 PERFORMATIVITA

Aby sme mohli lepšie pochopiť spôsoby, akými literárne texty integruje do svojich diel,

musíme nahliadnuť aspekty performativity, ktoré vznik filmov sprevádzajú a v

niektorých prípadoch práce s textom zohrávajú kľúčovú úlohu. Prvky performativity sa

však objavujú vo viacerých aspektoch autorovho prístupu. V nasledujúcich kapitolách

ich popíšem na troch úrovniach: v audio-vizuálnych performanciách, v procese

filmovania a v post-produkcii filmového materiálu.

3.1 Audio-vizuálna performancia

Z pozície diváka zažijeme pri projekciách filmov Martina Ježka dnes už pomerne

ojedinelú situáciu, bytostnú prítomnosť filmového materiálu a jednu, prípadne viac

analógových premietačiek v hľadisku kina, prípadne iného projekčného priestoru. Dnes

už pomerne ojedinelé je aj autorovo programové zaujatie fotochemickým podložím

filmu a jeho trvanie na manifestácii pôvodnej filmovej kópie. To so sebou prirodzene

nesie aj fyzickú prítomnosť autora v situácii vnímania samotného filmového diela. Táto

situácia je výnimočná aj v kontexte iných súčasných českých a zahraničných vizuálnych

umelcov/kýň a filmárov/ok, ktorí/é pre vznik svojich diel požívajú technológiu

analógového obrazu, ale vo výsledku netrvajú na jeho analógovej projekčnej podobe,

prípadne pri nej nemusia byť fyzicky prítomní (Filip Cenek, Jiří Havlíček, Josef

Dabernig, Dorit Margreiter, Luke Fowler alebo Tacita Dean). V prípade Martina Ježka by

sme vzhľadom na výlučnosť takýchto projekcií mohli hovoriť aj o programovom13

záujme o zdieľanie projekčnej situácie s divákmi. Toto tvrdenie môžeme oprieť aj o

početné spolupráce na audio-vizuálnych performanciách pri príležitosti rôznych

festivalových, divadelných alebo galerijných udalostí. Na živých projekciách

spolupracoval napríklad s filmármi Janom Daňhelom a Jakubom Halouskom, filmárom

a hudobníkom Martinom Klapperom, hudobným a divadelným zoskupením Handa

Gote alebo kapelou Birds Build Nests Underground. Osobitou kategóriou je jeho

13 Martin Ježek je jediným držiteľom kópií svojich filmov, čo produkciu filmových premietaní
jeho diel približuje skôr spôsobu, akým funguje sféra galerijného prostredia než klasická
kinodistribúcia. Ponúka sa aj zdôvodnenie chýbajúcej systémovej platformy pre distribúciu
experimentálneho filmu a videoartu v Česku (a na Slovensku). V prípade Martina Ježka sa však
jedná skôr o bytostné zaujatie materialitou filmu a performatívnym potenciálom týchto
projekcií, ktorý rád podporuje a rozvíja.
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spolupráca s dramaturgom Lukášom Jiřičkom na projekte Hra na ohradu (2010) , ktorý14

existuje len vo forme audio-vizuálnej kino-performancie alebo rôzne experimentálne

projekčné realizácie vo forme expanded cinema. Napríklad film Náš očistec (2020)15

využíva tri plátna, pričom je obraz na menších bočných rámoch premietaný v reálnom

čase v reakcii na filmové zábery na hlavnom stredovom plátne alebo Mohyla války

(2019) , kedy obraz zo 16 mm premietačky rámuje menší záber z 8 mm filmu.16

Performativitu v tomto prípade môžeme definovať jednými z téz, akými pojem popisuje

nemecká teatrologička Erika Fischer-Lichte, a to vytvorenie spoločenstva aktérov a

divákov na základe ich spoluprítomnosti, ktoré má korene v uvažovaní o spoločenských

a náboženských rituáloch. V tomto kontexte je priam doslovným príkladom rozšírená17

projekčná verzia filmu Náš očistec, ktorý mal premiéru v znovu vysvätenej kaplnke

brnianskej káznice a je poctou katolíckemu kňazovi Jakubovi Demlovi. Zvuk filmu je

okrem iného komponovaný podľa princípov tradičnej latinskej omše a tri projekčné

plátna odkazujú na tvaroslovie oltárov. Prostredníctvom obsahových motívov filmu, ich

materiálovej a projekčnej manifestácie i spoločného zdieľania s divákmi Martin Ježek

rituál vedome inscenuje. O fyzickej spoluprítomnosti ako podmienke performativity sa

začalo v divadelnej vede viac diskutovať nástupom masovej medializácie kultúry. Až

možnosti filmovej reprodukcie performatívneho umenia vytvorili z podmienok

prítomnosti skutočného tela a telesnosti a zdieľaného priestoru dôležité kritérium

rozlíšenia živého a zaznamenaného predstavenia a rozšírili tak register žánrových

možností a ich prienikov.18

3.2 Performativita v procese filmovania

Pri projekcii ale performatívny potenciál filmov Martina Ježka ani zďaleka nekončí,

preniká aj do procesu natáčania, kde plní formu prakticky už ustálenej pracovnej

metódy autora. Ak sme si v predchádzajúcej podkapitole pri uvažovaní o performativite

18 Ibid. s. 96-97.

17 Erika FISCHER-LICHTE, Estetika performativity, Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011. s. 71.

16 Viac v kapitole 4.3.1 Mohyla války (2019).

15 Viac v kapitole 4.2.1 Náš očistec (2020).

14 Viac v kapitole 4.3.2 Hra na ohradu (2010).
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pomohli perspektívou divadla, v tejto časti sa vrátime späť do kontextu vizuálneho

umenia, ktoré je v prestupovaní hraníc médií a umeleckých druhov (v našom prípade

smerom k filmu) podstatne flexibilnejšie. Ako príklad uvediem kultovú performanciu

The Lovers: The Great Wall Walk (1988) Mariny Abramović a Ulaya, ktorou definitívne

ukončili svoj partnerský aj profesný vzťah po tom, ako sa po 90 dňovej pešej púti z

protiľahlých strán Veľkého čínskeho múru stretli uprostred. Zaujímavým aspektom

tohto diela je napríklad aj pôvodný ideový zámer, intímne gesto, kedy sú obaja pre seba

navzájom performerom aj divákom zároveň. Vzrastajúca popularita, medializácia a v

konečnom dôsledku aj prítomnosť záznamového média však toto striktné vymedzenie

rolí rozptýlila. Záznam pešej púte z Mníchova do Paríža počas neskorej jesene 197419

sprostredkúva aj textový denník O chůzi v ledu nemeckého filmára Wernera Herzoga.

Motiváciu k tejto ceste Herzog popisuje ako symbolický akt šamanizmu, rituál alebo

obetu bohom za uzdravenie nemeckej filmovej historičky a Herzogovej učiteľky Lotte

Eisnerovej, ktorú v Paríži navštívil.

Popadl jsem bundu, kompas a sportovní vak s tím nejnutnějším.

Moje pohorky byly tak festovní a nové, že jsem jim plně důvěřoval.

A pak jsem v neochvějné víře, že když za ní přijdu pěšky, tak

zůstane naživu, nejkratší možnou cestou vyrazil do Paříže. Krom

toho jsem tehdy taky chtěl se sebou být sám.20

Andreas Strӧhl v edičnej poznámke knihy uvádza, že táto dualita prezrádza niečo z

esencie Herzogovej estetiky:

[...] vedle sebe stojí dvě pravdy a vzájemně spolu nutně

nesouvisejí. Naopak: to osobní, psychologie, je kráceno, motivace

jsou zahlazovány. Život je převáděn na umění. Výsledek je

mnohoznačný, záhadný, poetický. Herzog tento pracovní princip

20 Werner HERZOG, O chůzi v ledu, Praha: Kalich, 2015, s. 11.

19 Marina ABRAMOVIĆ and ULAY, „The Lovers (The Great Wall: Lovers at the Brink)”,
www.ubu.com, https://ubu.com/film/abramovic-ulay_wall.html (cit. 11. 12. 2021)
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nazývá snahou po „extatické pravdě” a řadí se k umělecké

strategii, která přes expresionizmus sahá až k romantizmu.21

Túto Strӧhlovu poznámku o prelínaní života a umenia ústiacu do snahy o dosiahnutie

extatickej pravdy by bolo možné nahliadať aj teóriou afektu. Kľúčovým aspektom

spomenutých performancií je totiž fyzické utrpenie, ktorému svoje telá, prípadne telá

svojich spolupracovníkov vystavuje dvojica performerov ale aj Herzog v roli pútnika a

režiséra v túžbe dosiahnuť maximálnu mieru autenticity/extatickej pravdy. Mimo

hlavnej príbehovej línie jeho kultového filmu Fitzcarraldo (1982) film zaznamenáva aj

situácie, ktoré by sme mohli označiť prinajmenšom za riskantné, presun

niekoľkotonového parníka cez horský hrebeň pomocou kladiek (a nakoniec teda aj

ťažkej techniky) alebo plavbu parníka cez divoké pereje rieky, pri ktorej sa niektorí

členovia štábu zranili. Okrem profesionálnych hercov do svojich filmov Werner22

Herzog rád obsadzuje aj neprofesionálov, do Fitzcarralda obsadil miestne peruánske

kmene pôvodných obyvateľov a nemenej zaujímavé sú filmy s mentálne

hendikepovaným umelcom Brunom S., ktorý stvárnil hlavnú úlohu Kašpara Hausera v

Herzogovom filme Každý pro sebe a bůh proti všem (1974) a čiastočne dokumentárne

zábery z jeho života sa objavili aj vo filme Stroszek (1977), ktorý preňho Herzog vytvoril.

Werner Herzog po jeho smrti prehlásil: „Bruno byl ze všech herců, s nimiž jsem kdy na

svých filmech pracoval, ten nejlepší. Není nikdo, kdo by se k němu přiblížil. Mám na

mysli jeho lidství a hloubku jeho výkonu, nikdo takový jako on není.“23

Teatrológia pôvodne vnímala fenomenálne telo performera v dualite tela v jeho

prézentnosti a mysli v roli reprezentácie, čím sa snažila jeho pozíciu transformovať do

polohy objektu, nositeľa vloženého významu. Takéto chápanie performativity má

hlbokú tradíciu v odkaze antického divadla a teda vnímaní tradičnej úlohy

performera/herca/tela ako formy mysle/obsahov dramatických textov. Preskupovanie

týchto rolí skúma divadelná veda a divadlo dodnes. Jej prekonanie okrem iných

formuluje v knihe Myslet z druhého místa aj česká filozofka Alice Koubová a pomáha si

23 https://www.csfd.cz/tvurce/21504-bruno-s/biografie/ (cit. 1. 12. 2021)

22 Informácie pocházajú z dokumentárneho filmu Burden of Dreams (1982), ktorý natočil Les
Blank ako making-of movie Herzogovho Fitzccaralda.

21 Ibid. s. 5.
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pritom príkladmi pluralitného užívania performativity, tak ako ich poznáme z kontextu

súčasného umenia a syntézami tematických filozofických úvah naprieč posledným

storočím, pričom smeruje k ukotveniu performatívneho obratu vo filozofii.

Dramatičnost performativu [ztělesněné uskutečnění toho, co je

vyjadřováno] spočívá v tom, že v něm není možno oddělit prosté

tělo od čiré myšlenky, výrazovost od ideje, ale že myslet tělo

znamená jednak uchopit ho nutně normativizovanou formou a

jednak ho sledovat v jeho síle jako schopnost pohnout myšlením a

překročit jeho hranice. [...] Pokud jde o nereferenčnost

performativu, znamená to, jak již víme, že performativ

neodkazuje jako formální znak k nějaké skutečnosti, kterou sám

není, ale že odkazuje sám na sebe. J. Butler ukazuje, že toto „samo

na sebe” znamená iteraci svých vlastních minulých ztělesnění.

Performativ má moc vykonat to, co označuje, díky odkazu na

řetězec svých vlastních dosavadních výskytů v rámci

spoločenského pole. Jako takový nikdy nepůsobí instantně, tady a

teď. Performativ je vlivný až jako druhý, třetí, čtvrtý, výskyt sebe

sama, nikoli jako singulární náhlá událost prorážející čas i prostor.
24

Toto samo na seba odkazujúce predstavuje komplex individuálnych skúseností,

vrodených daností a nadobudnutého poznania a tvorí unikátny charakter každého

„tela”. Práve prirodzenosť, akou je performer schopný integrovať do svojho prejavu

vlastnú históriu, individualitu a temperament, je autenticita, ktorú Herzog oceňuje, keď

hovorí o nevídanej hĺbke hereckého výkonu Bruna S. a systémovo ju podnecuje, keď núti

filmový štáb a Klausa Kinského kormidlovať starý parník divokými perejami rieky. A

bez uznania individuálnej sily myslí a sedimentov osobných príbehov by postavy

Mariny Abramović a Ulaya v kontexte performatívneho umenia pravdepodobne

neexistovali.

24 Alice KOUBOVÁ, Myslet z druhého místa, Praha: NAMU, 2019, s. 100-101.
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Čo sa stane, keď sa telo perfomera ocitne pred a súčasne za kamerou môžeme25

sledovať na príklade diela Adjungierte Dislokationen (1973) rakúskej umelkyne Valie

Export. Jej telo bolo orámované dvomi Super8 kamerami, jedna kamera z pozície jej

hrudníka snímala mestský priestor a krajinu pred jej telom a druhá, pripevnená na

chrbte zaznamenávala ubiehajúcu scenériu. Jej pohyb bol súčasne dokumentovaný na

16 mm kameru Hermannom Hendrichom Schnittom. Výsledná forma diela je

prezentovaná ako trojobraz, na ktorom simultánne sledujeme pohyb postavy aj obraz

zaznamenaný pohybom tohto tela. Toto dielo priam ukážkovo reprezentuje prienik26

medzi performanciou a filmom a konceptualizuje pozíciu tela a telesnosti voči

záznamovému médiu i voči fyzickému priestoru, pričom prostredníctvom technológie

rozširuje svoje schopnosti. Vznik záznamov nepodliehal plánovanej estetizácii, je

surovou dokumentáciou pohybu performerky v priestore.

Na tomto mieste nadviažem na postupy, ktoré pri natáčaní opakovane používa aj

Martin Ježek, pričom jeho pozícia je v zásade za kamerou, no jeho prístup by sme mohli

označiť ako performatívny. Snáď najanalogickejším príkladom k vyššie spomenutému je

pracovný postup, akým vznikol film Mohyla války (2019). Už pôvodný koncept filmu bol

zamýšľaný ako performatívna udalosť, film dokumentárnym spôsobom zaznamenáva

re-enactment bitky pri Slavkove, ktorého sa každoročne zúčastňujú tisícky

kostýmovaných nadšencov v dobových uniformách. Martin Ježek sa tejto situácie

zúčastnil ako samozvaný člen pechoty, akurát držal v ruke namiesto atrapy historickej

zbrane kameru s 8 mm filmom. Podobne ako v prípade spomenutého diela Valie Export,

ani on pri týchto pokusoch stať sa súčasťou vojnového davu nesleduje estetické a

kompozičné kvality zaznamenávaného obrazu, ale zaujíma ho skôr prenesenie

autentického zážitku masovej udalosti simulujúcej násilie cez svoje vlastné telo, držiace

kameru. Obdobný aspekt by sme mohli vysledovať aj v spôsobe, akým vznikli časti

Heideggerova chata a Heidegger v Osvienčime v rovnomennom filme. Podľa inštrukcií

Martina Ježka sa v tomto prípade štvorica performerov (vrátane Ježka)

prostredníctvom kamery symbolicky stotožnila s postavami Martina Heideggera a

26 https://www.sixpackfilm.com/de/catalogue/1659/ (cit. 2. 12. 2021)

25 Pozíciu človeka za kamerou zviditeľnuje aj film Človek s kinoaparátom (1929) Dzigu Vertova,
ten ale konceptualizuje predovšetkým filmové médium a spôsob jeho percepcie a nás v tomto
prípade zaujíma skôr aspekt telesnosti.
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Hannah Arendtovej, aby zaznamenala svoju fiktívnu návštevu Osviečimu a

Todtnaubergu. Proces filmovania nesleduje jasne vytýčený scenár alebo storyboard,

kritériami pre vznik obrazov je často len trajektória pohybu performera s kamerou

alebo lokácia. Výsledný záznam je bezprostrednou reakciou na aktuálnu situáciu (často

v kombinácii s čítaním textu) filtrovanú cez individuálnu skúsenosť snímajúceho.

Analógie k pútnictvu zase nájdeme vo fragmente Danse macabre (2018) a filme Náš

očistec (2020), ktoré zaznamenávajú pešiu púť zo Starej Říše do Tasova. Približne

každých desať krokov vznikne v kamere so 16 mm filmom jedna fotografia/políčko

filmu, pričom je filmový pás po určitom úseku takto zaznamenanej cesty v kamere

spätne previnutý a druhý krát exponovaný. V prípade filmov Heidegger in Auschwitz a

Náš očistec nie je možné hovoriť o snahe o anti-estetiku obrazového záznamu, avšak

konceptuálne vymedzenie trajektórie pohybu a uskutočnenie pešej púte s viacerými

symbolickými presahmi, považujem za performatívne hneď z viacerých dôvodov. Púť v

prvom rade sleduje kresťanský spirituálny rozmer, v druhom pláne vnímame cez

trajektóriu Stará Říše - Tasov osobný život a cez intenzívne čítanie textov Můj očistec aj

literárne dielo Jakuba Demla. Pri tom všetkom je to však práve pohyb filmára,

performera a autora s kamerou, ktorý nám cez záznamové médium a svoj subjektívny

pohľad tieto obsahy sprostredkúva.

Alice Koubová referuje aj o transformujúcom sa nahliadaní na rečový prejav a

performatívne manifestovania literárneho textu v kontexte divadla a performatívneho

umenia. V nadväznosti na Johna Langshawa Austina, ktorý prehodnocuje

štrukturalistické rozlišovanie jazyka ako systému a reči ako prehovoru a z neho

vyplývajúcich utilitárnych funkcií, uvádza:

Performativ označuje takový druh jazykové promluvy, jehož

smyslem není popis ani pravdivé konstatování nějakého reálného

hovorového stavu věcí (to je funkcí tzv. konstativu), nýbrž

uskutečnění nějakého aktu. Vyslovením performativu neboli

performativní výpovědí (performative utterance) se tvoří nová

skutečnost. Objevem, který staví teorii performativu proti

soudobé filosofické normě, je odhalení, že existují situace, v nichž

skutečnost a slovo v jistém smyslu splývají a v nichž je říkání

děláním. Ocitáme se pak v situaci, kdy je „výraz” tak zvaně
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sebereferenční, kdy neukazuje na nějakou skutečnost skrytou za

ním, ale kdy je sám uskutečněním nějaké skutečnosti. Původní

dvojitost světa ukazovaného (vyjadřovaného) a systému znaků,

které ho ukazují (vyjádřují), je tak v jednom místě jako by slepen

dohromady: výraz je skutečnost, které je výraz výrazem.27

Toto tvrdenie však prinieslo radu problémov do rozlišovania realizácie prehovoru,

ktorý má reálny vplyv na skutočnosť a ktorý je realizovaný napríklad aj v kontexte

umenia a jeho význam neimplikuje reálne sa uskutočňujúci jav. Austin si ich

uvedomoval a následne rozlíšil na pravé a parazitické rečové akty. Toto pozičné

vymedzenie reči v performatívnom akte do úrovne prehovoru druhej kategórie však

taktiež nemôže byť úplne uspokojivé a ani odpovedajúce. Alice Koubová túto diferenciu

vysvetľuje na základe podobných konštrukcií, aké použila aj pri zpochybnení duality

tela a mysle:

Tím, že je hercova řeč citací a zároveň intenzivní promluvou, tak

odhaluje důležitý poznatek o performativu obecně: performativ

odkazuje sám na sebe ve smyslu citace všech svých předešlých

výskytů. Performativ tedy neodkazuje sám na sebe tady a teď, ale

sám na sebe mnohokrát dosud a ve všech dosavadních situacích.

