
M alá šestnáctka
Nevstoupíš do stejné řeky dvakrát'.. praví 1edno moudré
Úsloví a zřejmě kaŽdý z nás alespoň jednou na sobě samém
zakusi|, Že1e pravdivé, a přemoci ho, téměř nemoŽné. Je aIe
jedna situace ještě svízelně.1ší, 1eště obtíŽnější, a totiŽ, kdyŽ
do té řeky vstoupit musíte!

No ale, abych to osvětlil. Nepatřím k těm - moŽná bohuŽe|

- kteří, coby porotce či lektor absolvují amatérský filmový
festiva|, hned sedají za tep|a k počítači, a vyplodí nějaký pÉ
semný záznam, tak zvaně z první ruky; ne tak já, vŽdy si
dávám trochu načas, vše si nechám znovu projít hlavou, pro-
toŽe se mi jiŽ párkrát stalo, Že soudy, které jserrŤ vypustil
bezprostředně, se mi jako bumerang vrátily, lehce mně vy-
Čtnily a mŮ1 názor se změnil. Není to opatrnost, ale snaha
o co ne1poctrvě1ší posudek, okořeněný specifikou mého pohle-
du. No a tak se stalo, Že kdyŽ1sem článek o Malé šestnáctce
- rozumě1 Malý Filmový Festrval M|adé Tvorby - zhrub,a po
měsíci dokonči|, v počítačr mi po1ednou Žbluňklo, obraz se
smrskl asi na pohlednrcr, ikony se shrkly na levou stranu a ne-
šlo přes ně nic otevřít ' Když.;sem v dokumentech nalezl jaký_
koliv text, tak byl nečitelný, sloŽený z rŮzných divných písmen
a hieroglyfů. To víte, Že ve mně hrklo a ruČe1sem počítač uve-
dl do ,,předchozího nastaven(', coŽ mělo za následek, Že obraz
se skutečně zvětšil na celou pIochu' ale s tím, Že ikony byly ob_
rovské' |ehce rozmazané, kurzor byl dvoucentimetrový, jako se
stávalo, kdyŽ běŽely počítače v takzvaném nouzovém reŽimu!

Ted' to trošku z1ednoduším. následovala oprava, ztráta pí_

semných dokumentů, ujištění, že na to mají grif, ať se ne_
bo1ím, poté omluva, Že to nešlo, a to trvalo zhruba od 28.
11' clo deÝá1óho leclna, kdy mi počítač vrátili, pak při aktu-
alizacích zíoÚu obraz formátu poh|ednice a Znovu opravna
a nová prodleva.

Zkrátka, v neděli .;sem opětně shlédl film o Malé šestnáctce,
včera jsem si zesumíroval co a jak, no a dnes jsem poznovu
vstoupil do té výše zmiňované řeky - jelikoŽ si při psaní článků
nedělám písemné podklady, ale píši to rovnou na k|ávesnici,
je tudíŽ 1asné že nemám ze své jiŽ vyprázdněné mozkovny
co čerpat - coŽ znaČí, Že jsem na úplném zaČatku, prakticky
mám vodu někde pod kotníky. Ach jo! Avšak dosti |amentací|
Nádech, výdech a jdeme na to!

Malý filmový festival mladé tvorby, zkrácené zvaný Malá šest_
náctka, se konaI v říjnu roku 2077 1iŽ po dvanácté a tentokrát
.1iŽ absolutně pod ochrannými křídly studia Lávka, potaŽmo
v laskavé náruči Mirka obrátila a jeho oveček ve Středisku
volného času LEGATo v Brně-Kohoutovicích. Akce1e jiŽtra_
dičně třídenní, kdy prvé dva dny jsou věnovány natácení filmů
v rámci Filmové dílny a sobotu pak zaplní festivalová soutěŽní
přehlídka krátkých hraných filmů, se kterými se mladí autoři
ucháze1Í o přízeň odborné poroty a ho1ného diváctva.

Ačkoliv je libreto tohoto filmařského setkání léty ověřeno
a stabrlní, vŽdy se najde něco nového, Co program Malé šest-
náctky sympaticky obohatí' Tentokrát to byl David Schóbl
Se sVoU přednáškou o stále oblíbenější a celosvětově rozšíře-
né akci, dáva1Ící filmovým ko|ektivům platformu pro zvrditel-
nění a slávu nejen doma, ale i za hranicemi.

Co však pokaŽdé na Malé šestnáctce nechybí, 1e projekce
pro mateřské školy, a to 1ak v Legátu, tak i v Labyrintu
v Bohunicích, kde se Malá šestnáctka odehrávala dříve.