Performativ je iterací svých vlastných proslovení. „Být sám

sebou” znamená pro performativ opakovat se v řetězci

vyslovování. Stejnost, auto-reference, je tak dána opakováním

sebe sama. Tato stejnost však není stejností prostou a

nenarušitelnou. S každým novým vyslovením se totiž význam

performativu, jako kontext či dopad posouvá. Přestože

performativ rozpoznáváme v jeho opakování, víme také, že každé

opakování zahrnuje nepřesnosti, nepovedenost, posun významu.

Proto způsob citace performativu sebou samým zahrnuje

transformaci, diferenciaci, vnitřní rozpor a jinakost. [...] V tomto

smyslu nás divadelní řeč neupozorňuje na esenciální rozdíl mezi

výrazem hereckým a výrazem reálným, ale na charakteristiku

27 Alice KOUBOVÁ, Myslet z druhého místa, Praha: NAMU, 2019, s. 60-61.
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všech performativů, na jejich společnou iterabilitu a citovatelnost.
28

V tomto kontexte sa mi zdá príhodné uviesť ešte jednu poznámku Alice Koubovej:

Skutečnost se neukáže bez hry na skutečnost. Performativ se

nevyjeví bez hereckého řečového jednání. Aktér, jednající člověk

nejedná reálně bez toho, že by byl schopen jednat jakoby. Naše

společenská řeč má k divadelní řeči mnohem blíže, než bychom si

zprvu mohli myslet. Svými výroky vyjadřujeme autonomní

postoje nás samých mnohem méně, než věříme.29

Pojednávaním reči v kontexte performativity sa Koubová dotkla štrukturalistických aj

postštrukturalistických východísk nahliadania na jazyk, ale hlbšie sa semiotikou jazyka

z pochopiteľných dôvodov nezaoberá. Posledná citovaná časť však naznačuje, že pre

lepšie pochopenie rozlišovania performatívu je nutné zaoberať sa charakterom

samotnej výpovede a jeho autonómnou schopnosťou kódovania. Popri zrovnoprávení

jeho postavenia v rámci predstavenia prostredníctvom uznania zjednoteného tela a

mysle performera sa však vynoruje ešte celá šírka problematiky vzťahu autora - textu -

čitateľa. Domnievam sa, že prekonanie dichotomického uvažovania o rečových

prejavoch nemôže byť úplné, kým si všímame len rolu performatívu a mnohoznačnosť

samotného jazyka dramatického alebo iného literárneho textu nechávame stáť bokom.

V tomto prípade sa totiž do procesu iterácií čitateľa prostredníctvom textu dostáva ešte

celý komplex iterácií jeho autora. Register utilitárnych funkcií jazykového znaku preto

Roman Jakobson a Jan Mukařovský rozšírili okrem iných ešte aj o poetickú/estetickú

funkciu, vďaka čomu môžeme vo filozofii jazyka reflektovať aj celý komplex

nepriamych pomenovaní, ktoré divadelná veda označuje ako schopnosť performatívu

„jednanať akoby”, a uľahčiť ich porozumeniu vytvorením kategorizácie (čomu sa

následne venuje literárna veda).

Príkladom takéhoto transferu významu (autor textu - text - autor obrazového

záznamu/performer - obraz - divák) sú niektoré filmové diela Martina Ježka.

29 Ibid. s. 67.

28 Ibid., s. 64-66.
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Najvýstižnejším príkladom je jeho emblematický film Dům daleko (2003) , kde sa v30

procese natáčania odohrávalo sústredené čítanie rovnomenného experimentálneho

textu Věry Linhartovej. Každých sto krokov zodpovedalo jednému odseku textu, obaja

performeri s kamerou kráčali podľa vopred definovanej trasy a po každej stovke krokov

zastali, aby Martin Ježek nahlas predčítal časť textu a následne obaja natočili svoj záber.

Dům daleko je svojím spôsobom existenciálnou prózou, ktorá zdôrazňuje projekciu

subjektu do objektu, do domu alebo predmetov, ktorými sa človek obklopil a následne

pozoruje ich dočasnosť a rozpad. Film Martina Ježka sa nesnaží tento text ilustrovať,

prebieha tu práve transfer symbolického prekódovania metaforického jazyka

literárneho textu do autonómneho metaforického jazyka obrazu, ktorý je vyvolávaný a

podporovaný performatívnym manifestovaním textu samotného. Podobný princíp, aj

keď nie až tak dôsledný v rámci simultánneho čítania pri filmovaní, sprevádzal aj vznik

filmov Náš očistec a Heidegger in Auschwitz, ktorý bližšie popisujem v kapitolách

venovaných jednotlivým filmom.

Metódy interpretácií literárnych, a v prípade filmu Heidegger in Auschwitz aj

filozofických textov nemajú jednotnú ustálenú podobu, ale podliehajú neustálemu

skúmaniu a prehodnocovaniu. Performatívne čítanie ako súčasť prípravy pred

natáčaním alebo integrálna súčasť procesu filmovania je len jeden zo spôsobov, akým

autor k textu pristupuje. Mnohonásobné vrstvenie konceptov, obrazov a zvukov je pre

jeho filmografiu charakteristické, každá vrstva pritom predstavuje klaster

autonómnych znakov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú.

3.3 Materiálový film a personifikácia ako hraničná forma performativity

Tretím typom performatívneho gesta, ktorý sa pri analyzovaní filmových postupov

Martina Ježka vyjavuje, je v jeho prípade pomerne ojedinelé zasahovanie do emulzie

filmového pásu v procese postprodukcie filmu. Pozorujeme ho len v malej časti

obrazového materiálu z filmu Heidegger in Auschwitz (2016) zaznamenávajúcej okolie

Heideggerovej chaty v Todtnaubergu. Film pracuje s tromi textami, filozofickým

dielom Bytie a čas Martina Heideggera, filozofickou reportážou Eichmann v Jeruzaleme

Hannah Arendtovej a denníkom preživšieho holokaustu Treblinka, slovo ako z detskej

riekanky Richarda Glazara, pričom zaznamenáva predovšetkým dve lokácie,

30 Viac v kapitole 4.2.3 Dům daleko (2003).
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bezprostredné okolie bývalého vyhladzovacieho tábora Osvienčim a spomínané okolie

Heideggerovej chaty, kde nemecký filozof napísal predmetný filozofický text.

Svojím spôsobom je Heidegger in Auschwitz filmom, ktorý z celého registra

Ježkovej produkcie asi najintenzívnejšie spracováva motív fyzického tela v kontakte s

jeho pominuteľnosťou, ktorú je možné predznamenať práve v Heideggerom

vyzdvihovanom pocite existenciálnej úzkosti. Tento motív tela a jeho pobyt však nie je

vo filme artikulovaný ilustratívne, prostredníctvom obrazu, ten sprostredkúva

predovšetkým jeho absenciu: prázdne okolie neobývanej chaty a okolie Osvienčimského

tábora, zobrazenie postáv je reprezentované len zábermi na detaily tvárí unavených

maratónských bežcov, symbolizujúcich vyčerpanie na pokraji smrti a autentickými

fotografiami tzv. Auschwitz Albumu zobrazujúcich ľudí, ktorých telá sa bezprecedentne

stali materiálom. Túto transformáciu ľudského bytia do akéhosi živého nebytia popisuje

Giorgio Agamben pojmom homo sacer - človeka posvätného, akúsi starovekú formu

trestu, homo sacer je človek, ktorého nehodno obetovať, ale možno beztrestne

zavraždiť, človek, ktorý sa pohybuje niekde na hrane práva a jeho život nemá žiadnu

ochranu a hodnotu. Giorgio Agamben ďalej pomenúva proces, akým bolo židovské31

obyvateľstvo postupne zbavené akýchkoľvek práv. Teritórium a právna forma štátov

poskytuje svojim obyvateľom právnu ochranu, v momente kedy človek stratí štátnu

príslušnosť, stáva sa zraniteľných, neexistuje právo, ktoré by sa na neho vzťahovalo a

chránilo ho. Zbavením Židov ich štátnej príslušnosti sa z nich stala istá forma homo

sacer, následné deportácie do uzavretých fyzických zón koncentračných táborov zase

umožnili vytvoriť špeciálne vojnové teritoriálne právo, ktoré nakoniec pripustilo

absolútnu objektifikáciu ľudského tela.32

Tomáš Jirsa vo svojej štúdii venujúcej sa afektívnemu obratu v literatúre

pomenúva afekt ako reakciu na stretnutie s niečím obtiažne pomenovateľným,

cudzorodým, ale aj napriek tomu povedomým, čo vyvoláva zdesenie, silný afektívny

obraz alebo inú intenzívnu zmyslovú entitu [...]. Afektívna teória je aplikovaná naprieč33

33 Tomáš JIRSA, „Jazyk tvarovaný excesem: afekt a jeho performativní medialita”, World
Literature Studies 9, 2017, s. 21.
http://www.wls.sav.sk/wp-content/uploads/WLS3_2017_Jirsa.pdf (cit. 10. 12. 2021)

32 Ibid., s. 126-135.

31 Giorgio AGAMBEN, Homo sacer, Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 75.
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estetikou, filozofiou, literárnou, divadelnou alebo filmovou vedou. Do tohto kontextu

by sme mohli vložit spôsob, akým Martin Ježek reaguje na spracovávanú tému. Za

pozornosť však okrem roviny zobrazovaného stoja predovšetkým procesy

symbolického vteľovania a personifikovania neživých predmetov za účelom ich

oživenia. Kamera sa stáva ľudským okom, aby mohla svedčiť a filmový pás sa stáva

telom, aby mohol cítiť. V afektívnom performatívnom geste ho Martin Ježek vystavuje

vplyvom počasia: mrazu, vetru a slnku, aby narušil jeho povrch. Giorgio Agamben

prostredníctvom pojmu homo sacer pomenúva proces, akým bolo možné zbaviť ľudské

bytie hodnoty, premeniť ho na objekt, v reakcii na tento pohyb: subjekt stávajúci sa

objektom Martin Ježek predvádza protipohyb, personifikuje: objektom prisudzuje

status subjektu. Film Heidegger in Auschwitz svojim obsahom, obrazom, filmovými

postupmi aj materialitou bytostne osciluje v medzere, ktorú tieto protichodné pohyby

vytvárajú.
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4 LITERÁRNE PREDLOHY FILMOV A SPÔSOBY ICH INTERPRETÁCIÍ

Pre spracovanie si Martin Ježek vyberá predovšetkým literárne diela a autorov, ktorých

básnický jazyk prekonáva zavedené formy a smeruje k absolútnej dekonštrukcii jazyka

samotného. Experimentálna literatúra 60. rokov sa vyznačuje dekonštrukciou verša

alebo vety, experimentom na úrovni syntaxe, využívaním písmen alebo

interpunkčných znamienok ako výstavbových prvkov, autoreferenčnosťou:

tematizovaním básnenia, slova, jeho hraníc, až k hraniciam obrazu. V tom môžeme

vidieť analógiu s filmovým jazykom Martina Ježka a aj preto nie je úplne možné hovoriť

o filmovej adaptácii, jedná sa skôr o svojbytný konceptuálny spôsob interpretácie.

Register autorov, ktorých diela takto pojednáva, sleduje prierez českou literatúrou od34

expresionizmu a surrealizmu až k experimentálnej poézii (Jakub Deml, Richard Weiner,

Karel Čapek, Marina Cvetajevova, Vítězslav Nezval, Věra Linhartová, Milan Nápravník a

Stanislav Dvorský).

Formálny experiment ale nie je jediným spoločným menovateľom

interpretovaných textov, všetky pojednávané texty sú totiž určitým spôsobom

hraničné, existenciálne, pojednávajúce o pocite úzkosti, prípadne priamo o smrti. Je

zaujímavé, že Tomáš Jirsa odôvodňuje vychýlenie literárneho jazyka stretnutím s

unheimlich:

[...] jakmile jazyk psaní „narazí” na cosi děsivého a unheimlich,

afektivně silný obraz či jinou intenzivní smyslovou entitu, právě

tato srážka jazyk proměňuje v médium nejednoznačného, ale do

konkrétních forem vtěleného afektu. Ten mění rytmus jazyka,

vychyluje jej z narativu a rozostřuje jednoznačnou reprezentaci.

Jazyk se v momentech této srážky s unheimlich stává více

hmatatelný a figurální než čitelný. Touto figurálností mám na

mysli proces, který Jean-Francois Lyotard vymezil jako

34 Z tohto zovšeobecnenia vypadáva Marina Cvetajevova, ktorej postavenie v českej literatúre je
špecifické.
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prostorovou manifestaci jazyk na pomezí viditelného a čitelného.
35

Je zaujímavé nahliadať touto optikou texty Jakuba Demla, Milana Nápravníka, Věry

Linhartovej alebo Richarda Weinera a súčasne pritom sledovať ich transkripciu do

filmového jazyka Martina Ježka.

4.1 Literárny text ako scenár a partitúra

Jedným z dôvodov, pre ktorý Martin Ježek pracuje s klasickým filmom, je že mu

umožňuje využívať svoju štruktúru fyzickým spôsobom. Mám tým na mysli stavbu

filmového pásu, oddelené políčka obrazu, ktoré umožňujú fyzický zásah. V nadväznosti

na tradíciu štrukturálneho filmu, túto vlastnosť materiálu autor využíva aj pre

kódovanie obsahov do štruktúry radenia záberov. Montáž filmových sekvencií často

odpovedá dopredu určenému systému, najčastejšie pre tento účel používa hudobnú

partitúru, ale v prípade filmu Heidegger in Auschwitz analogicky prepojil štruktúru

filmového pásu so štruktúrou slova. Jedno písmeno odpovedalo kódu Morseovej

abecedy, ktorá bola prevedená do políčok filmu. Konkrétny postup je bližšie popísaný v

kapitole, venujúcej sa tomuto filmu, kvôli dominancii princípu performativity som ho

zaradila do odpovedajúcej podkapitoly. Scenár môžeme v tomto prípade chápať aj ako

synonymum pre slovo štruktúra. Raketa lásky je špecifickým filmom z viacerých

dôvodov. Ako jediný z celej Ježkovej filmografie je autoreferenčný. Tematizuje

štrukturalistické tézy Jana Mukařovského a Romana Jakobsona a do obrazu prevádza

scenár fotogenickej básne Raketa Vítězslava Nezvala.

4.1.1 Raketa lásky (2009)

Film bol uvedený v rámci vernisáže výstavy Začátek je také konec 6. 3. 2018 v sále Kina

CIT (No Art).

16 mm, bw, 27 min.

Réžia: Jan Daňhel, Martin Ježek

35 Tomáš JIRSA, „Jazyk tvarovaný excesem: afekt a jeho performativní medialita”, World
Literature Studies 9, 2017, s. 21.
http://www.wls.sav.sk/wp-content/uploads/WLS3_2017_Jirsa.pdf (cit. 11. 12. 2021)
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Kamera: Jan Daňhel, Jakub Halousek, Martin Ježek

Zvuk, strih: Martin Ježek

Hrajú: Filip Novák, Anna Synková, Vojtěch Mašek, Hedvika Hansalová

Spolupráca: František Wirth, Jan Richter

Hoci Martin Ježek vo svojich filmových interpretáciách literárnych predlôh prirodzene

experimentuje s významom znakov a rôzne ich kríži, v Rakete lásky sa typológia znaku a

arbitrárnosť vzťahu medzi označujúcim a označovaným stáva samotným konceptom

filmu. Martin Ježek a Jan Daňhel ho vysvetľujú ako mapovanie vzťahu medzi

doslovnosťou a obraznosťou prostredníctvom sfilmovania fotogenickej básne Raketa

Vítězslava Nezvala zo zbierky Pantomima, pričom si pomáhajú poznatkami semiotika

Romana Jakobsona. Pražský lingvistický krúžok na čele s Romanom Jakobsonom a

Janom Mukařovským rozšíril teóriu o funkciách jazyka okrem iných aj o poetickú

(estetickú) funkciu. Dovtedy definovaná komunikačná a označovacia (Ferdinand de

Saussure), prípadne zobrazujúca, expresívna a apelatívna funkcia (Karl Bühler)

pomenúvala totiž len vzťah jazyka k označovanému (denotát) alebo vzťahu k

hovoriacemu či vnímajúcemu. Pre skúmanie a definovanie mechanizmov jazyka tak ako

s ním narába literatúra tieto funkcie však nedostačovali. Pre literatúru je36

charakteristické nepriame pomenovanie, prenášanie významu slov, v literárnych

trópoch sa realizuje na základe podobnosti (metafora) alebo na princípe vecných alebo

logických súvislostí (metonýmia). Z Jakobsonovho výskumu afázií, porúch reči

vyplynulo, že metafora je definovaná schopnosťou vytvárania kombinácií a

kontextualizácií, zatiaľ čo metonýmiu podmieňuje schopnosť selekcie a substitúcie.

Tieto poznatky však prenášajú svoju platnosť aj mimo oblasť literatúry, kubizmus v

maliarstve môže byť nahliadaný ako metonymický, film je prevažne metonymický, ale

jeho montáž môže vytvárať metafory, tak ako to napríklad demonštruje známy Kulešov

efekt. A to sú východiská, ktoré do filmu Raketa lásky kóduje aj dvojica Martin Ježek a37

Jan Daňhel, ktorých pojmy doslovnosť a obraznosť by sme mohli považovať za

37 Michal HARPÁŇ, Teória literatúry, Bratislava: Tigra, 2004, s. 96.

36 Peter MICHALOVIČ – Vlastimil ZUSKA, Znaky, obrazy a stíny slov, Praha: AMU 2009, s. 40-43.

36



synonymá k pojmom metonýmie a metafory. Doslovnosť v tomto prípade predstavoval

zámer sfilmovať Nezvalovu báseň Raketa, ktorá má sama o sebe formu textového

storyboardu, návodného scenára k filmu:

61 (polodetail) průvodčí mluví ke strážníkovi

62 zastavující vlak

63 automobil prudce přijíždí

64 dámská ruka na loži klade na čelo kapesník

65 píšťalka lokomotivy

66 detektiv a schůdcích

67 zajíc staví se na zadní nohy

68 ruka s revolverem

69 oko s monoklem

70 monokl padá na zem a tříští se

71 pán stojí bez hnutí

72 výstřel (odclonit)38

Báseň predstavuje sled obrazov popisujúcich jednoduchú detektívnu zápletku s

mužom, dámou a detektívom, scény sa odohrávajú v kaviarni, električke alebo na

vlakovej stanici, okrem toho, že sled udalostí nedodržiava chronológiu, scény sú

doplnené o surrealistické obrazy. Na základe kontextualizácie všetkých obrazov však aj

z takto fragmentárne štruktúrovaného deja dokážeme odvodiť vzťahy medzi

jednotlivými postavami a zápletku, literárna predloha teda pracuje s princípom

metafory priam ukážkovo. Prevtelením do filmového obrazu, ktorý sa tentokrát snaží

byť čo najvernejší, dochádza k prevodu z jedného systému znakov do druhého, z textu

do obrazu na základe podobnosti, substitúcie, tento vzťah by sme preto mohli označiť

ako metonymický. V Ježkovej deklarovanej doslovnosti ale vo výsledku dochádza k

navrstveniu dvoch protichodných spôsobov myslenia/artikulovania. Tento moment

filmu Raketa lásky je zaujímavým predovšetkým preto, že priam autoreferenčne

zviditeľňuje schému, ktorú uplatňuje v celej šírke popisovanej filmografie, akurát sa

metaforické a metonymické zobrazovanie na plátne zvyčajne vrství a strieda v rýchlom

a nepravidelnom tempe. Vytýčený cieľ diadického vzťahu doslovnosti a obraznosti

38 Vítězslav Nezval, Pantomima, Praha: Akropolis, 2004, s. 96.
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doplňuje symbolický obrazový materiál Jana Daňhela. Symbol môžeme v tomto prípade

taktiež chápať ako druh básnického trópu, kedy je jeho význam utváraný na základe

individuálnopsychologického faktora a nie všeobecnej spoločenskej konvencie.