ZaČíná se filmovým seminářem, který byl tentokrát věno_
ván studentskému filmu. Jednak proto, Že spousta přítom-
ných acleptů filmového kumštu, má do některe filmove skoly
nakročeno, ale hlavně šlo o to, poukázat na rozdíly, které
amatérskou a studentskou tvorbu rozdélují' A dluŽno hned
říci, Že v oblasti námětů, scénářů a filmového vidění, valného
rozdílu není. Ba naopak. odlišné 1sou hlavně ty vnější stránky
filmování. Škola můŽe za1istit ateliér, nejoptimálně1ší lokace,
interiery, ma prostředky na to, zapttjČit kostýmy, rekvizity,
zasmIouvovat i renomovane herce a hlavně, štaby na jednot-
livých filmech jsou rozhodně početné3ší a specializovanějši,
o Čemž si můŽe amatérský filmař nechat 1en'zdát. A,tó ne-
mluvím o odborném vedení, kteréje v každé profesi student-
skeho filmu vzdy po ruce.

Dalším krokem Filmové dí|ny je natočení' krátkého hra,néll.o
přÍběhu, CemUZ samozřejmě pkdchází vytvorení fi|movych
miništábů ze zúčastnených adeptů filmu, nás|eduje,kvap-
ná hlasitá domluva na namětech a rychlá jejich rozvaha co
z toho vybrat a natočit, kde to točit a kdo co bude dělat,
a spuštěn 1e, byť lehce hektický, ale krásný a nadějeplný
filmový koncert v trvání pouhých 24 hodin!

Po půldenním klopotném filmování přichází večerní zklidnění
napIněné pro1ekcí zbýva1Ících studentských filmů a potó při-
chází za1ímavé seznámení se s fiImovou akcí, která celosvě'
tově strmě kuIminu3e a jejím propagátorem, organizátorem
a aktivním účastníkem je David Schóbl. Akce nese název 48
Hour Film Project, plus město uskutečnění; v tomto případě
tedy: 48 Hour Film Project Brno. (Na internetu naleznete
podrobnosti na stránce http://www .49hfpbrno'czl)

Miništáby vznikly čtyři a i v pátek se ještě pi|ně filmovalo,
obrazově cizelovalo, někde se jiŽ roz;íŽdéla postprodukce,
prostě, finišovalo se ve všech štábech tak, aby definitivní
verze je.1ich filmečků mohly býti večer promítnuty a zhod_
noceny' před veškerým osaZenstvem Filmové dílny. Když se
tak stalo a projekce skončila, prošly filmy odborným i laic-
kým rozborem a nejednou i autorským upřesněním, co tím
chtěl vlastně básník říci. Sympatické a velmi upřímné byly
postřehy a hodnocení od samotných mladých fiImařů, a to
nejen při obraně svého dí|a, ale iv kritice či v pochvale filmů
vzešlých z miništábů, mohu-li to tak nazvat, konkurenČních.



sKoČ NA SKEČ, tak se nazývá film tří autorek a lednoho
kameramana, vystupu.';ících pod názvem Kolektiv Lenoši. CoŽ
o to, nelenošili, byli piIní, ale ipo několikátém zhlédnu-
tí tohoto filmu, nejsem z něho moc moudrý; je tu snaha
o světáctví, lehce ne1apný humor, protimluv, kontrapunkt.
Ně1akou dějovou linii těŽko rozšifrovat; opravdu, jako by byl

film sestaven z kratičkých skečí, nekladouc si vysoké cíle
a vědomě rezignující na celkovou výpověd'ní hodnotu.

STAROBRNo, milý, úsměvný filmeček - reklama, vypráví
o kouzelných záŽitcích, které, bez lahváČe Starobrna V rUCe,

těŽko kdy zaŽt1ete' Takový je film autorky Natali Bublové.

Film mladých, ale nadě'1e slibu'1ících autorů, Jaroslavy Jefimo-
vé a Adama Bóhma, PLAVÉ VLASY, je vkusně a promyšleně

natočený příběh vycháze1ícÍ ze slovní hříčky, kdy plavé, zde
znamená přeneseně splavené nebo polité, mokré vlasy.

oBcHoDNÍ ŘeŠrruí. Skvělý námět od Amélie Tagu a dob-
ře reŽ1ně ukočírovaný Patrikem Polákem s neméně skvělým
hereckým partem Adama Bóhma! Paráda! Byznysmen chce
vytvořit takovou promyšlenou konstrukci řetězců a síti su-
permarketů, do něhoŽ zákazník vkročí a pak jiŽ jen vchází
a vycházÍ z marketu do marketu a všude utrácÍ. Drobné
postesknutí na to, co bylo řečeno v úvodu o možnostech
práce na studentských projektech. Jak by tento fiIm byl po-
výšen, kdyby byl ateliér s dokonalou kuIisou byznysmenovy
ka]nceláře a vším'tím, co k tomu patří! No nic, sice škoda,
ale celkově skvělá práce!