Metódu strihu popisuje Martin Ježek nasledovne:

Střihový předpis připravil Jan Daňhel tzv. lístečkovou metodou

tak, že seřadil mnou popsané záběry. Textové popisy záběrů

ovšem zdaleka neodpovídali tomu, co se v nich odehrávalo.

Vycházel jsem z poznatku, že popisy stejných událostí se

vzhledem k důrazu na odlišné elementy obrazu u každého

mluvčího podstatně liší. Tam, kde jsem napsal krmelec, viděl

Daňhel původně jen kosočtverec atd. Stejným způsobem se

pracovalo i se zvukovou stopou. Pro zpestření jsem také používal

metodu „signálu a dozvuku”. Tzn. několik políček (typicky 5-10)

např. ze záběru č. 15 jsem odebral a přemístil dovnitř záběru č. 10,

stejně tak do záběru č. 20. Analogicky jsem tak pracoval s většinou

záběrů. Vnikla tak jakási vnitro-vnitrozáběrová montáž.39

V rámci takto definovaných kategórií preneseného významu by sme mohli uvažovať o

zvukovej zložke filmu ako o type znaku, ktorý kombinuje a kontextualizuje a súčasne

taktiež plní funkciu autoreferencie. Film začína inštruktážnou nahrávkou, v ktorej nás

mužský hlas prevádza správnym nastavením reproduktorov v kinosále, ďalej v celej

dĺžke filmu nasleduje charakteristický mashup filmových ruchov (erdžanie a

klopotanie koňa), útržkov grind-core, opakovanie viet I´m calling you. Do something.

alebo opakovanie vystrihnutých predložiek a, e, i,o, u, y zjavne zo súvislého hovoreného

slova. Film končí za doprovodu pomerne neprerušovaného hudobného motívu piesne

This Guy´s in Love with you od Herb Alpert & The Tijuana Brass.

39 Citované z mailovej komunikácie s Martinom Ježkom (1. 12. 2021).
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4.2 Performatívne čítanie ako súčasť procesu natáčania

Nasledujúca podkapitola zahrňuje filmy, v ktorých je literárny text kódovaný

prostredníctvom sústredeného čítania v procese natáčania. Princíp sleduje

konceptuálne vymedzenie okolností natáčania, v ktorom sa uskutočňuje akt

symbolickej transkripcie textu do obrazu cez fenomenologické telo performera.

4.2.1 Náš očistec (2020)

Film bol vo forme audio-vizuálnej inštalácie uvedený v rámci festivalu Brněnská 16 v

kaplnke brnianskej Káznice 13. októbra 2021.

3x 16mm, 67 min., col/bw, 2021

Réžia: Martin Ježek

Kamera: Jan Daňhel, Jakub Halousek, Martin Ježek, Viola Ježková, Lenka Kerdová,

Martin Klapper

Zvuk: Martin Ježek

Hudba: Robert Piotrowitz

Strih: Hedvika Hansalová

Náš očistec je filmovou interpretáciou súboru expresionistických próz Můj očistec (Tanec

smrti a Hrad smrti) katolíckeho kňaza Jakuba Demla, ktoré voľne vychádzajú zo
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záznamov autorových snov a tematizujú predtuchy alebo prítomnosť smrti. V rade

filmov (Křížová cesta, 2012, Heidegger in Auschwitz, 2016) rozvíjajú problematicku

katolicizmu, utrpenia, obetovania sa alebo obeti, ako aj smrti. Martin Ježek tu uplatňuje

svoju metódu zrkadlenia charakteru literárnej predlohy do filmovej podoby. V prípade

expresionistických, predsurrealistických textov Jakuba Demla ide o nasledovanie

autorského výrazu a transfer Demlovských pocitov vnútornej tenzie, viny, hriechu,

nemožnosti odpustenia a skepsy do materiálu filmu. Literárny text preberá úlohu

spolutvorcu a stimulu pre proces natáčania, podobne ako tomu bolo aj v prípade

natáčania filmu Heidegger in Auschwitz alebo Dům daleko. Ako už naznačuje plurál názvu

filmu, Náš očistec je kolektívnym filmovým dielom, kedy Martin Ježek k spolupráci

oslovil ďalších päť filmárok/ov alebo umelkýň/cov, ktoré/rí pod vplyvom Demlových

textov zaznamenávali lokácie definujúce kapitoly filmu: Púť (Martin Ježek), Klauzura

(Viola Ježková), Domov (Jan Daňhel, Martin Klapper) a Smrt (Lenka Kerdová). Piata časť

vo vysokom kontraste čiernej a bielej (Jakub Halousek) tvorí kompozičný rám, vo svojej

abstrakcii je protipólom dokumentárne ladených farebných záberov celého filmu a

môže asociovať nekonkrétny stav medzi snívaním a bdením.

Obrazový fragment Púť, natočený Martinom Ježkom, je totožným filmovým

materiálom, ktorý autor použil pre účely výstavy Začátek je také konec v Galerii TIC. Je40

záznamom pešej cesty od domu Josefa Floriana v Starej Říši, kde sa Jakub Deml

zdržiaval až k jeho rodnému domu v Tasove. Natáčalo sa v letnom období, podľa slov

Martina Ježka bolo načasovanie kľúčové kvôli prebiehajúcemu obdobiu Svätodušných41

sviatkov, ktoré sa v kresťanskom kalendári oslavujú 50 dní po Veľkej noci, čiže

vzkriesení Ježiša Krista. Súčasne je to obdobie dlhého a plného slnečného svetla v

dominancii modrého svetelného spektra. Táto trasa symbolizuje návrat Jakuba Demla

do miesta jeho narodenia, k počiatku, ktorý je podľa autora možné stotožniť so smrťou.

Púť teda v tomto kontexte zároveň predstavuje symbolickú cestu za zánikom. Martin

Ježek túto tézu odôvodňuje aj symbolickou rovinou pútnictva ako cestou k očisteniu,

ktorá je posledným krokom k uzavretiu predchádzajúcej etapy, cyklu.

41 Faktické informácie k procesu natáčania a postprodukcie filmov sú parafrázami,
vychádzajúcimi z mailovej komunikácie alebo početných rozhovorov s Martinom Ježkom.

40 Podrobný postup uvádzam v kapitole 5.2 Začátek je také konec.
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Rozdielny, ale svojím transcendentálnym účelom obdobný experiment

absolvovala filmárka a teologička Viola Ježková, ktorá je autorkou framentu Klauzura.

Jej obrazový denník mapuje mesiac pobytu v karmelitánskom kláštore v Dačiciach. Pre

rehoľu karmelitánok je charakteristické mlčanie a samota, vonkajšie ticho napomáha aj

vnútornému mlčaniu, hoci nie je jeho výhradnou podmienkou. Podľa karmelitánok

niekedy trvá roky, kým sa človeku podarí usporiadať vnútorný vír emócií, fantázií,

snenia alebo spomienok natoľko, aby sa dokázal skutočne stíšiť a zmieriť sám so sebou,

len tak totiž dokáže pocítiť božiu prítomnosť. Túto časť filmu je možné identifikovať42

na základe prísneho ohraničenia striedmeho interiéru kláštornej cely a súčasne snahou

o prekročenie jej stien. Okrem dokumentácie samotnej miestnosti alebo prázdnej

postele s otlačkom ľudského tela vnímame intenzívnu potrebu prekročenia tohto

dobrovoľného väzenia v podobe pohľadov z okna do záhrady alebo záberov na šálku s

kávou ako indexom jediného kontaktu s iným človekom. V tomto type záberov môžeme

sledovať obdobnú tenziu protipohybu, aká je prítomná aj v zázname pešej púte Martina

Ježka, a to v materiáli filmu stelesnený rozpor medzi vonkajšími okolnosťami/zdanlivo

dobrovoľne nastavenými pravidlami a vnútornými túžbami.

Kapitolu Domov pojednala dvojica Jan Daňhel a Martin Klapper, pričom každému

z nich Martin Ježek v roli režiséra určil trajektóriu pohybu. Kamera Jana Daňhela sa

pohybovala vnútri Tasova, Martin Klapper svojim pohybom popisoval jeho okolie. S

Janom Daňhelom spolupracuje Martin Ježek dlhodobo, preto je možné autorstvo jeho

záberov aj v intenzívnom prúde striedajúcich sa obrazov pomerne ľahko identifikovať.

Jan Daňhel sa mimo svojej profesie strihača a pedagóga venuje analógovej fotografii, čo

sa odráža aj na spôsobe a charaktere natočeného materiálu, často sú to statické zábery

na nehybné zátišia, prípadne jemný pohyb. Jeho videnie je inšpirované surrealizmom,

ku ktorému sa hlási, a semiotickými východiskami štrukturalizmu. Predmetom ako

jeho autorských fotografií, tak aj obrazového materiálu pre Náš očistec sú nájdené

zátišia banálnych predmetov, časom opotrebovaná roztrhnutá plachta na okne vraku

auta, štruktúry pletiva, mnohopočetné zábery na rozkvitnuté stromy, červený tulipán

ako solitér divokej prezáhradky atď. Obrazy často používajú stredovú kompozíciu, vo

svojej čistej geometrii a priamosti vyvolávajú prúd asociácií a symbolických obsahov.

42 https://www.karmelitky.cz/ (1. 10. 2021)
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Martin Klapper poníma fragment Domov so značnou dávkou odstupu a irónie a vytvára

tak protipól k vážnosti a občasnej ťažkopádnosti niektorých častí filmu, ilustrujúcich

utrpenie a smrť. Okolo lokácie opisuje kružnicu a sníma rozpoznateľné reálie dnešného

vidieckeho Tasova, polia, hospodárske zvieratá alebo dopravné značenie obce, či

reklamnú tabuľu AUTO DEML ako pripomienku Demlovho celoživotného usúvzťaženia

k jeho rodnému kraju. Pripomenulo mi to poznámku Jindřicha Chalupeckého, ktorý

píše, že Deml bol a zostal vidiečanom, ktorého osudom bol Tasov. Súčasne popisuje

pragmatickú motiváciu, pre ktorú sa Deml rozhodol pre kňazské povolanie aj napriek

počiatočným pochybnostiam. Na starobylom moravskom vidieku nebola kňazská dráha

žiadnou výnimočnou voľbou. Hoci bol veriacim katolíkom, mal vášeň pre literatúru a aj

počas svojej kňazskej služby udržiaval milostné vzťahy so ženami, za čo bol cirkevnými

nadriadenými opakovane trestaný. Chalupecký ďalej trochu bulvárne uvádza, že za

rozhodnutím stať sa kňazom pravdepodobne stála aj jeho rodina, v útlom veku mu

zomrela matka a so svojou macochou nemal dobré vzťahy. Predpokladalo sa, že ako

kňaz sa postará o svoju chorú sestru Matylku, taktiež z otcovho prvého manželstva.43

Okrem smrti matky sa musel postupne vyrovnať aj so smrťou Matylky a svojej zásadnej

lásky, Elišky Weisenbergerovej. Tasov pre ňho však celý život predstavoval útočište, v

ktorom márne hľadal bezpečie detstva a stratenú rodinu:

Přivítalo mne v rodišti mém takové hluboké ticho a byla v něm a

vůkol něho taková slepá tma, že jsem nadobro zapomněl, odkud

jsem byl přišel, a lekal jsem se uvěřiti tomu, kde jsem. Náhle jsem

věděl, že jest všechno a na věky ztraceno. Nejen moje dětství a

mládí, nejen všechny mé naděje, nejen všechno moje

příbuzenstvo a lidé ostatní, nýbrž i zvířata, která by mi sdělila

tolik tajemství radostných a slavných, a tráva a květiny a stromy a

potoky a studánky a balvany, kteréžto všechny věci jsem tolik

miloval, protože mně byly tolik poskytly.44

44 Jakub DEML, Martin C. PUTNA, Záviš ŠUMAN a Jakub VANÍČEK (eds.) Sebrané spisy III. Moji
přátelé a smrt aneb Texty prvního expresionismu, Praha: Academia, 2015. s. 62.

43 Jindřich CHALUPECKÝ, Expresionisté, Praha: Torst, 2013, s. 87.
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Texty Hrad smrti a Tanec smrti rozvíjajú témy utrpenia, smrti a desu najvýraznejšie

spomedzi všetkých jeho diel, hovorí o nich prostredníctvom zjavení v snoch:

Avšak běda! Nežli jsem se mohl obrátiti, vyšel z hrobu hlas: Pojď

za mnou! Tento hlas přikoval mi nohy hanbou, neboť byl to hlas

mého jediného Přítele a byl jasný jak skleněný zvon a

neodvolatelný jako slovo Boží. [...] Bál jsem se učiniti krok, ba

jakýkoliv jiný pohyb, a jsa přitahován ze dvou stran, totiž světem

za svými zády (jakkoli smutným!) a světlem před svou tváří,

konečne vyslovil jsem to, co tento Duch prostě viděl: „Bojím se,

mám hříchy!” „Očistíš se v očistci,” pravilo Zjevení, zazářivši v

nejsilnějším světle, a já, ubezpečiv se, že není pro mne pekla, vrhl

jsem se do tohoto Světla jako do propasti.45

Jednotlivé kapitoly filmu Náš očistec čiastočne kopírujú kresťanský rok a zvyky, ktoré

ročnému cyklu náležia. Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých pripomína

vzkriesenie a nádej na večný život, ako aj spomienky na zosnulých príbuzných. Sviečky

na hroboch v tento sviatok symbolizujú nádej na znovustretnutie a súčasne sú

pripomienkou smrti. Tento motív vo filme doslova ilustrujú dvojexpozície Lenky

Kerdovej, zobrazujúce zapálené sviečky na hroboch v čase Dušičiek. Martin Ježek v

tomto kontexte súčasne premýšľa nad svetlom aj ako nad bazálnym činiteľom filmu,

len osvetlené filmové políčko zachytí obraz a len vďaka svetlu lampy projektora ho

dokážeme znovu vidieť.

Posledným typom obrazového materiálu sú vysoko kontrastné čierno-biele

abstrahované obrazy kameramana Jakuba Halouska. Podobne ako sa Jakub Deml

opakovane vracal do rodného Tasova, je tento obrazový rám filmu návratom na všetky

filmové lokácie, ktoré ostatní tvorcovia absolvovali. Taktiež sú priamou autorskou

reakciou na už existujúce záznamy, ktoré pred natáčaním videl vo forme denných prác.

Abstrakciu záznamu je možné interpretovať aj ako nejasný priestor sna, z ktorého sa

vynárajú obrysy predmetného sveta bdenia, alebo aj ako vyprchajúce spomienky na

videné. Jakub Halousek miesta navštívil v období fašiangov, ktoré sú spojením

45 Ibid., s. 109-110.
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pohanských zvykov v cykle kresťanského roka. Je to obdobie začínajúce po Vianociach,

narodení Ježiša Krista a končiace štyridsať dňovým pôstom pred oslavou Veľkej noci,

pripomienkou ukrižovania, v symbolickej rovine tento záznam môžeme čítať aj ako

záznam jedného cyklu alebo akési obdobie, v ktorom sa kresťania pripravujú na

odriekanie.

Nemenej zásadnou súčasťou filmov Martina Ježka je ich zvuková stopa. Základnú

hudobnú kompozíciu pre film Náš očistec zložil Robert Piotrowitz, s ktorým Martin

Ježek spolupracoval na spoločnom projekte s Lukášom Jiřičkom, Hra na ohradu (2010).

Kompozícia má dĺžku a štruktúru tradičnej latinskej omše, je zložená na modulárnom

syntetizátore/elektronickom organe, ktorý na rozdiel od klasického organu dokáže zo

zvuku dokonale vylúčiť alikvótne tóny. Do tejto kompozície Martin Ježek zasiahol

doplnením niekoľkých typov zvukov. V prvom rade počujeme „field recordings”,

nahraté jednotlivými filmárkami/mi reprezentujúce jednotlivé lokácie: Viola Ježková -

zvuky mačiek, Martin Ježek - dychovka, Jan Daňhel - ticho kostola, Lenka Kerdová -

kostolné zvony. V obmedzenej miere Martin Ježek do filmu použil aj zvukovú stopu z

inštalácie Danse macabre, ktorá bola súčasťou výstavy Začátek je také konec. Ide o

hudobný motív Marche Funèbre Frédérica Chopina a fragmenty rozhlasovej hry Hrající

revolver (súčasť textov Tanec smrti) v prednese Jiřího Adamíru. Z tohto audia boli

vystrihnuté všetky vety obsahujúce slovo smrt a vo forme akéhosi mashupu navrstvené

cez seba. Okrem tohto zásahu podrobil autor nahrávku ešte jednému zásahu, z audia

vystrihol všetky nádychy pred vyslovením vety a zoradil ich chronologicky za sebou, vo

výsledku počujeme zvláštne prerušované, zrýchlené dýchania. Podľa slov autora toto

nadychovanie odkazuje na špecifický spôsob dýchania, ktoré naznačuje prichádzajúcu

smrť a bolo pozorované pri vážne chorých pacientoch v paliatívnej starostlivosti.

Montáž filmu tentokrát nepodliehala konceptualizovanej štruktúre, ako je tomu

zvykom pri vyslovene štrukturálnych filmoch Martina Ježka, hoci charakter natočených

záberov, dvojexpozície aj rôzne prístupy filmárok/ov spôsobili, že je pomerne ťažké

vybočiť zo zavedeného rukopisu, i keď to nebolo zámerom. Strih filmu je autorským

zásahom strihačky Hedviky Hansalovej.

Náš očistec je od svojho vzniku koncipovaný v dvojakej forme prezentácie: ako

klasická kino projekcia, ale aj vo forme expanded cinema s troma premietačkami a
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troma projekčnými plochami. Na hlavnom, stredovom plátne sa premieta finálny strih

filmu a na dvoch bočných z neho Martin Ježek v reálnom čase „cituje” určité

fragmenty. Táto kinematografická performance je určená ideálne do sakrálneho

priestoru, tak ako tomu bolo pri premiére v kaplnke brnianskej Káznice. Tri plátna

napodobňujú tzv. hungertuch alebo fastentuch, tkaninu, ktorá v čase pôstu pred Veľkou

nocou prekrýva oltár v katolíckych a protestantských kostoloch, čo v kontexte

demlovskej rozpoltenosti predstavuje ďalšiu formu odopierania.

45



46



4.2.2 Heidegger in Auschwitz (2016)

Film bol uvedený v rámci prednáškového cyklu Videogram 67, 10. 5. 2017 v priestore

PRAHA/Fórum pro architekturu a média a súčasne 4. 12. 2017 v kinosále Kina CIT (No

Art) v rámci doktorandskej konferencie PostFake Turn.

16mm, col-b/w, cca 50 min., 2016, německá verze

Réžia, zvuk, strih: Martin Ježek

Kamera: Evženie Brabcová, Jan Daňhel, Jakub Halousek, Martin Ježek

Heidegger in Auschwitz je spoločne s Našim očistcom (2020) zatiaľ najvrstevnajtejším a

najkomplexnejším filmom Martina Ježka, ktorý obsahuje celý register autorových

charakteristických pracovných postupov. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že z

dramaturgie interpretácií literárnych textov vybočuje, ale pri sústredenejšom pohľade

je možné pozorovať pravý opak, práve cez pojednanie filozofie Martina Heideggera

tematizuje fenomeologické otázky bytia a dialektický vzťah medzi bytím a nebytím,

ktoré jazykom literatúry formujú aj Jakub Deml, Karel Čapek, Stanislav Dvorský,

Vítězslav Nezval, Milan Nápravník, Věra Linhartová, Richard Weiner a nakoniec aj

Marina Cvetajevova. Podobne ako je tomu vo filme Náš očistec (2020), literárne a v

tomto prípade ani filozofické dielo nepojednáva selektívne, ale nahliada na celý kontext

okolo osobností Demla i Heideggera, ktorí okrem iného zdieľali aj sympatie k dobovému

fašizmu. Svojím spôsobom by sme oba filmy mohli pokladať za kontroverzné portréty,

kedy je kontroverzia obsiahnutá v téme rovnako ako aj v jej spracovaní (kritické reakcie

popíšem nižšie). Film Heidegger in Auschwitz sa zakladá na troch pôvodných textoch,
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Bytie a čas Martina Heideggera, Eichmann v Jeruzaleme. Správa o banalite zla Hannah

Arendtovej a Treblinka, slovo ako z detskej riekanky Richarda Glazara. Martin Ježek texty

personifikuje, v úlohe kameramana performatívne vstupuje do rolí všetkých troch

autorov pojednávaných textov. Robí to prostredníctvom metódy intenzívneho

simultánneho čítania, ktoré predchádzalo natáčaciemu dňu v koncentračnom tábore v

Auschwitzi a okolí chaty v Todtnaubergu, kde vznikal text Bytie a čas a kde sa Heidegger

súkromne stretával s Hannah Arendtovou. K takto natočenému materiálu potom

pristupuje ako found footage a ďalej ho podrobuje postprodukcii: štrukturálnemu

radeniu záberov a skomponovaniu zvukovej časti filmu.

Podobne ako Martin Ježek, ani ja sa necítim byť kompetentná interpretovať

filozofické myslenie Martina Heideggera. Domnievam sa, že to, čo na diele Bytie a čas

Martina Ježka zaujalo, a čo sa stalo predmetom spracovania je Heideggerovo

formulovanie úzkosti ako hraničného stavu uvedomenia si vlastného bytia. Možnosť

bytia vždy implikuje aj možnosť opaku, v úzkosti sa človek stretáva s vlastnou smrťou.

Dielo je písané osobitým jazykom, je pretkané vlastnými Heideggerovými novotvarmi,

ktoré sťažujú spôsob ich prekladania a teda aj porozumenia v iných jazykoch. Napríklad

pojem bytia, formuluje ako dassein, namiesto nemeckého das Sein, čo Jan Patočka

prekladá ako pobyt. Aj vďaka tejto vlastnosti textu ho Martin Ježek číta spôsobom, akým

je možné čítať poéziu. Film ďalej tematizuje problematiku Heideggerových politických

postojov a morálky, nakoľko sa nikdy nevyjadril k svojmu členstvu v NSDAP a udržiaval

blízky osobný vzťah s filozofkou židovského pôvodu Hannah Arendtovou. Jej text

Eichmann v Jeruzaleme. Správa o banalite zla sa okrem iného stala aj inšpiráciou k názvu

filmu Heidegger in Auschwitz. Arendtová v ňom popisuje izraelský súdny proces s

príslušníkom SS, Adolfom Eichmannom, ktorý zodpovedal za organizáciu deportácií

Židov do vyhladzovacích táborov. Reportáž vyvolala veľké kontroverzie kvôli svojim

záverom, ktoré potvrdzovali obhajobu Adolfa Eichmanna ako nie nadmerne

inteligentného, zato však cieľavedomého a pracovitého úradníka, ktorý by za iných

okolností vykonával svoju prácu rovnako svedomito. Arendtová tým chcela poukázať na

to, že vo fašistickom režime sa človek môže správať zločinne, bez toho, že by bol

skutočne motivovaný antisemitizmom, len počúva rozkazy. A práve tým je definovaná

banalita zla. Reportáž spôsobila v dobe svojho vydania (60-te roky) vlnu reakcií aj v

oblasti sociálnej psychológie. Reportáž iniciovala Milgramov experiment alebo
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Stanfordský väzenský experiment Philipa Zimbarda, pričom oba potvrdili Arendtovej

závery o hlboko podmienenej ľudskej tendencii k poslušnosti voči autoritám. Posledný

zmieňovaný text Treblinka, slovo ako z detskej riekanky je zase denníkom preživšieho z

vyhladzovacieho tábora Treblinka, Richarda Glazara. Popisuje v nej život v tábore od

svojho prvého dňa, náhodu vďaka ktorej sa mu podarilo prežiť a nakoniec aj úspešný

útek. Martinovi Ježkovi niektoré pasáže z tejto autobiografie, predovšetkým popisy

fungovania mechanizmu vyhladzovania, pripomínajú Heideggerovu definíciu

autentického bytia k smrti, aj keď tento podľa Heideggera ideálny stav ducha bol

obetiam vnútený násilím, a to v priebehu približne 50 minút, čo je aj priemerný čas od

vysadenia z transportu po splyňovanie. Tento čas určil dĺžku filmu.46

Film tvoria štyri typy záberov, ktoré by sa dali chápať ako štyri typy ustálených

znakov: Auschwitz album, Heidegger v Osvienčime, Heideggerova chata a Maratónski bežci.

Jedinou časťou filmu, ktorá odkazuje ku klasickému typu naratívneho členenia záberov

sú štyri titulky, ktoré film delia na kapitoly: Umsiedlung (Presídlenie), Aussortierung

(Roztriedenie), Sonderbehandlung (Zvláštne zaobchádzanie) a Endlösung (Konečné

riešenie).

Auschwitz album tvorí kompozičný rám filmu, ide o autentické čiernobiele

fotografie z deportácií a koncentračného tábora Osvienčim. Autori fotografií nie sú

známi, pravdepodobne ide o Ernsta Ho�manna alebo Bernharda Waltera, členov SS,

ktorí zodpovedali za evidenciu väzňov. Album obsahuje 193 fotografií, Martin Ježek

použil iba časť z nich. Z Osvienčimu sa zachovali ešte štyri fotografie, známe ako

Sonderkommando photos, explicitne zachytávajúce usmrcovanie ľudí. V rámci

klasického dokumentarizmu sa táto časť filmu najviac dostáva do kontextu

dokumentárnych filmov s rovnakou tematikou, filmom Shoah Caluda Lanzmana alebo

série dokumentov Marcela Ophulsa. Typ obrazového materiálu nazvaný Heidegger v

Osvienčime, je sériou približne 2500 diapozitívov vo formáte 35 mm, ktoré nafotili

Martin Ježek, Jakub Halousek a Jan Daňhel počas intenzívnej 12 hodinovej návštevy

pamätného miesta bývalého Osvienčimského tábora a jeho blízkeho okolia. Martin

Ježek vysvetľuje tento vizuálny materiál ako metaforu, kedy Heideggera nútia dívať sa

cez svoje fotoaparáty na pripomienku osvienčimskej tragédie a symbolizuje

46 Martin JEŽEK, „Přesýpání popela (autorská (seba)kritika filmu Heidegger in Auschwitz)”,
Analogon, 2017, č. 82, s. 54.
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kontroverziu Heideggerovej fašistickej minulosti. Martin Heidegger napísal Bytie a čas

na svojej chate v nemeckom Todtnaubergu, preto sa okolie chaty, tzv. Heidegger

Rundweg stalo ďalšou natáčacou lokáciou. Tentokrát sa na vzniku filmu ako

kameramanka začala podieľať Evženie Brabcová, ktorá spoločne s Janom Daňhelom a

Jakubom Halouskom prostredníctvom 16mm kamery natočila materiál reagujúci na

Bytie a čas, ale aj príbeh vzťahu s Hannah Arendtovou. Súčasťou sekvencie Heideggerova

chata sú aj špecifické statické zábery Jana Daňhela, ktoré Martin Ježek nazýva

konkrétami z Bytia a času. Tie vznikli ako priama reakcia na vyselektované pojmy z

textu, ktoré by podľa slov autora mohli byť evokované kinematografickým spôsobom.

Pásmo fofografií Maratónski bežci vzniklo spontánne pri návrate z filmovania pri

pohľade na mestský maratón. Martina Ježka na tejto situácii zaujala protichodnosť

pôvodného významu maratónského behu, podľa legendy o poslovi dobrej správy o

víťazstve vo vojne, ktorý v cieli zomrel vyčerpaním, a dnešným významom maratónov,

ako voľnočasovej aktivity vrcholiacej do súťaže výkonnosti. So značnou dávkou

dešpektu pritom na margo mestských maratónov hovorí ako o akejsi forme iracionálnej

davovej psychózy. Údajne sa skupine najmenej výkonných bežcov maratónu, ktorí do

cieľa dokážu len dokráčať vyčerpaním, posmešne hovorí pochod smrti, v čom autor vidí

ilustráciu absolútneho vyprázdnenia pôvodného významu. Práve zábery na vyčerpané

tváre bežcov tvoria súčasť filmu a v kontexte vážnosti pojednávanej témy vyvolali

kritické reakcie.

Okrem tvárí unavených bežcov vo filme pôsobí obzvlášť kontroverzne a

nepatrične použitie jinglov zo 70-tych rokov, ktoré slúžili vo vysielaní rádií ako predely

medzi jednotlivými tematickými blokmi, alebo správami všetkého druhu, vrátane tých,

ktoré referovali o tragédiách alebo násilí. V tomto kontexte by sme mohli pomerne

veselé a dynamické hudobné predely spoločne s tvárami maratónskych bežcov vnímať

ako ilustráciu banality zla, tak ako ju popísala Arendtová na príklade Adolfa Eichmanna.

Tento druh banality zla pripomína aj iné, vo filme nepoužité fotografie z

Osvienčimského albumu, na ktorých je možné vidieť uvoľnených a smejúcich sa

príslušníkov SS. Použitie týchto obrazových a zvukových fragmentov je síce

provokatívne a hraničné, ale nekladie si za cieľ spochybniť pietu obetí holokaustu,

práve naopak. Zvuková kompozícia filmu má opäť formu mashupu, v ktorom sa cez

seba vrstvia a v rôznych dĺžkach striedajú rôzne hudobné aj zvukové fragmenty. Na
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spomínané jingle zvukovkou improvizáciou reaguje hudobník a performer Passi

Mäkelä. Vo filme ďalej počujeme hudobné fragmenty skladieb Conlona Nancarrowa

zložené pre pianolu alebo 1 x spomelené Auschwitz Oratorium Krzysztofa Pendereckeho

a skladbu Jona Cagea In the Name of Holocaust, ktorej tempo je oproti originálu zase 1x

rýchlejšie. Hudobné motívy sú sprevádzané hovorených slovom v nemčine, ženský hlas

v pravidelných intervaloch hlási číselný údaj („A eins, A zwei, A drei… B sieben, B

acht…”), ide o fragment nahrávky gramofónovej platne s jinglami, ktoré týmto

spôsobomm uľahčujú orientáciu v jednotlivých stopách, písmená označujú stranu

platne a čísla poradie skladieb. Mužské hlasy vyjadrujúce zápor: „Nein. Das weis ich

nicht. Ich sage klarest und bestimtest Nein.” sú autentickými zvukovými nahrávkami

výpovedí príslušníkov SS, dozorcov a lekárov počas Frankfurtského procesu. Súd sa

odohrával v Frankfurte nad Mohanom a špecifickým bol v tom, že sa jednalo o

nemecký, nie medzinárodný súd (na rozdiel od Norimberského) a pojednával zločiny

Osvienčimu.

Z množstva popísaného obrazového aj zvukového materiálu z pochopiteľných

dôvodov výrazne vystupuje Auschwitz album, s ktorým Martin Ježek pracuje inak ako so

zvyškom filmu. Výber dobových dokumentárnych fotografií vytvára kompozičný rám

filmu, film otvára aj ukončuje. V strihu tejto časti autor uplatňuje štrukturálny systém

najdôslednejšie, z fotografií vytvára ustálený systém znakov, reprezentujúcich

jednotlivé písmená abecedy kódovaného podľa princípu Morseovej abecedy. Bodka

predstavuje 2 okná filmu, priestor medzi znakmi/písmenami predstavuje 2 okná

čierneho blanku a čiarku reprezentujú 4 okná filmu, každé políčko pritom zastupuje iná

fotografia. Tento kryptogram šifruje vybrané slová z Heideggerovho Bytia a čas i

obdobia druhej svetovej vojny ako sú pobyt, bytí, smrt, starost, svědomí, nazi, Jude atď.

Aj vo zvuku je táto časť filmu oddelená, ako jedinú časť filmu ju sprevádza zvuk idúceho

vlaku.

Okrem všetkých popísaných súčastí a postupov, akými Martin Ježek k téme a

filmu pristupoval pri natáčaní, strihu aj komponovaní zvuku, spomeniem ešte jeho

špecifické zaobchádzanie s filmovým pásom, ktoré pripomína experimentálne postupy

spájané s materiálovým filmom. Pás 16 mm filmu z prostredia Heideggerovej chaty

totiž vystavil po dobu niekoľkých týždňov počasiu: mrazu, vetru a slnku, na základe

čoho v tejto časti obrazu môžeme pozorovať početné červeno-hnedé škvrny. Tento akt
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pripomína aktivity nemeckej filmovej skupiny Schmelzdahin, ktorí zväčša nájdený

filmový materiál vystavovali početným a dlhodobým experimentom, čím sledovali

rozpad filmovej emulzie. Ako referuje Martin Čihák, o narušenie vrstiev filmu sa

usilovali chemikáliami, baktériami, plesňami, atmosférickou koróziou filmu,

vystavením zmenám počasia, slnečnému žiareniu, ale aj prostredníctvom

neštandardných postupov pri vyvolávaní alebo tepelného rozrušovania filmu. Aj

samotný názov skupiny je odvodený zo záujmu o rozpad a miznutie. Film Stadt in

Flammen (1984) na niekoľko mesiacov hodili do rybníka, rok zakopaný v zemi zase

pobudol rodinný film Der General (1987). V tomto momente by sme sa mohli uspokojiť47

s interpretáciou, že sa jedná predovšetkým o formálny experiment, a tým Heideggera in

Auschwitz ukotviť aj v kontexte experimentálneho/materiálového filmu. Vo filmografii

Martina Ježka je ale takéto narábanie s filmovou surovinou celkom ojedinelé. Podľa slov

autora bola motiváciou k tomuto gestu symbolická snaha o potrestanie Martina

Heideggera, čo rozširuje register, akým v procese prípravy filmu môžeme vnímať

personifikáciu. Nielenže cez telo kamery vstupuje do role postavy, ale v tomto prípade

sa stáva telom aj samotná filmová surovina. Akt vyvesenia filmového pásu do

nepriaznivého počasia by sme mohli nahliadať aj ako formu performatívneho,

kompulzívneho gesta.

47 Martin ČIHÁK, Ponorná řeka kinematografie, Praha: AMU, 2013. s. 183-184.
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4.2.3 Dům daleko (2003)

Film bol uvedený v rámci prednáškového cyklu Videogram 67, 10. 5. 2017 v priestore

PRAHA/Fórum pro architekturu a média.

16 mm, b/w, 25 min., 2003

Réžia, zvuk, strih: Martin Ježek

Kamera: Jakub Halousek, Martin Ježek

Dům daleko je filmovou interpretáciou rovnomennej experimentálnej prózy Věry

Linhartovej, na ktorej sa podieľal experimentálny filmár Martin Ježek a kameraman

Jakub Halousek. Svojím spôsobom ide o kľúčový film Martina Ježka, ktorý definoval

značnú časť jeho filmografie, ktorá štrukturálnymi filmovými postupmi interpretuje

literárne texty. Pre voľné spracovanie si vyberá najmä predstaviteľov experimentálnej

literatúry 60. rokov, alebo autorky a autorov, ktorí vo svojom prístupe k textu

experimentu predchádzali ako Jakub Deml, Stanislav Dvorský, Věra Linhartová, Milan

Nápravník alebo Richard Weiner. Ich spoločným záujmom bolo vymedzenie sa voči

základným princípom literatúry i jazyka, imaginatívnosť je postavená nad naráciu,

vetná syntax je dekonštruovaná a nositeľom významu sa stáva každá graféma, vrátane

medzery alebo interpunkcie. Dům daleko vznikol na prelome rokov 1963-64 a svojím

spôsobom je existenciálnou prózou, ktorá popiera dej a cez metaforu rozpadu jedného

domu nás prevádza prúdom adresných i opisných úvah, básnických obrazov a citácií.

Tiež forma nie je rigidná, v jazyku prechádza z mužského do ženského rodu a

prostredníctvom multiplikácie záporu konštruuje novotvary. Charakter textu možno

najlepšie vystihnúť citáciou: Oči jsou fasetované včelí. Každá ploška zrcadlí totéž z poněkud

jiného úhlu, v poněkud jiném složení duhového spektra. A toto doslova kaleidoskopické48

videnie sa podarilo dosiahnuť aj Martinovi Ježkovi a Jakubovi Halouskovi cez filmovú

kameru a postprodukciu. Aj preto je v prípade ich Domu daleko nepresné hovoriť o

filmovej adaptácii. Filmový jazyk a experimentálna forma textu vedľa seba stoja v

autonómnych pozíciách, obraz sa nesnaží text ilustrovať, skôr replikuje obdobné

tvorivé princípy.

48 Věra LINHARTOVÁ, Dům daleko, Praha: Mladá fronta, 1968. s. 11.
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Ako lokáciu pre natáčanie si filmári určili mesto Most symbolicky pre jeho

ťažiarsku históriu. Ďalšími určujúcimi kritériami bola dĺžka filmu a metráž materiálu:

film sa točil na formát Super8 a trasa pohybu kamery v tvare špirály, ktorá sa vinula

okolo mesta. Východiskovým bodom bol povrchový lom, dnes umelé jazero. Tak ako aj v

nasledujúcich Ježkových filmoch, bolo neoddeliteľnou súčasťou procesu natáčania

performatívne čítanie literárnej predlohy priamo na mieste. Štruktúra textu tak priamo

ovplyvňuje aj štruktúru zhotoveného obrazového materiálu. V prípade Domu daleko tak

zodpovedalo každých sto krokov jednému odseku textu. Obaja kameramani tak šli pešo

podľa vopred definovanej trasy a po každej stovke krokov zastali, Martin Ježek nahlas

predčítal časť textu a následne obaja natočili svoj záber. Tento proces sa opakoval

niekoľkokrát v priebehu jedného roka až bez akejkoľvek kvalitatívnej selekcie záberov

alebo dodatočnom dramaturgickom zásahu pristúpili k pretočeniu materiálu na formát

16 mm. Martin Ježek premietal natočený materiál na plátno a Jakub Halousek ho snímal

na 16 mm film. Podľa slov Martina Ježka boli obaja filmári v čase pretáčania pod

vplyvom psychotropných húb a tak došlo omylom k založeniu už exponovaného 16 mm

filmu do kamery, vďaka čomu vo finále vznikla dvoj až štvor expozícia filmového

obrazu. Výsledný filmový materiál Martin Ježek rozstrihal na pásy dlhé 1 m a filmové

laboratóriá Barrandov požiadal o náhodné zlepenie častí v ľubovoľnom poradí. Na49

film sa tak môžeme dívať akoby cez fazetové včelie oči, záznam pohybu kamery je

roztrieštený, multiplikovaný a po celú dobu trvania filmu sa motívy opakujú rovnakou

intenzitou. Literárna predloha sa vo filme znovu objavuje vo forme titulkov, ktoré film

rozdeľujú na štyri kapitoly. Titulky - názvy kapitol citujú vždy prvé vety štyroch častí

textu Domu daleko a svojim spôsobom slúžia aj ako komentár alebo nástroj pre

interpretáciu obrazov:

I. Je zvláštní okamžik, kdy věc, která až dotud měla obrys a tvar,

ztratí své pevné skupenství. II. Zda není zbytečné být toužen do

jakési celistvosti, když stejně jsme tak nepřekročitelně nerozdílní.

III. Nerozdelím vedví, co je jediné, díl nepodržím, díl nezavrhnu.

IV. Nemožnost si způsobujeme sami, jestliže ztotožníme nějaké

49 Andrea SLOVÁKOVÁ, „Všechno v hlavě uspořádané. Rozhovor s experimentálním filmařem
Martinem Ježkem.”, DOC.REVUE, 15. 9. 2014, http://www.dokrevue.cz/aktualne/_32 (cit. 12. 9.
2021).
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nepatrné jedno s jinými ostatnými, a považujeme-li toto nějaké

jedno, ztotožněné s ostatními jinými, za nedělitelné všechno.50

V skutočnosti je rozdelenie obrazov do jednotlivých celkov iba zdanlivé, pretože

zoradenie záberov podliehalo náhode a už východiskový materiál bol znásobený v

multiexpozíciách, v každom okamihu filmu môžeme vidieť jeho celok. Chronológia

jednotlivých záberov nehrá žiadnu rolu, ide o principiálnu dekonštrukciu filmového

naratívu. Gradácia filmu je spôsobená skôr napätím medzi slovom a obrazom a ich

imaginatívnosťou. Film obsahuje ešte jednu citáciu z textu, ide o akýsi režisérsky vtip,

kedy obrazy na filmovom páse uzatvára posledná veta prózy: „Sladké témže tiše plyň

až do konce.” , ktorá preberá funkciu strohého slova konec.51

Princíp vrstvenia vzorcov a systémov, do ktorých sa voľne nalieva obsah bez

riadenej dramaturgie sa opakuje aj vo zvuku filmu. Ten používa deväť zdrojov:

logopedické cvičenia pre predškolákov a názvom Kdo mi, děti, poví., klavírny motív

skladby Evryali Iannisa Xenakisa, mashup platne V tanečním rytmu Karla Vlacha,

skladbu Get ready od Temptation v rôznych rýchlostiach, motívy skladieb

Vietnamského národného symfonického orchestru, alebo dua Hansson & Karlsson,

útržky noise core a jazzu a zvukov z ruchových platní pre filmových amatérov. Zvuková

stopa filmu vznikla nezávisle na filmovom obraze ako výsledok grafickej partitúry.

51Ibid., s. 36.

50 Věra LINHARTOVÁ, Dům daleko, Praha: Mladá fronta, 1968. s. 9-33.
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4.3 Literárny text ako zvuková zložka filmu

Voľné pripojenie literárneho textu ako zvukovej zložky obrazu na základe asociácie sa

objavuje predovšetkým v ranej fáze filmografie Martia Ježka. Osobité miesto v tejto

podkapitole zastáva dielo Hra na ohradu, ktoré by sme mohli nahliadať aj ako partitúru.

18 slučiek filmu reprezentuje 18 fragmentov Ohrady textu Stanislava Dvorského, avšak

nakoľko je toto dielo determinované rádiofonickou kompozíciou Roberta Piotrowicza,

zvuk, prednes básne je v situácii percepcie filmu dominantný. V prípade ostatných

filmov tohto zoznamu, tvorí zvuková zložka, hovorené slovo samostatý systém znakov,

ktoré v rôzne tesnom spojení s obrazom generujú nové významy.

4.3.1 Mohyla války (2019)

Film bol uvedený v rámci festivalu Brněnská 16 11. 10. 2019 v kinosále Kina CIT (No Art).

projekce Super8 a 16mm a 4-kanálový zvuk / 2019, 35'

Réžia, zvuk, strih: Martin Ježek

Kamera: Adrian Hoc, Martin Ježek, Lenka Kerdová

Film Mohyla války je zaujímavým predovšetkým v rovine práce s technológiou

klasického fotochemického obrazu a jej demonštráciou v kinoprojekcii. Natáčaný bol na

dva druhy filmového materiálu, 16 mm a 8 mm, pričom 16 mm okienko v optike kamery
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používalo masku vo veľkosti 8 mm okna. Film sa taktiež premieta z dvoch premietačiek

súčasne, súbežne sledujeme dva typy filmového obrazu. Témou pre natáčanie sa stal

každoročný reenactment napoleonskej bitky pri Slavkove, kamery sledujú masu

kostýmovaných hobby nadšencov historických bitiek v organizovanej scéne vojny.

Martin Ježek a  Adrian Hoc natáčali s 8 mm kamerami vojenské manévre z čo najväčšej

blízkosti to bolo možné. Snažili sa stať súčasťou davu, akurát namiesto historických

replík zbraní, mali v rukách kamery. Lenka Kerdová je autorkou obrazového rámu vo

formáte 16 mm. Martin Ježek vníma reenactment ironicky ako niečo medzi hrou,

ochotníckym divadlom, spartakiádou a land-artom, fascinuje ho motivácia účastníkov

stať sa súčasťou inscenovanej situácie vojny, podieľať sa na stave organizovaného

násilia, aj keď v tomto prípade len predstieraného. Aj v Mohyle války môžeme sledovať

záujem Martina Ježka o tému psychológie davu alebo násilia. Obrazový materiál

dodatočne prepojil so zvukovým záznamom divadelnej hry Matka Karla Čapka s

protifašistickým obsahom. Pomerne ťažkopádny a patetický príbeh matky, ktorá

postupne prichádza o všetkých svojich synov, až nakoniec z pocitu zúfalstva plynúceho

z prebiehajúcej vojny posiela na smrť aj toho najmladšieho, spôsobuje zdvojnásobenie

ironického podtextu celého filmu. Mohyla války priam ukážkovo demonštruje spôsob

práce Martina Ježka, kedy je literárny text pripojený k obrazovému materiálu až

dodatočne vo forme zvuku.
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4.3.2 Hra na ohradu (2011)

Do autorskej prednášky k výstave Jako z filmu Tomáša Svobodu v Domě umění města

Brna, ktorá sa konala 19. 4. 2018 som zaradila aj fragment digitalizovaného náhľadu

projektu Hra na ohradu. Prednáška sa zameriavala na tému dekonštrukcie textu a

literárnej predlohy v pohyblivom obraze na vybraných príkladoch súčasného

umenia a filmu.

35 mm, b/w, 27 min.

Scenár, dramaturgia: Lukáš Jiřička

Kamera: Martin Ježek

Hudba: Robert Piotrowitz

Hra na ohradu je špecifickým bodom vo filmografii autora, nejedná sa totiž o film,

ale o audio-vizuálnu performanciu, ktorá neexistuje v ucelenej komponovanej

forme filmovej kópie, len ako rekonštruovaná digitálna verzia. Iniciátorom projektu

bol dramaturg Lukáš Jiřička, ktorý spoločne s hudobným skladateľom Robertom

Piotrowitzom pracoval na rádiofonickej kompozícii adaptujúcej text Hra na ohradu

Stanislava Dvorského. Martin Ježek bol oslovený pre tvorbu filmovej, obrazovej

časti projektu.
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Hra na ohradu je ťaživým, existenciálnym textom, využívajúcim pracovné

metódy a tézy experimentálnej poézie, typickej pre obdobie 60-tych rokov, ktorá sa

plynule prelína so surrealistickým symbolizmom. V texte môžeme nájsť náznaky

autoreferencie: „Znovu to čtu po sobě, ale nic takového není možný. Ohrada je

ohrada. Odtud nevedou nikam žádné vrata.” alebo filozofie jazyka: „Co nemá52

jméno, jakoby nebylo.” Taktiež formálne je báseň členená do 18 fragmentov, ktoré53

sa stávajú východiskom pre zvukovú kompozíciu aj montáž obrazov. V približne

rovnakých intervaloch sa striedajú pasáže tmy a hovoreného slova - prednesom

básne s kmitajúcimi obrazmi na plátne, sprevádzanými len hudobným motívom.

Obraz tvorí 18 slučiek 35 mm filmu + 1 slučka, ktorá tvorí úvod aj záver

performance. Performatívnosť spočíva v živom premietaní pripravených

fragmentov podľa scenára hudobnej kompozície. Hra na ohradu vo svojej ideálnej

podobe plne využíva imerzívnosť predispozícií kinosály. Hlavnú zložku tvorí

5-kanálový zvuk, pričom hovorené slovo, hlas sa rozprestiera zo strán a hudobný

motív smeruje od premietacieho plátna. Kinematografická performance začína v

tme s hudobným motívom, počas premiéry Martin Ježek s Jakubom Halouskom

začali premietať prvú slučku na zatiahnutú oponu premietacieho plátna. Využili

pritom moment zneistenia a prekvapenia, kedy si oči zvykajú na zmenené svetelné

podmienky, postupne sa opona otvárala a obrazy sa zintenzívňovali. Martin Ježek s

Jakubom Halouskom podľa hudobnej partitúry 18 fragmentov na striedačku

zakladali do dvoch 35 mm premietačiek jednotlivé slučky filmu. Každá slučka

pritom predstavuje jednu kapitolu textu, ale pojednáva ju voľne a asociatívne.

Nezaznamenáva plynulý pohyb, motívy boli nasnímané fotografickým,

pookienkovým spôsobom, zriedkavo sa objavujú dvojexpozície. Inšpiráciou k

charakteru snímaných motívov bol surrealistický fotograf Alois Nožička. Aj na

základe tejto súvislosti by sme mohli hovoriť o devätnástich fotografických sériách,

ktoré zobrazujú čokoľvek, čo predstavuje hraničnú medzu: hradby, ploty, brány,

okná, dvere alebo more. More podľa autora predstavuje prirodzenú hranicu,

53 Ibid., s. 49.

52 Stanislav DVORSKÝ, Hra na ohradu, Praha: Torst, 2006, s. 48-49.
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bariéru, hoci otvorený horizont sa môže javiť ako možnosť oslobodenia. Metaforu

ohrady je možné čítať aj v rámci spoločensko-politického kontextu vzniku textu.

Železná opona bola totiž cítiť aj v uvoľnených 60-tych rokoch. Fotografie

vnútrozemia vznikli na dvoch miestach, na odstavnej železničnej stanici v Berlíne a

vo vnútorných, dvorných traktoch obytných domov vo Viedni. Dvojznačnosť

metafory mora konceptuálne potvrdzuje aj filmová lokácia na Sardínii. Fotografie

pláže totiž sprostredkúvajú vojenskú výcvikovú zónu morského pobrežia, ktorá je

pre verejnosť prístupná len vo vymedzenú dobu počas víkendov. Martin Ježek o

tejto lokácii uvažuje v kontexte Dvorského existenciálneho textu aj ako o mieste

legalizovaného nácviku násilia.
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4.3.3 Tanec (2004)

Neuvedený.

Super8, 14 min., col/bw, 2004

Réžia, kamera, strih, zvuk: Martin Ježek

Film Tanec som mala možnosť vidieť v rámci študijnej projekcie pre účely dizertačného

výskumu, popisujem ho predovšetkým ako demonštráciu určitého autorovho narábania

s literárnou predlohou, kedy text nevplýva na vznik obrazového záznamu a pripája sa k

nemu až na základe voľnej asociácie alebo semiotickej podobnosti. Vizuálna časť filmu

je konzistentná, pozostáva zo skrumáže čiernobielych a farebných dokumentárne

ladených záberov tancujúcich párov na súťažiach spoločenského tanca. Aj keď

dynamický pohyb kamery a jej skrytá pozícia v hľadisku za chrbtami iných tancujúcich

alebo prihliadajúcich divákov pripomína možno skôr voyeristický pohľad než typický

dokument. Montáž farebných a čiernobielych záberov sledovala striedanie prízvučných

(farba) a neprízvučných (čb) dôb tanca. Na rozdiel od monotematickosti obrazovej časti

filmu, je zvuková skladba zložená z troch vrstiev, tvoria ju úseky prednesu básne

Předmoucha Milana Nápravníka z kompletu platní Fragmenty 1963/1964, sekvencie

Sonát a interlúdií pre preparovaný klavír Johna Cagea a upravené úryvky rôznych štýlov

spoločenských tancov. Hudobné linky povinných tancov vytvárajú zdvojenie dvoch

rôznych temp, štandardného a spomaleného, ktoré sa používa pri tréningoch techniky

a krokov choreografie. Všetky tri hudobné motívy sa striedajú a opakujú, vytvárajú

konzistentnú skladbu, ktorá strieda harmónie a disharmónie prerušované krátkymi

sekvenciami ticha. Motív zvukovej časti filmu v spojení so zábermi tancujúcich dvojíc je

možné interpretovať podobne ako o ňom hovorí Peter Kubelka vo svojom filme Adebar.

Párový tanec (v tomto prípade aj zvuk) asociuje dynamiku pohybu, približovanie a

odďaľovanie, akési súbežné asymetrické amplitúdy. Nosným prvkom celej

audio-vizuálnej skladby filmu zostáva text Nápravníkovej básne, ktorá reprezentuje

stratégie experimentálnej literatúry: záujem o samotný jazyk, syntax vety alebo

fónickosť slov. Předmoucha využíva automatické asociatívne písanie, eufonickým

opakovaním podobne znejúcich slov vytvára rytmický dôraz na určité časti básne, aby

mohla v pauzách zmeniť smer toku slov:
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Co zase? Veselo? Zase už prskání? Zase už veselo, veselo, kyselo,

zase už hopsání, zase už vrcení, zase už strkání, hopsasa dup?

Zase! Ozve se pach strachu v hlase. Zase už přelezu. Zase je na

čase. Cože? Na čase. Nevěřím ničemu! Udělám veselo, skutečné

veselo, navzdory tvrzení, zení a mrazení, navzdory vzdorům a

navzdory nádorům udělám veselo, veselo, kyselo. Zvrátím se na

záda! Zvrtnu se na nohy! Kousek si přeběhnu! Zábava pro bohy!

Udělám náramné veselo! Kec! Zabrnkám na nos a zapískám na

ucho, zaskřípu na zuby, zahraju na čelo! Však ja jim ukážu!

Udělám veselo, veselo, jaké tu od jara nebylo! Udělám veselo, že se

to vyděsí, vyděsí, vyrazí, vyvěsí, pokazí!54

V kontexte existenciálneho textu Milana Nápravníka pôsobí filmový obraz ako

doprovod k výraznému textu básne. Text mení aj čítanie záznamu tanca Martina Ježka,

postupnou gradáciou upriamuje pozornosť skôr na fakt, že nejde o spontánny pohyb,

ale o predovšetkým o športový výkon: „Jsou nás tu tisíce! Němí a hluší! Kebule slepičí,

křidélka muší! Jste tu vy všichni a jeden jak druhý a onen jak prvý a všichni jste bez

dechu!”55

Film Tanec je jedným z pomerne raných filmov Martina Ježka, súčasne taktiež

spadá do registra produkčne menej náročných filmov, ktoré mu dodávajú určitú

ľahkosť. Aj spojenie obrazu a textu je voľné, neilustratívne, ponúka dostatok priestoru

pre nezávislé čítanie oboch typov znakov a dostatok času pre následné syntézy.

4.3.4 Hlas v telefonu (2000)

Neuvedený.

16 mm, b/w, 20 min., 2000

Réžia, scenár, kamera: Martin Blažíček, Martin Ježek, Jakub Halousek

Strih: Martin Blažíček

55 Ibid., s. 76.

54 Milan NÁPRAVNÍK, Moták, Praha: Československý spisovatel, 1969, s. 100.
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Zvuk: Martin Ježek

Hrajú: Miloš Kalusek, Filip Novák, Halka Třešňáková

Hlas v telefonu vznikol v spolupráci s Martinom Blažíčkom ešte ako študentský film. V

kontexte filmografie Martina Ježka je jedným z dvoch filmov, ktoré využívajú herecké

postavy , v slede filmových scén je možné sledovať plánovanú dramaturgiu a naratív,56

aj keď prepojený s formálnymi experimentálnymi filmovými postupmi. Hlas v telefonu

je adaptáciu rovnomennej prózy Richarda Weinera zo zbierky próz Škleb. Jindřich

Chalupecký hovorí, že texty tejto zbierky možno tematizovať ako priblíženie k

absolútnemu iracionálnu, ktorému predchádzali texty s témami rozdvojovania

osobnosti a metafyzickej viny. Človeku je pritom odoprená akákoľvek možnosť toto

iracionálno ukotviť v čomkoľvek, čo poznal doteraz.

Všecky symbolické i autobiografické, povídkové i meditativní,

vizionářské i analytické texty Šklebu mají ukázat a dokázat, že

toto iracionálno není ani modifikací, ani dialektickým

protikladem racionálna; vztah mezi racionálnem a iracionálnem

se tu jeví jako vztah metafyzické cizoty. Lidská bytost může

reagovat na přítomnost této cizoty jen úděsem; a to tím spíše, čím

více chápe, že právě tam v tom neznámém, tam docela bez jejího

vědomí a vůle se rozhoduje s konečnou platností o jejích osudech.
57

V tomto kontexte je nutné uvedomiť si, že texty vznikali ako reakcia na Weinerovu

priamu skúsenosť z bojov prvej svetovej vojny. Hlas v telefonu je zdanlivým milostným

príbehom o blízkom kontakte so smrťou, ktorá hlavnú postavu/rozprávača opakovane

kontaktuje cez telefón, aby mu nakoniec odhalila svoju totožnosť fyzickým odkazom v

jeho byte. Údes a skríženie racionálna s iracionálnom v tomto texte spôsobuje práve

rozprávačove uvedomenie si hmatateľnej blízkosti „čohosi z druhého brehu”. Obrazová

57 Jindřich CHALUPECKÝ, Expresionisté, Praha: Torst, 2013, s. 23.

56 Postavu herca ešte využíva film Raketa lásky (2009), ktorá autorským spôsobom adaptuje
text-scenár Raketa Vítězslava Nezvala, aj keď v tomto prípade sa jedná skôr o experiment s
konceptom samotného textu.
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časť filmu vcelku presne nasleduje naratív prózy, aj keď reálie posúva do súčasnosti a58

už aj zo strihu a kamery je jasné, že sa nejedná o typický naratívny film. Scény sa cyklia,

pohyby sa občasne opakujú v rýchlom slede, čím dynamizujú tok príbehu, občasne je

vidieť prepaľujúci sa materiál 16 mm filmu, ktorý bol doplnený pri postprodukcii.

Najvýraznejšej dekonštrukcii podlieha príbeh Hlasu v telefonu v rovine zvuku, úvodný

predslov ponúka nápovedu k čítaniu celého filmu, podobne ako to robia citácie textu

Věry Linhartovej vo filme Dům daleko:

Toliko oni vědí, jak pod skleněným poklopem vakuové pumpy,

pod nímž klokotá krev nebezpečným varem, i hlas prázdna, ačli

sem vniká, přemáhaje fyzické zákony, se rozrůstá v děj, který

medúzovitými svými chapadly svírá tisíceré skutečnosti, rdouse

je, sotva vzaly na sebe slizký, měnlivý, přece však reálný tvar,

podobny amébám. A stává se, že chorobný ten hlas-děj rozmočí se

šerednou partenogenezí v celý les jakoby splývajících a se

obtáčejících chaluh, v němž nakoniec zbloudí a zanikne i

existence samotářova.59

Príbeh chronologicky nenasleduje svoju predlohu, ale rôzne sa cyklí a preskakuje,

počujeme len útržky dialógu mužského a ženského hlasu: „Jsem člověk nezvyklých

společenských způsobů. Jsem více než překvapen. Jsem N. N. Co si přejete? Miluji vás60 61

[...] téměř vás sleduji.” Tie sú preložené zvukmi telefónu: tónmi reprezentujúcimi62

obsadenú linku, zvonenie alebo halali. Hudobnú linku filmu nahralo duo Kroupa a

Bratinka a za pomoci preparovaných nástrojov: huslí a klavíra improvizovane vytvorili

fragmenty k literárnemu textu. Tieto fragmenty následne Martin ešte vrstvil a cyklil.

62 Ibid., s. 76.

61 Ibid., s. 73.

60 Ibid., s. 74.

59 Richard WEINER, Škleb, Praha: Torst, 1996, s. 72.

58 Film sa natáčal v Prahe a Brne, ak by som uvádzala aj rubriku „zaujímavosti”, tak v tomto
prípade boli zábery na hlavnú postavu bezprizorne sa prechádzajúcu neuveriteľne preľudnenou
ulicou natočené na Masarykovej ulici a Náměstí Svobody v Brne.
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Hoci je Hlas v telefonu jedným z pomerne raných filmov Martina Ježka,

predznamenáva dramaturgiu jeho literárnych adaptácií. Richard Weiner je súčasníkom

Jakuba Demla (Náš očistec, 2020) a Karla Čapka (Mohyla války, 2019), na expresionizmus

nadväzuje Vítězslav Nezval (Raketa lásky, 2009) a nastolené experimenty s rozpadom

sujetu v českej literatúre plne rozvinuli okrem iných aj Milan Nápravník (Tanec, 2004),

Věra Linhartová (Dům daleko, 2003) a Stanislav Dvorský (Hra na ohradu, 2011), pričom

všetky pojednávané texty každý svojím spôsobom sprostredkúvajú pocity existenciálnej

tiesne.
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4.3.5 Oděsa-Krym (1999)

Neuvedený.

Réžia, kamera, strih, zvuk: Martin Ježek

Super8 mm, b/w, 9 min., 1999

Oděsa-Krym je po sérii krátkych filmov točených na video formát VHS druhým filmom

Martina Ježka používajúcim klasický fotochemický materiál formátu Super8.

Kompaktná veľkosť kamery mu umožnila zaznamenávať svoj cestopisný denník po

stopách ruskej poetky Mariny Cvetajevovej. Dynamická kamera napodobňuje

nedokonalosť home videí, bezprostrednosť záberov dosahoval okrem vlastnej práce s

kamerou aj experimentami, kedy do role kameramanov dosadil náhodne prihliadajúce

deti. Fascináciu autentickým pohľadom nepoučeného tvorcu a dokumentárnym,

denníkovým snímaním reality rozvinul aj vo filme Druhá liga (2007), pre ktorý oslovil

troch neprofesionálov, aby preňho natočili autentické zábery z ich každodenného

života. Rovnako ako v Druhej lige aj v Oděse-Krym potom pristúpil k spontánnemu

strihu materiálu ako k found footage. Nakoniec, jeho kamera nesie tento rukopis dodnes.

Zvukovú zložku filmu tvorí mierne afektovaný prednes básne Poéma hory Mariny

Cvetajevovej, ide o milostnú baladu o rozpade vzťahu a odlúčení. Spôsob, akým je

recitovanie básne pripojení k obrazu filmu dobre vystihuje Lenka Střeláková vo svojom

kurátorskom texte s online výstave Argumentovaná realita:

Ta je pro film v logice tvůrčí kombinatoriky a experimentu s

percepcí nahrána z gramofonové desky přehrávané různými

rychlostmi. Výše sledované vrstvení různých narativů se tak u

Ježka koncentruje v kinematografii afektu, kde se vrcholně

akcentované, exploatované filmové prostředky současně používají

jako expresivní výrazová forma pro zcela konkrétní látku a kde

surovost oné naléhavosti může unést právě a jedině filmová

surovina.63

63 https://videoarchiv-nfa.cz/project/argumentovana-realita/ (5. 12. 2021)
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5 KATALÓG PRAKTICKÝCH VÝSTUPOV

Praktickú časť dizertačnej práce prezentujem formou katalógu vybraných výstupov,

ktoré s vymedzenou témou súvisia čo najužšie. Rozhodla som sa tejto časti venovať

rozsiahlejší priestor a koncipovať ju aj ako referenčnú plochu k teoretickej časti práce,

ktorá vytvára kontext pojednávanej témy. Okrem vlastnej umeleckej praxe, ktorá je

zastúpená autorským videom Lekcia, popisujem svoj kurátorský projekt Začátek je také

konec, ktorý som realizovala v Galerii u Dobrého pastýře Galerie TIC v roku 2018. Z

početnej dramaturgickej práce na projekčných pásmach Videogram (modulová výuka

FaVU) i premietaniach organizovaných mimo štruktúru FaVU v priebehu výskumu

vyberám predovšetkým udalosti týkajúce sa priamo prezentácie filmov Martina Ježka.

Informácie o uvedení jednotlivých filmov sú k dispozícii v explikáciách filmových diel v

kapitole pojednávajúcej spôsoby interpretácií literárnych diel.

5.1 Lekcia

https://vimeo.com/manage/videos/193463775

Video Lekcia (2016) bolo vytvorené pre rovnomennú výstavu, ktorá sa uskutočnila v

dnes už neexistujúcej artist run brnianskej Galérii TVAR 4. 10. - 19. 10. 2016 na základe

pozvania kurátoriek a umelkýň Julie Gryboś a Barbory Zentkovej. Súčasne bolo

zaradené do finálového výberu pilotného ročníka Iných vízií SK , ktorý kurátoroval64

filmový vedec Martin Kaňuch.

Video Lekcia nadväzuje na staršie práce s textom, pracujúce vždy s vybranými

gramatickými pravidlami. V rovine fonetiky napríklad mäkčením slabík [ďe, ťe, ňe, ľe,

ďi, ťi, ňi, ľi] v slovách v češtine, ktoré je inak vlastné slovenčine alebo v syntaxi

skladaním konceptuálnej poézie vymazávaním podmetu, prísudku a predmetu v

publicistických textoch a pod. S vybraným gramatickým pravidlom som pracovala ako s

formou, vonkajšími mantinelmi, ktoré aplikovaním na rôzne textové zdroje vytvárali

prekvapivý nový jazyk. Vo svojom videu Československo. Privátna poézia (2014) som toto

64 Do pásma Iných vízií 2016 boli zaradené videá Andrása Cséfalvaya, Ivany Hrončekovej, Milana
Mazúra, Gregora Nadzama a Martina Zlievskeho.  Martin KAŇUCH, „Iné vízie SK - odovzdanie
cien a pásmo filmov“, 4 živly,
http://www.4zivly.sk/projekcie/377/468/ine-vizie-sk-odovzdanie-cien-a-pasmo-filmov/deta
il_templateSample (cit. 1. 10. 2021).
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formálne pravidlo prevzaté z gramatiky začala uplatňovať v materiáli pohyblivého

obrazu a to v strihu, teda v rytme striedania jednotlivých záberov a ich dĺžok. Ako

partitúra mi poslúžil zápis striedania dlhých a krátkych slabík v časomernom verši

(konkrétne elegickom distychu Predspevu Kollárovej Slávy dcery v biblickej češtine),

ktorý slúžil českým a slovenským národným obrodencom ako politický nástroj,

demonštrácia vyspelosti jazyka. Časomerný verš je totiž príznačný pre starogrécku a

latinskú poéziu, prípadne pre poéziu niektorých orientálnych jazykov. Objavuje sa vo

vývinových obdobiach literatúry, ktoré programovo nadväzovali na antiku a snažili sa o

znovu dosiahnutie dokonalých jazykových foriem. A veľmi podobne, i keď skôr v65

kontextoch hudby a architektúry hovorí o dokonalosti metrického systému Peter

Kubelka, keď popisuje motivácie pre vznik svojho kultového štrukturálneho filmu

Adebar (1957).

Adebar bol môj druhý film. Dovtedy som, s výnimkou mojich

celkom osobných fantázií, videl len normálne, komerčné kino bez

veľkého nároku; a bol som s tým hlboko nespokojný. Chýbala mi

vo filmoch uspokojujúca forma. Vtedy som už mal pocit, že aj vo

filme sa skrývajú všetky kvality a krásy, ktoré dosiahli iné druhy

umenia. Videl som, aké krásne boli stavby postavené v klasickom

štýle, videl som grécke chrámy a renesančnú architektúru.

Zaoberal som sa hudbou, spoznal som rytmické štruktúry v hudbe

i to, ako robí hudba z prežívania času čosi načisto veľkolepé. Vo

filme nebolo nič porovnateľné! Čas, v ktorom sa filmy odohrávajú

(normálne, dobré i zlé filmy, ktoré rozprávajú príbeh), je časom

bez akejkoľvek formy; neuveriteľne amorfný čas. Preto som chcel

urobiť niečo, čo by vytvorilo pre oko práve tak harmonický čas,

ako tvorí pre ucho hudba harmonický, rytmický, meraný čas. V

každom umení, v ktorom plynie čas, ide o rytmus.66

66 Peter KUBELKA. Teória metrického filmu. in: Martin KAŇUCH (ed.), Hladné oko. Zborník textov
ako suplement medzinárodného seminára venovaného experimentálnemu filmu, ktorý sa konal v
dňoch 24.-26. Novembra 2000 v Banskej Štiavnici, Bratislava: Sorosovo centrum súčasného
umenia - Slovensko, 2001, s. 35.

65 Michal HARPÁŇ, Teória literatúry, Bratislava: Tigra, 2004. s. 145.
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Peter Kubelka konceptualizuje formálne a materiálové vlastnosti filmu, jednotlivé okná

filmového pásu, ich počet a striedanie v pravidelnom rytme, ktorý zabezpečuje

premietačka pre ňho predstavujú podmienky pre vytvorenie časomiery aj v médiu

filmu. Vychádza z hudobnej teórie, kde je takt základnou jednotkou a udáva rytmus

skladby, je možné ho deliť na polový, štvrťový, osminový. Analogicky tak pracuje s

filmovým pásom, kde určuje ako základný prvok pás s 26 políčkami filmu a ďalej ho delí

na dĺžku 13 alebo zdvojnásobuje na 52 políčok. Pre Adebar si zvolil pygmejskú skladbu s

frázou, ktorá bola dlhá presne 26 filmových políčok, tú nahral, zostrihal a na základe

tejto partitúry vyskladal filmové sekvencie odpovedajúcich dĺžok. Hoci ide o

nenaratívny film, motívom obrazu sú zväčša invertované siluety tancujúcej mužskej a

ženskej postavy a ich nemožnosť spojenia a dotyku. Popis Kubelkovho filmu Adebar a67

jeho pracovného prístupu neuvádzam v kapitole, ktorá má pojednať predovšetkým o

mojom autorskom videu Lekcia, náhodou. Lekcia bola od začiatku vzniku koncipovaná

ako akýsi subjektívny prednáškový formát a na tézy, ktoré formuloval Peter Kubelka,

odkazuje vo viacerých rovinách. Zastrešujúcim prvkom videa je práve jeho metrická

skladba, striedanie sekvencií určitých dĺžok, hoci priamo nepracuje s materiálnym

podložím filmu. A motiváciou k tomuto spôsobu práce so strihom bolo pre mňa

podobne ako pre Petra Kubelku experimentovanie s prepájaním rôznych umeleckých

druhov, konkrétne verzologických systémov poézie a pohyblivého obrazu, k čomu sa

nakoniec vzťahuje aj táto dizertačná práca.

Lekcia je členená do troch kapitol a k metrickému systému verša odkazuje

predovšetkým tretia časť. Používam v nej striedanie dlhých a krátkych slabík vo verši

podľa vzorca, ktorý sa objavuje na začiatku kapitoly. Na vyslovenie dlhej slabiky

potrebujeme dvakrát taký dlhý čas ako na vyslovenie krátkej. Krátke slabiky

predstavujú 10 sekundovú sekvenciu, dlhé 20 sekundovú. Formálne sa v obraze

postupne odkrývajú vrstvy dvoch splývajúcich riek, sútoku Moravy a Dunaja, pričom

miesto spojenia je plné malých vodných vírov a rozdielna rýchlosť a sila prúdu oboch

riek spôsobuje zdanlivý spätný pohyb vody, čo umocňuje drobné zneistenie, či ide o

jeden konzistentný záber. Táto kapitola videa je chronologicky najstaršia, čiastočne je

voľným pokračovaním videa Československo. Privátna poézia, ale v novom kontexte sa

67 Ibid., s. 36-37.
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téma vzťahu susediacich krajín úplne vytráca a dôležitým sa stáva skôr motív plynutia.

Inšpiráciou pre vznik sekvencie bola esej Mléčná řeka americkej minimalistickej68

maliarky Agnes Martin, odvolávajúca sa na intuitívny prístup k tvorbe a myšlienkovú

inklináciu k východnej filozofii a taoizmu. Optikou Agnes Martin by sme mohli

nahliadnuť na štrukturálny film ako na plynúcu rieku. Ak štrukturálny film dokáže

tematizovať (zobrazovať, zhmotňovať a koncentrovať) esenciálne javy, akými je čas (a

svetlo ), napríklad prostredníctvom často používaného početného strihu, rýchlo sa69

opakujúcich slučiek počas celého trvania filmu, kedy dokážeme vnímať začiatok aj

koniec zobrazovaného motívu filmu súčasne, mohli by sme k nemu metaforicky

pripodobniť rieku a pomôcť si pritom Hermannom Hessem:

Řeka pospíchala k cíli, Siddhártha ji viděl spěchat, řeku, která

pozůstávala z něho a jeho blízkých a ze všech lidí, které kdy viděl,

všechny ty vlny a voda spěchaly, bolestně poháněny, k cílům, k

mnoha cílům, k vodopádu, k jezeru, k peřejím, k moři, a všech cílů

dosáhly a po každém následoval nový, a z vody byla pára a

stoupala k nebi, byl déšť a spustil se z nebe, byl pramen, byl potok,

byla řeka, znovu pospíchala, znovu plynula. [...] neviděl už tvář70

Siddhárthy, viděl místo ní jiné tváře, mnoho tváří, dlouhou řadu,

plynoucí řeku tváří, sta, tisíce tváří, a ty všechny přicházely a

míjely, a přece se zdálo, že jsou zároveň všechny přítomné, že se

všechny neustále proměňují a obnovují, a přece jsou všechny

Siddhártha.71

71 Ibid., s. 136.
A toto porušenie a koncentrovanie času do jedného viditeľného úseku je vo filmografii Martina
Ježka najvýraznejšie v Domě daleko (2003), kedy je opakovanie záberov ešte znásobené dvoj až
štvor expozíciami, rovnaký obrazový materiál sa opakuje počas celého trvania filmu v rôznych
variáciách.

70 Hermann HESSE, Siddhártha, Praha: Argo, 2003, s. 123.

69 V pomerne radikálnej podobe napríklad Tony Conrad filmom Flicker (1966) alebo Peter
Kubelka filmom Arnulf Rainer (1960).

68 Rovnomenná výstava Mléčná řeka sa uskutočnila v Galerii Jelení  6. 4. - 21. 4. 2016 v spolupráci
s Luciou Mičíkovou, jej súčasťou bola okrem iného aj tretia kapitola videa Lekcia.
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V chronologickom poradí vzniku jednotlivých kapitol nasleduje druhá, taktiež

pracujúca s motívom rieky. Tentokrát ide opäť o statický záber na odraz stromov a

oblohy na hladine rieky, ktorá vďaka vetru vytvára zdanlivé digitálne glitche. To, že sa

dívame na záznam pohybu rieky a nie na digitálnu animáciu, je patrné predovšetkým z

drobných nečistôt, peria, úlomkov stromov, ktoré plávajú na hladine a na rozdiel od

rozvibrovanej hladiny sa javia zaostrene. Tento digitálne neupravený obrazový materiál

používam ako podklad pre kódovanie písmen českej abecedy, aby som ním následne

mohla napísať dve rýmujúce sa slová. Jednotlivé písmená sa striedajú vo videu v

pravidelnom rytme: každá spoluhláska a krátka samohláska sa zobrazí na 1 sekundu,

predely za písmenami tvoria tiež 1 sekundu, dlhým samohláskam je určený dvojitý čas,

rovnako ako aj medzere, ktorá za nimi nasleduje. Takto definujem konkrétne výseky

obrazového záznamu, ktoré zodpovedajú jednotlivým písmenám. Didakticky tak

odkazujem na štrukturálny film Zorns Lemma (1970) Hollisa Framptona. Princíp

maximality alebo Zorns Lemma je matematickým pojmom z teórie množín, ktorá sa

zaoberá existenciou maximálnych prvkov v usporiadanej množine. Základnou

výstavbovou štruktúrou filmu je 24 písmen abecedy a 24 políčok filmu za sekundu. Film

je členený na tri časti, začína čiernym blankom, kde počujeme hlas ženy, učiacej

písmená abecedy na základe viet odvodených z Biblie, zdrojom je raná americká

učebnica gramatiky. Stredná, nosná časť filmu je bez zvuku a sledujeme v nej dookola sa

opakujúce poradie abecedy, reprezentované stále iným nápisom z ulíc New Yorku s

príslušným začiatočným písmenom. Sekvencie reprezentujúce písmená abecedy -

sekundové zábery - sú postupne nahradené plynúcimi zábermi na určitý pohyb (oheň,

steblá trávy vo vetre, spätný pohyb morskej vlny, para, ženská tvár, atď.) -

dvojsekundové zábery - až ich naplno prekódujú. Tretia časť končí záberom muža a

ženy so psom, kráčajúcich v snehu, so zvukovým doprovodom niekoľkých rozprávačov,

ktorí každý po jednom slove trvajúcom jednu sekundu, čítajú traktát O svetle alebo

ingresii foriem Roberta Grossetesteho z 11. storočia. Formálne použil takmer totožný72

princíp aj rakúsky experimentálny filmár Ernst Schmidt Jr. vo svojom Filmisches

Alphabet (1971), na rozdiel od Framptona z pouličných nápisov sníma len jednotlivé

písmená, pričom každé z nich tvorí jedno políčko filmu, 24 políčok predstavuje celú

72 Scott MACDONALD, „Zorns Lemma. From Chaotic Cinema”, www.ubu.com,
https://ubu.com/film/frampton_zorns.html (cit. 5. 10. 2021).
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abecedu, film trvá jednu sekundu. Filmisches Alphabet poukazuje na paradoxný vzťah

medzi filmom a jazykom, čím demonštruje silu obrazov a predpovedá zánik jazyka.73

Úvodná kapitola videa Lekcia taktiež používa odkaz na 24 znakov abecedy, 24

egyptských hieroglyfov, 24 políčok filmu tvoriacich jednu sekundu záznamu, ale aj

denný cyklus 24 hodín. Každú hodinu dňa som odfotografovala izbovú kvetinu z 24

uhlov tak, že som okolo nej nakreslila pomyselnú kružnicu. Tento záznam/akcia vznikli

v reakcii na film 24 hodín Novák (1998) Martina Ježka, ktorý bol školským cvičením na

tému portrét. Celý názov filmu  je 24 hodin = 369 x 2 sec. + 20,86 sec. a prezrádza jeho

trvanie aj pracovnú metódu. Od polnoci do polnoci nasledujúceho dňa natáčal svojho

spolužiaka deviatu minútu každej hodiny po dobu jednej minúty. Z natočeného

materiálu potom vybral 369 dvojsekundových záberov a zoradil ich chronologicky za

sebou, záverečná sekvencia trvajúca 20,86 sekundy vysvetľuje celú pointu filmu. Ja74

som počas každej hodiny dňa zaznamenala statický záber s použitím dvoch rôznych

ohniskových vzdialeností objektívu: v celku a v detaile. Fotografie celku sa v prvých 24

sekundách kapitoly videa jednotlivo striedajú, pričom každá z nich sa zobrazuje 1

sekundu, druhý cyklus totožných záberov celku sa postupne zrýchľuje z 1 sekundy až po

1/24 sekundy, čiže na konci cyklu každá fotografia odpovedá jednému políčku. V tejto

rýchlosti sledujeme 24 fotografií celku ešte dvakrát až sa výrez obrazu zúži a v rovnakej

rýchlosti (1/24 sekundy) obkrúži rastlinu v dvoch ďalších cykloch. Trajektóriu pohybu

fotoaparátu/kamery by sme mohli popísať ako špirálu. Za sekvenciou krátko nasleduje

diagram zobrazujúci kruhový pohyb objektívu okolo osi. Lekcia taktiež obsahuje odkazy

na filmy, ktoré nie sú primárne štrukturálne, ale vo svojej dramaturgii používajú

abecedu ako symbol ucelenej sústavy elementárnych prvkov. Jej pripodobnenie k iným,

všeobecne prijímaným, i keď nepísaným pravidlám dokáže akcentovať

spoločensko-kritické obsahy so značnou dávkou irónie a údernosti. Motív izbovej

rastliny a abecedy prepája vo svojom filme Teaching a Plant the Alphabet (1972) aj John

Baldessari. Vo filme sledujeme záber na malú rastlinu v kvetináči. V úlohe učiteľa

Baldessari ukazuje rastline detské kartičky s jednotlivými písmenami abecedy a

74 Alice Růžičková, „Ohledávání hranic dokumentárních žánrů.” Cinepur 19, 2002, s. 44 cit. podľa
Martin ČIHÁK, Ponorná řeka kinematografie, s. 63-64.

73 Linda BILDA, Ernst Schmidt Jr. Drehen Sie Filme, Aber keine Filme! Filme und Filmtheorie 1964 -
1987, Viedeň: Secession, Triton Verlag, 2001, s. 144.
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vytrvalo niekoľkokrát za sebou opakuje každé písmeno, až kým rastline nepredstaví

celú abecedu. Baldessari vyžaruje ironický humor z nesúrodého postavenia rutinnej

inštrukcie a nechápavého žiaka a vytvára nelogiku z logického konštruktu. Film je

lekciou poznania a rozpoznávania, vtipnou metaforou márnosti a absurdity, pričom

odkazuje aj na kultovú performance Josepha Beuysa z roku 1965, How to Explain Pictures

to a Dead Hare. Video Lekcia asociuje aj film Marthy Rosler, ktorý taktiež používa75

metaforu abecedy, aj keď význam posúva k téme feminizmu a gendrovo podmieneného

násilia a od konceptualizovania jazyka a obrazu odstupuje. Semiotics of the Kitchen

(1975) je parodickou ukážkou varenia, v ktorom sa bežné kuchynské predmety,

predstavované v abecednom poradí (apron, bowl, chopper atď.), stávajú slovníkom

hnevu a frustrácie. Tento význam im dodáva spôsob ich manifestácie, razancia pohybu

a gestá, ktoré sa odchyľujú od bežného spôsobu používania predmetov. Slovami Marthy

Rosler, v tejto abecede kuchynského náradia žena pomenúva svoj vlastný útlak.76

Video Lekcia voľne parafrázuje popísané zdroje, kapitoly sú prepojené titulkami,

ktoré na jednej strane tvoria určitú nápovedu k čítaniu jednotlivých častí, no súčasne

referujú o osobnom používaní a vnímaní jazyka. Na záver sa ešte raz vrátim do kuchyne

a k štrukturálnemu filmu cez prednášku Petra Kubelku Čo znamená pre ľudí jedenie a

pitie . Od sedemdesiatych rokov sa prehlbuje jeho záujem o varenie, vo svojich77

prednáškach prepája varenie, film, hudbu a umenie. Najpriliehavejším sa mi zdá jeho

explikácia metaforického významu vajíčka. Vajíčko je podľa Petra Kubelku dôkazom

toho, že varenie nie je umeleckým remeslom, ale pravým vysokým umením. Hodnotu

umeleckého diela totiž nedefinuje cena materiálu, tak ako je to pri umeleckom remesle,

ale jeho duchovný obsah. Kamenná socha, ak je dobrá, je vždy hodnotnejšia ako tá zo

zlata. Analogicky uvádza, že vajíčko a iné ingrediencie tvoria jedlo transfiguráciou,

takže sa nedajú v jedle znovu spoznať a identifikovať. Vajíčko môžeme jesť uvarené

77 Peter KUBELKA. Čo znamená pre ľudí jedenie a pitie. in: Martin KAŇUCH (ed.), Hladné oko.
Zborník textov ako suplement medzinárodného seminára venovaného experimentálnemu filmu, ktorý
sa konal v dňoch 24.-26. Novembra 2000 v Banskej Štiavnici, Bratislava: Sorosovo centrum
súčasného umenia - Slovensko, 2001, s. 50-59.

76 Martha ROSSLER, „Semiotics of the Kitchen”, www.ubu.com,
https://ubu.com/film/rosler_semiotics.html (cit. 5. 10. 2021).

75 John BALDESSARI, „Teaching Plant Aplhabet”, www.ubu.com,
http://ubu-mirror.ch/film/baldessari_plant.html (cit. 5. 10. 2021).
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natvrdo, ale aj v koláči, oplátkach alebo majonéze. Artikuluje rovnako ako slová

artikulujú text. Podľa svojho postavenia artikulujú vždy iné významy. Jednotlivé

ingrediencie dokážu artikulovať čas, podobne ako to dokáže film, aj keď pre túto

artikuláciu používajú iné prostriedky. Napríklad v cesnaku alebo vajíčku môžeme

pozorovať zrodenie a mladosť, v soli, ktorá bola uložená v zemi, vnímame jej históriu

atď. Varenie spomínam predovšetkým kvôli kontextualizovaniu akcie, ktorá bola78

súčasťou predstavenia videa Lekcia v Galérii TVAR. Súčasťou výstavy bola aj príprava

jedla a spoločné jedenie v rámci vernisáže, peformatívne vernisážové občerstvenie na

popísané filmy odkazovalo, aj keď primárne sa jednalo o stretnutie s priateľmi a nie

autorskú parafrázu diela Petra Kubelku alebo feministického postoja Marthy Rosler.

78 Ibid., s. 59.
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5.2 Začátek je také konec

Ťažiskovou časťou praktickej dizertačnej práce je skôr než vlastná autorská tvorba

kurátorská a dramaturgická činnosť. Na jar roku 2018 som v Galerii TIC/Galerii u

Dobrého pastýře kurátorsky realizovala výstavu Začátek je také konec, ktorá sa dotýkala

vybraných okruhov tém dizertačného výskumu: analytického prístupu k samotnému

médiu pohyblivého obrazu, dokumentárneho charakteru záznamu a v neúplnej miere aj

práce s textom. Diela jednotlivých oslovených autorov sa pohybujú na škále od

digitálneho po analógový obraz, na čo sme reagovali spoločne s Janom Lidmilom aj pri

riešení architektúry výstavy. Tú sme koncipovali subtílne ako prechod od čistých

digitálnych plôch v plne osvetlenej miestnosti až k black box imerzii s priznanými

premietačkami, multiplikovaným obrazom a intenzívnym zvukom. Aby sme tento

prechod podporili, prekryli sme podlahy materiálmi, ktoré špecificky odrážajú alebo

pohlcujú svetlo, vytvorili sme akýsi svetelný gradient a súčasne z každej z miestností aj

minimalistický environment. Architektúru inštalácie zdôrazňujem aj kvôli tomu, že

dokázala funkčne a efektívne preniesť spektákl typický pre kino aj do prostredia galérie.

Ďalším kurátorským zásahom bola absencia popisiek alebo návodného textu, namiesto

nich bol k dispozícii textovo obrazový sprievodca, na ktorom som spolupracovala s

grafickým designérom Jakubom Konvicom. Ten obsahoval okrem faktických, i keď

voľne usporiadaných informácií o názvoch diel a ich autoroch aj skice k štruktúram

jednotlivých realizácií (v prípade Filipa Cenka a Martina Ježka), textový prepis

rozhovoru vo forme scenára (medzi Ivanou Rynešovou a Zdeňkom Rynešom) alebo

citáciu z knihy Symetrie. Základní princip uspořádání Davida Wadeho. Hoci každý z79

autorov vo svojom portfóliu pracuje s pohyblivým obrazom s využitím

postkonceptuálnych stratégií, vo výstave sledujeme aj prvky nahodilosti, nároky na

schopnosť vytvárania asociácií a v neposlednom rade estetickosť zaznamenaných

obrazov. Na vystavené diela by sme mohli nahliadať aj ako na video-denníky, mapujúce

nám známe situácie, všedné až banálne výjavy, preto je pomerne prirodzené, že v našej

mysli vyvolávajú asociatívne prepojenia (slide-show Filipa Cenka so semiotickými

koncepciami programovo pracuje). Použitím minimálneho textového popisu

jednotlivých diel som testovala ďalší stimul pre schopnosť vytvárania nových obsahov.

79 David WADE, Symetrie. Základní princip uspořádání, Praha: Dokořán, 2014, s. 4-5.
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Viktora Takáča som pre výstavu oslovila predovšetkým kvôli jeho precíznemu

analytickému prístupu k médiu pohyblivého obrazu a jeho konceptualizovaniu. Video

Material Matters (2017) sleduje skupinu pracovníkov, ktorí na pomerne frekventovanom

úseku ulice vymieňajú vodovodné potrubie. Počas deviatich minút sledujeme celý

pracovný úkon od začiatku až do konca vo výpravných filmových švenkoch a statických

abstraktných obrazových kompozíciách. V spôsobe rámovania filmovanej scény je

patrný jeho záujem o zobrazenie a zobrazovanie. Protagonistami tohto príbehu sú

autentickí pracovníci, ktorí dostali inštrukciu správať sa prirodzene a nedívať sa do

kamery. Hoci sa kamera na tváre robotníkov nezameriava v prvom pláne, ich občasná

prítomnosť vyvoláva pocit úsmevnej trápnosti, ktorú s nimi súcitne zdieľame. V týchto

momentoch vystupuje absurdita videa asi najzreteľnejšie. Tempo celého videa je

kontinuálne pomalé až s meditatívnymi účinkami. Je možné ho interpretovať aj ako

ironickú verziu ASMR obsahu na youtube: nohy pracovníka pomaly sa ponárajúce do

bahna, zasýpanie výkopu drobným kamením alebo pokladanie nového asfaltu, jeho

vylievanie, chladnutie a lisovanie v spojení s autentickými zvukmi ulice, pôsobí vcelku

relaxačne. V priebehu trvania výstavy sa uskutočnila aj živá performance projektu

Viktora Takáča a Petra Krátkého Manifestace média (2015) v kinosále galérie.

Performance tematizuje základný fyzikálny princíp, vďaka ktorému je možné vnímať

pohybujúci sa obraz, a to prerušenie, čiernu plochu, oddeľujúcu jednotlivé políčka

analógového filmu. Zotrvačnosť ľudského oka, resp. prenos obrazu zo sietnice oka

nervovou sústavou do mozgu má určité opozdenie, trvá približne 1/16 sekundy a táto

fyziologická nedokonalosť nám pri dostatočnej rýchlosti striedania oddelených

statických obrazov umožňuje vnímať kontinuálny pohyb. Manifestace média tento

princíp invertuje. V tme kinosály obaja performeri stavali a následne rozkladali drevenú

konštrukciu, rám s čiernym plátnom. Osvetľovaní boli len zábleskovým fotografickým

svetlom približne raz za pol minúty. Pred očami divákov sa odohrával pohyb, avšak

vnímať ho zrakom bolo možné len útržkovito. Predstavu o tom, čo sa v tme vlastne

odohráva, dopĺňali ruchy pohybu performerov.

Ďalším zástupcom digitálneho videa bol obrazový triptych Sleduj!(2018) dvojice

Ivany a Zdeňka Rynešových. Trojica dvadsaťminútových videosekvencií predstavovala

výber z ich súkromných denníkových záznamov predovšetkým z prostredia domu na

vidieku, ktorý v čase natáčania rekonštruovali. Až s odstupom času dokážem jasnejšie
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vnímať celospoločenské témy, ktoré osobný denník načrtol. Medzi riadkami je možné

vyčítať, že za presunom z hlavného mesta na vidiek stoja ekonomické dôvody a kríza

bývania, osobné rozhodnutie ekologicky udržateľného spôsobu života sú zakódované v

jemne úsmevnej scéne „korenenia” ryby zo supermarketu bylinkami vypestovanými na

vlastnej záhrade alebo scénami domácich prác na farme. Najilustratívnejším obrazom

témy environmentálnej krízy je scéna, kedy asi osemročné dievča kráča v plavkách s

nafukovacím kolesom na plávanie prázdnym prašným poľom. Výber videí Ivana a

Zdeněk doplnili textovým komentárom, ktorý nasledoval rovnaký charakter ako ich

videá: šlo o prepis ich rozhovoru počas zostavovania finálnej kompozície vo forme

scenára, obraz tak doplňujú ešte osobné spomienky. Text bol k dispozícii v doprovodnej

tlačovine k výstave a plne suploval zvukovú časť videí. Táto spolupráca nasledovala po

nemnohých spoločných výstupoch tejto umeleckej a partnerskej dvojice. Vo svojich sólo

projektoch sa každý z nich zaoberá mierne odlišnými témami a prístupmi, Ivana sa

programovo venovala vytváraniu akýchsi low-cost parodických fashion a make-up

vlogov, ktoré latentne kritizovali spotrebiteľské správanie neskorého kapitalizmu.

Zdeněk je archivárom každodených situácií. Práve vytváranie množstva záznamov a ich

kategorizovanie alebo digitálne komprimovanie na základe presne definovaných

štruktúr a systémov je pre jeho staršie práce typické a bolo aj dôvodom pre oslovenie k

spolupráci. Hoci dielo zastúpené na výstave nesleduje tento post-konceptuálny prístup

k postprodukcii digitálneho obrazu, predstavuje princíp snímania obrazu vo forme

denníka, čím zdôrazňuje jeden z ústredných motívov výstavy a pritom do nej

autonómne komponuje aj aktuálne celospoločenské témy.

V strednej miestnosti Galerie u dobrého pastýře sa nachádzala slide-show

diapozitívov Filipa Cenka variujúca jeho emblematický spôsob premýšľania nad

vzťahom obrazu a textu. Asynchrónnu projekčnú slučku, ktorú zabezpečovali dve

karuselové premietačky, tvorila kombinácia statických fotografií, tmy a metaforických

textových fragmentov, voľných veršov. Vo fotografiách, ktoré zaznamenávali

predovšetkým život v uliciach New Yorku sa v nepravidelnom rytme objavovali titulky.

To, že sa dívame na denník, naznačovali okrem zachytených motívov na fotkách aj

textové údaje náhodného dňa a mesiaca v presne nedefinovanom roku. Aj napriek

tomu, že z charakteru a vizuality vyfotografovaných mestských scén je zjavné, že

denník pochádza zo súčasnosti, ich zmrazenie v políčku 35mm filmu a aj určitá
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univerzálnosť motívov (panorámy mesta, rozmazané momentky z nočného metra,

skalnatý útes s oceánom, zábery na ulice) vyvoláva dojem absolútneho bezčasia alebo

akejsi univerzálnej prítomnosti. Moment sprítomnenia okamžiku umocňuje aj celá

koncepcia nesynchronizovaného striedania fotografií a titulkov v slučkách. Dielo totiž

môžeme nahliadať aj ako určitý semiotický model, kde obraz a text predstavujú dva

nezávislé znakové systémy. Dôležité tu nie sú samotné prvky, ale predovšetkým ich

vzťahy, súvzťažnosť a usporiadanie. V tejto súvislosti mi napadá aj video Síla kontextu

(2010) Tomáša Svobodu, v ktorom sa striedajú slová stanica, vlak, vagón, žena, dieťa,80

vojak, pes vždy s rozdielnym nadpisom kapitoly udávajúcim špecifikáciu miesta a času:

Santa Fe, Nové Mexiko, 1863; Berlín, Hauptbahnhof, 2010; Nová Ves, Československo, 1968;

Londýn, King's cross station, nástupište 9¾;  Auschwitz-Birkenau, Poľsko, 1943. Znaky,

slová sa stávajú základom pre dej scén, odohrávajúcich sa v našej mysli. S totožným

princípom, aj keď so značnou dávkou metaforickosti pracuje aj Filip Cenek, variujúce

kombinácie dvoch rozdielnych znakových sústav, fotografií a veršov nás však

navádzajú len do polovice významu. Tento moment dobre vystihuje Martin Blažíček,

keď hovorí o tajomstve:

V Cenkových dílech se naopak setkáváme s tím druhem tajemství,

které v nás subjektivně vyvolává pocity zahrady za zdí, čehosi

skrytého, co nás zajímá. Nalézáme v nich okamžiky absence,

chybění a zámlky, které v nás aktivují náš vlastní smysl pro

přirozené doplnění celku.81

A je snáď nemožné, aby boli asociácie, ktoré doplní naša vlastná myseľ, neaktuálne.

Možno aj to je jedným z dôvodov, pre ktoré toto dielo takmer nestarne. Použité

literárne fragmenty môžeme čítať čiastočne aj v rovine autoreferencie k médiu:

81 Martin BLAŽÍČEK, „Rozumění na půl slova. Metoda čtení tvorby Filipa Cenka.”, A2 kulturní
týdenník č. 22, 2009 https://www.advojka.cz/archiv/2009/22/rozumeni-na-pul-slova (cit. 10.
10. 2021).

80 Tomáš SVOBODA, „Power of Context”, video, 1:23 min., YouTube, nahraté užívateľom
tomasichsvoboda 4. 2. 2015, https://www.youtube.com/watch?v=dxeNYeRb8_M (cit. 10. 10.
2021).
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Vzťah medzi tým, čo vidíme, a tým, čo vieme, nebude nikdy

ustálený. Čierne miesta zostávajú čierne, aby sme videli, že

pozerať sa do tmy je iné, ako zatvoriť oči. Niekedy sa zľaknem a

urobím to tak, akoby som začal rozprávať od polovice vety, ako

keď ráno zistím, kto som, pretože si spomeniem, že som predtým

išiel spať.82

Metafory vo fotografiách a útržkoch textov v kombinácii s formou asynchrónnej

slide-show v mojej mysli konštruujú film o stretávaní, zdieľaní, dotyku, nemožnosti

zotrvať na jednom mieste v rovnakom čase, vyprchávaní, strácaní a plynutí.

Na základe predchádzajúcej spolupráce som pre výstavu oslovila aj

experimentálneho filmára Martina Ježka. Na tomto základe vznikol fragment Danse

macabre (2018), pojednávajúci literárny text Tanec smrti Jakuba Demla, ktorý inicioval

vznik rozsiahlejšieho filmu Náš očistec (2020) a ktorý sme v premiére uviedli v rámci

festivalu Brněnská 16 v októbri 2021 v kaplnke brnianskej Káznice. Tento fragment sa83

neskôr stal integrálnou súčasťou filmu. Martin Ježek je svojím spôsobom solitérom, ako

jeden z mála tvorcov sa kontinuálne venuje médiu analógového filmu a programovo

trvá na uvádzaní pôvodných filmových kópií. Jeho filmy sú pravidelne premietané v

rámci domácich aj zahraničných filmových festivalov, klubových kino produkcií alebo

galerijných projekcií. Spolupodieľal sa aj na niekoľkých audio-vizuálnych

performanciách v kooperácii s Martinom Klapperom, skupinou Handa Gote alebo Birds

Build Nests Underground. V spolupráci s kurátorom Michalom Pěchoučkom realizoval v

roku 2014 samostatnú výstavu Pornographique concentré directe sur 35m² v Galerii84

35m². Kurátorkou Lenkou Střelákovou bol oslovený pre skupinovú prehliadku BLACK

BOX WHITE HAT v GAMU v roku 2017 a súčasne pre (výnimočne) online výstavu85

85 BLACK BOX, WHITE HAT, kurátorka Lenka Střeláková, Praha: GAMU 2017.

84 Pornographique concentré directe sur 35m², kurátor Michal Pěchouček, Praha: Galerie 35m²
2014.

83 Viac v kapitole 4.2.1 Náš očistec (2020).

82 Citácia pochádza k mojej súkromnej videodokumentácie inštalácie. Pôvodný text diela bol v
angličtine: The relation between what we see and what we know is never settled. Black places remain
black so that we can see that looking into darkness is di�erent from closing one's eyes. Sometimes I
startle myself and do it in such a way as if I started speaking from the middle of a sentence, like when I
find out who I am in the morning because I recall that I went to bed before.
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Argumentovaná realita pod hlavičkou Videoarchívu NFA, ktorá sa uskutočnila tento86

rok. Inštalácia, ktorú pripravil pre výstavu Začátek je také konec mala pomerne

spektakulárny charakter. V poslednej miestnosti galérie boli nainštalované projekčné

plochy, na ktoré sa diagonálne z protiľahlých rohov premietal obraz z dvoch 16 mm

premietačiek. Loop 30 m dlhého filmového pásu bol zabezpečený dvoma slučkami,

ktoré viedli tesne pod stropom. Obrazovú časť výstavy doplňoval spätný Super8 mm

projektor na stene medzi projekčnými plochami a intenzívny stereo zvuk. Prítomnosť87

pohybujúceho sa fyzického materiálu filmu krúžiaceho nad hlavami návštevníkov, dva

kmitajúce ekrany a výrazný, hlasný zvuk, ako aj zvuk samotných premietačiek dokázal

vyplniť celý fyzický priestor galérie. V dvojexpozíciách sme sledovali záznam cesty,

pešej púte po stopách básnika a kňaza Jakuba Demla zo Starej Říše do jeho rodiska,

Tasova. Spôsob filmovania sleduje rytmický systém: po každých desiatich krokoch bolo

vyfotené jedno statické políčko filmu, po určitom úseku takto zaznamenanej cesty, bol

pás filmu v kamere spätne previnutý a druhý krát exponovaný v dĺžke nafoteného

úseku. Vo výsledku sa preto dívame na útržkovitý, sekaný záznam rýchleho pohybu

krajinou preložený plynulým švenkom alebo statickým záberom na krajinu okolo bodu,

do ktorého úsek cesty práve dospel. Už samotný princíp filmovania kóduje do obrazu

zvláštnu tenziu protipohybu, pohyb aj zastavenie sa deje súčasne. Toto napätie

zámerne zrkadlí rozporuplnosť osobnosti Jakuba Demla v jeho súkromnom i profesnom

živote, ale aj v kontraste jeho osobných sympatií k antisemitizmu a súčasne všeobecne

prijímaného uznania jeho literárneho diela. Z natočeného filmového materiálu boli

vykopírované dva typy záznamu, každý v dĺžke 30 metrov, jeden na farebný film a

druhý kontrastne s výrazným zrnom na čiernobiely. Každá slučka vo výstave bola

kombináciou oboch farebných variant. Ako montážna rytmická predloha slúžila

začiatočná časť partitúry Danse macabre od Franza Liszta, ktorá je parafrázou

gregoriánskeho chorálu Dies irae. Rytmus tohto úseku skladby poslúžil ako predloha k

strihu obrazu 16 mm filmu, kedy striedanie prízvučných a neprízvučných dôb určilo

87 Celá inštalácia, zvuk aj obraz sa spúšťal až vstupom do miestnosti, čo zabezpečoval pohybový
senzor, aby výrazný zvuk nerušil ostatné videá. Zvuk videa Viktora Takáča (prirodzené ruchy
ulice) bol na slúchadlách, videá Ivany a Zdeňka Rynešových boli bez zvuku, slide-show Filipa
Cenka bola sprevádzaná zvukom výmeny diapozitívov v karuselových premietačkách.

86 Argumentovaná realita, kurátorka Lenka Střeláková, Praha: NFA/online 2021, dostupné na:
https://videoarchiv-nfa.cz/project/argumentovana-realita/ (cit. 12. 10. 2021)
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dĺžku farebných a čiernobielych záberov. Základnou jednotkou bola štvrťová nota, ktorá

sa pomerovo vzťahovala k 30 m dĺžky filmu. Dve projekčné plochy, na ktoré sa

premietali obrazy z dvoch 16 mm premietačiek boli doplnené ešte o malý obraz zo

spätného Super8 mm projektora, na ktorom inverzne aj neinverzne v čiernobielom

prevedení kmitalo slovo smrt, vyfotené z rôznych častí viet Demlovho Tanca smrti.

Motív opakujúceho sa slova smrt bol prítomný aj v audio stope inštalácie. Rovnaký

princíp: vystrihovanie útržkov viet, obsahujúcich slovo smrt z prednesu Demlovej

prózy Hrající revolver hercom Jiřím Adamírom sa v približne 4 minútovej audiostope

zmiešalo s hudobným motívom Marche Funèbre Frédérica Chopina a autorovou

nahrávkou chôdze v hlbokom snehu. Tento obrazový fragment ako súčasť filmu Náš

očistec, ktorého nosnou témou je zánik, osamelosť ale aj kresťanská túžba po

odpustení, predstavuje cestu pokánia. Púť na sväté miesto pre kresťanov predstavuje

spôsob ako odprosiť svoj hriech, dospieť k očisteniu, priblížiť sa k transcedentálnemu a

obnoviť svoje duchovné sily. V kontexte tém výstavy môžeme obrazový záznam cesty

nahliadať ako ďalší typ denníka, samotný spôsob natáčania ukážkovo využíva princípy

štrukturálneho filmu, jeho strih vychádza z hudobnej partitúry a motívom celého diela

je literárny súbor próz. Aj táto spolupráca, spôsob práce s filmovým materiálom ako aj

programové autorské adaptovanie literárnych predlôh sa nakoniec stali kľúčovou

motiváciou k bližšiemu skúmaniu filmografie Martina Ježka.

Začátek je také konec

Galerie TIC / Galerie u Dobrého pastýře

6. 3. - 19. 5. 2018

Filip Cenek: bez názvu (zatímco, když), nedat.

stereo diaprojekce, 35 mm film, dynamicky programovaná asynchrónna slučka,

2-3 min.

Martin Ježek: Danse macabre, 2018

Audio-vizuálna inštalácia, 16 mm film na dvoch 16 mm premietačkách, spätný

projektor Super8 a dvojkanálový zvuk, 15 min.

Ivana a Zdeněk Rynešovi: Sleduj!, 2018

video 3x20 min., text
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Viktor Takáč: Material Matters, 2017

video, 9 min.

Kurátorka: Ivana Hrončeková

Architekt výstavy: Jan Lidmila

Grafický design: Jakub Konvica

Fotodokumentácia: Michaela Dvořáková

Struktury uspořádání. Rotace a zrcadlení. Středový bod. Osa zrcadlení prochází bodem

rotace. Začátek je také konec. Symetrie, kruhy a přímka.

Nejjednodušší definice algoritmu říká, že jde o konečnou posloupnost přesně

definovaných instrukcí pro splnění určité úlohy. Není tedy algoritmem i slovo, věta

nebo film? Slovo i věta se skládá z písmen, film ze statických políček. Pouze jejich

správná kombinace nese sdělení? A co když se tyto dva systémy analogicky propojí? A

jak si v tomto uspořádání vysvětlit metaforu?

Výstavní koncepce pracuje s neobjektivním výběrem autorů pohyblivého obrazu (v

rozmezí od videa k experimentálnímu filmu), jež spojují společné osy či body. Zájem a

využívání vlastností a struktury používaného média od digitálního k analogovému,

dokumentární charakter záznamu běžných, civilních situací a stopy literárních nebo

textových předloh. Ty mají formu autoreference, scénáře suplujícího zvukovou stopu i

autorského nebo nalezeného poetického sdělení uspořádaného podle zdánlivé náhody.
88

88 Ivana HRONČEKOVÁ, „Začátek je také konec”, Galerie TIC,
https://galerie-tic.cz/cs/zacatek-je-take-konec (cit. 12. 11. 2021).
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5.3 Dramaturgia projekčných pásiem

V rámci svojho doktorandského štúdia som v akademických rokoch 2016/17 a 2017/18

pripravovala dramaturgiu projekčných pásiem Videogram, ktoré sú zároveň súčasťou

ponuky predmetov pre študentov FaVU a uskutočňujú sa formou modulovej výuky.89

Súčasne som touto formou realizovala svoj dizertačný výskum, výber umelkýň/cov a

zameraní teoretičiek/kov sa snažil sledovať témy práce s literatúrou a textom

(Marianna Mlynárčiková a Nóra Ružičková, Jozef Mrva, Jana Kapelová, Martin Ježek),

formou videoesejí (Dalibor Knapp, Václav Magid, Ivana Bendová, András Cséfalvay,

Dominik Gajarský) alebo spôsoby analytického skúmania média pohyblivého obrazu

(Viktor Takáč, Michal Cáb, Zdeněk Ryneš). Autorské prednášky doplňovali

kurátorované projekčné pásma s rôznym zameraním pod vedením teoretičiek/kov ako

Andrea Slováková, Alexandr Jančík, Jakub Majmurek, Michal Kindernay alebo Elena

Veljanovska. Toto zastúpenie je pomerne široko rozkročené a nie je možné z neho

vysledovať jasne definovanú oblasť záujmu, súčasne mi však pomohlo ujasniť si zúženie

dizertačnej práce, aj kontexty späté s vývojom pohyblivého obrazu a experimentálneho

filmu nie len v československom prostredí. V rámci študijnej stáže v nezávislej

distribučnej spoločnosti sixpackfilm vo Viedni som zase mala k dispozícii filmový archív

a knižnicu s kultovými dielami rakúskej filmovej avantgardy. Dôvodom, pre ktorý na

tomto mieste spomínam viedenskú študijnú stáž, je aj fakt, že bola príležitosťou k

zoznámeniu sa s umelcom a filmárom Josefom Dabernigom. Podobne ako Martin Ježek,

aj Josef Dabernig programovo pracuje s materiálom analógového filmu a v jeho

portfóliu sú zastúpené aj autorské adaptácie literárnych predlôh, textov súčasného

rakúskeho spisovateľa Bruna Pellandiniho. Josef Dabernig však natočený filmový

materiál po vyvolaní digitalizuje a ďalej s ním pracuje v digitálnej podobe, vrátane

projekcie. Filmovú surovinu používa pre jej špecifickú vizuálnu kvalitu a charakter,

ktoré nedokáže dosiahnuť digitálnou technológiou. Estetika a kvalita analógového

obrazu však súvisí aj s témami jeho filmov, ktoré sa pohybujú na škále romantickej

nostalgie až nezúčastneného pozorovania ztroskotaných utópií socialistického

plánovania, ktoré v postsocialistických krajinách ešte kde-tu doznievajú, resp. v

89 https://videogram.favu.vut.cz/ (15. 10. 2021).
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poprevratovom období intenzívne doznievali. Píšem nezúčastneného, pretože v90

obraze nefigurujú ako objekt dokumentárneho skúmania, preberajú skôr funkciu

výrazných kulís alebo akéhosi epilógu k fikčným dejom, ktoré sú plne v réžii filmára a

história a univerzálny príbeh lokácie im dodáva len rámcový význam. Jedným z

takýchto filmov je aj Rosa Coeli z roku 2003 , miestom natáčania bola Česká republika,91

vlaková stanica v Adamove a dnes už neexistujúci hotel Dukla v centre Blanska. Fiktívny

príbeh filmu začína sledovaním muža vo vlaku, ktorý spomína na svoje detstvo a

domov na Morave, kam sa vracia po dlhej dobe. Text Bruna Pellandiniho sa pravidelne

rozprestiera cez celú dĺžku filmu vo forme voice-overu a tvorí akúsi anti-ilustráciu

kamerových záberov interiéru a drobných zátiší hotela. Spomienky muža a filmový

obraz stoja skôr v kontraste. Vyvolávajú pocit kmitania medzi pocitom a štruktúrou,

históriou a súčasnosťou. Film sme premietli 17. júla 2020 v rámci letného kina na tzv.

Poduklí, časti námestia, kde kedysi hotel Dukla stál. Premietanie bolo nasledované

krátkou moderovanou diskusiou s Josefom Dabernigom aj Brunom Pellandinim, ktorí

sa udalosti osobne zúčastnili. Okrem faktu, že to bolo výnimočne vydarené premietanie,

tento film uvádzam aj z dôvodu kontextualizovania autorského prístupu Martina Ježka.

Autorom fotografií z premietania je Dominik Matuška.

91 Rosa Coeli, 2003, 35mm/video, č/b, 24 min., německy s českými titulkami, réžia, scenár, strih a
produkcia: Josef Dabernig, kamera: Christian Giesser, text: Bruno Pellandini, zvuk: Branko
Samarovski, zvukový dizajn: Michael Palm, hrajú: Wolfgang Dabernig, Kurt Fellinger, Thomas
Schmid, Josef Dabernig

90 Spomínané utópie sa zhmotňujú napríklad do chátrajúcich hotelových komplexov (Rosa Coeli,
2003; Hotel Roccalba, 2008; Hypercrisis, 2011; Zlaté piesky Rocket Launch, 2015) alebo futbalových
štadiónov (Wisla, 1996), ktoré sú častými lokáciami filmov Josefa Daberniga.
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6 ZÁVER

Záujem o komplexnejšiu reflexiu českého experimentálneho filmu a videoartu, ktorý

vznikal od 90. rokov, sa zatiaľ rodí len veľmi ojedinele, ale nie výlučne, určité stopy je

možné vidieť aj v projekte Videoarchivu NFA, čiastočne platforme Vašulka Kitchen

alebo filme Viva video, video viva (2019) Adély Komrzý. Martin Ježek je súčasťou

generácie, ktorá začala byť aktívna práve v 90. rochoch a v kontexte svojich súčastníkov

je dnes jedným z najproduktívnejších. Jeho pozícia je však pomerne solitérna, čo

spôsobuje aj jeho pretrvávajúci záujem o médium klasického filmu a pracovné postupy

odkazujúce k štrukturálnemu filmu, ktorý má svoje korene v 60. rokoch. Predkladaná

dizertačná práca si nekladie za cieľ vytvoriť monografiu ani sumarizovať časovo

vymedzený prierez filmografie autora, práve naopak. Takto vymedzeným pojednaním

sledujem skôr podporenie reflexie tvorcov z generácie, ktorá na scénu nastúpila práve v

poprevratovom období a na scéne sú stále aktívni. V práci si všímam len jednu

charakteristickú črtu filmografie autora, interpretovanie literárnych textov od

expresionizmu a surrealizmu až k experimentálnej literatúre 60. rokov (Jakub Deml,

Richard Weiner, Karel Čapek, Marina Cvetajevova, Vítězslav Nezval, Věra Linhartová,

Milan Nápravník a Stanislav Dvorský). Ich básnický jazyk prekonáva zavedené formy a

smeruje k absolútnej dekonštrukcii jazyka samotného. Experimentálna literatúra 60.

rokov sa vyznačuje dekonštrukciou verša alebo vety, experimentom na úrovni syntaxe,

využívaním písmen alebo interpunkčných znamienok ako výstavbových prvkov,

autoreferenčnosťou: tematizovaním básnenia, slova, jeho hraníc, až k hraniciam

obrazu. V tom môžeme vidieť analógiu s experimentálnym filmovým jazykom Martina

Ježka a aj preto nie je úplne možné hovoriť o filmovej adaptácii, jedná sa skôr o

svojbytný konceptuálny spôsob interpretácie. Pojmu filmovej adaptácie literárnej

predlohy sa vyhýbam zámerne, hoci sa prirodzene ponúka jeho definovanie alebo

re-definovanie, čo môže byť jedným z úskalí a slabým miestom práce. Rozhodla som sa

tak predovšetkým kvôli tomu, že teórie filmových adaptácií skúmajú intermediálne

presahy filmu a literatúry predovšetkým z naratologického hľadiska, čo je v prípade

experimentálnej poézie, ktorej podstata spočíva v konceptuálnom narušovaní stavby

jazyka bez zjavného deja a postáv, takmer nemožné. Aj vzhľadom na stále živý,

neukotvený a rozsiahly teoretický diskurz adaptačných štúdií by som ambíciu

vytvorenia novej definície v tak špecifickej oblasti, akou je nenaratívny experimentálny
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film, prenechala radšej filmovým alebo literárnym teoretikom a samostatným

dizertačným prácam. Prikláňam sa preto k používaniu pojmu filmovej interpretácie a

vybrané filmy nahliadam skôr z perspektívy vizuálneho umenia.

Práve reflexiu filmov Martina Ježka v kontexte galerijnej praxe a súčasného

umenia považujem za zmysluplnú. V práci totiž neanalyzujem len kompozíciu, montáž,

zvuk, témy, prípadne formu projekcie, ale aj konceptuálne postupy a kontexty, ktoré

vznik filmov sprevádzajú. Osobitú pozornosť venujem oblasti, ktorej sa filmová veda

venuje len okrajovo, a to výraznému aspektu performativity, ktorá je vo filmoch

Martina Ježka prítomná na troch úrovniach: v akte filmovej projekcie, ktorá má v

prípade niektorých filmov alebo spoluprác formu neopakovateľných (čiastočne aj

site-specific) audio-vizuálnych performancií, v priebehu filmovania vo forme

simultánneho čítania literárneho textu a prípade filmu Heidegger in Auschwitz aj v

priebehu postprodukcie, zasahovania do emulzie filmového pásu s odkazom na postupy

materiálového filmu.

V kapitole venujúcej sa prienikom literárnych predlôh a ich filmových

interpretácií predkladám jednoduchú kategorizáciu podľa prevládajúceho vzťahu

prepojenia textu a obrazu, hoci niektoré diela by bolo možné zaradiť do viacerých

kategórií: literárny text ako scenár a partitúra, performatívne čítanie ako súčasť

procesu natáčania a literárny text ako zvuková zložka filmu. Táto časť práce súčasne

generuje analytické explikácie vo forme katalógových listov pojednávaných filmov,

ktoré obsahujú pôvodné informácie, získané z osobnej alebo mailovej komunikácie s

autorom, čo vzhľadom na doteraz neexistujúci faktický ani interpretačný popis väčšiny

z nich, považujem za hlavný prínos predkladanej práce.

Praktická časť dizertačnej práce má formu autorského videa Lekcia (2016),

kurátorského projektu Začátek je také konec (2018), realizovaného v Galerii u Dobrého

pastýře (Galerie TIC) a početných projekcií v rámci cyklu Videogram v rokoch

2016-2018, ale aj mimo neho, z ktorých vyberám a popisujem len udalosti bližšie

súvisiace s pojednávanou témou. Za kľúčový výstup praktickej časti považujem

skupinovú výstavu v Galerii TIC, na ktorej boli zastúpení Filip Cenek, Martin Ježek,

Ivana a Zdeněk Rynešovi a Viktor Takáč a na architektúre výstavy spolupracoval Jan

Lidmila.
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