SpÓlečen'skýnr večerem s chlebíčky, jednohubkami či nepře-
bernými, dílky pizz, a kofolou pro omladinu a moravským

,yín]kéry pro dospělé osazenstvo, a za kolektivního souznění
''16:příč] několika ge_ňer.acemi přítomných fandů a milovníků
filmu, Filmova dílna př1emně zavrŠena byla.

Soboťa, laké jiŽ tradičně, 1e soutěžní a o Ceny si to rozdalo
22' filmŮ', z nichŽ nejedny spatřily svet|o světa na některé
z předchozích Filmových dílen Malé šestnáctky. Projek'
ci tvořily tři bloky a námětový rozptyl by| velmi rŮznorodý
a iv samotných filmech se mísilo dobré s méně podařeným.

V prvém projekčním bloku určitě vysoko bodoval, cenami
jiŽ ověnČený film PoZoR LÁSKA! autorského triumvirátu
Denis Kučera, Matyáš Polák, Patrik Polák, z nichŽ ten po-

sledně jmenovaný.1e podepsán jako reŽisér.

Neméně zdatně tomuto filmu sekundoval |ehce absurdní, při
jemně ,,ukecaný", ale na děj a výraznou pointu spíše skoupý
film HOVoREM KE ZDl, Denise Kučery a Matyáše Poláka.

Příjemným překvapením byla účast noviců filmové soutě-
Že, Jaros|avy Jefimové a Adama Bóhma. Zatímco film mla-
dé autorky ještě selhává v dramaturgickém uchopení látky
a realizaČním dŮrazu, nese 1iž v sobě zárodečné Stopy na-
dějné filmařky, tak film Adama Bóhma STROJ překvapuje
chytrostí nápadu a suverénností realizace, obvykle1ší spíše
u .1rŽ soutěŽemi ,,protřele.1ších" autorů. Samotný obsah filmu
popisuje vytvoření sloŽitého poČítačového systému, kterým
chce vynálezce _ zjednodušeně řečeno - ochránit dobro
a potrestat zlo, ale přerafinovanost a předokona|ost systému
dopadne na vynálezce samotného.

V příjemné nadsázce a s humorem se odvíjí dě1 filmu
PŘEMYSL VRTULKA: N|KDY NELÍBEJ, NIKDY! auto-
ra Daniela Kupsy. Na jedné straně Zlosyn, který s kaŽdým
polibkem od dívek nabývá SVou moc nad nimi, a na druhé
straně Páchač dobra, JehoŽ jediný polibek na ústa Zlosyna,
jeho moc zruší. Vtipné, hravé, příjemné.

No a pak tu byly fragmenty z jednotlivých filmů, které potě_

šily * krásné detailní zábéry ve filmu UKRADNUTÁ, ci klo-
potný výpočet procent z výkupného ve filmu TRANSPORT
KRABICE S KOZLEM.

Jan Rajmont ve svém filmu VolD, sází na chmurnou atmo-
sféru a ná|adu, která, po zemřelé dívce truch|ícího mládence,
Žene do přírody v zoufa|é snaze.1i opět spatřit. TěŽké' neveselé
téma, výrazně se odlišu1ící od ostatních filmů prvého bloku.

Černobíle nasnímaný film SUPERMARKET, který nacal
blok druhý, a který 1e v podkladech přisuzovan TadeáŠi To-
pinkovi' ale na titulcích 1e reŽisérem označen Jakub Kala,
mně přijde, 1ako názorná ukázka toho, čemu se váže Úsloví
o |ejnu (pardon) a biči. Jak nádherně, s vtipem a suverén-
ní nadsázkou je tady vytvořena iluze zboŽÍm přetékajícího
marketu, 1e skvělá, skvelá, skvělá! Úplnou spoko.1enost kalí
zbytečná černá mezi zábéry, nedobré vyuŽitÍ ruchů a častá
neostrost. Ale za výpravu dávám jedničku.

Plodný a experimentující Martrn opršal soutěŽrl s fiImem
KLoBoUČNÍx v oovĚ srnnŠtoEl, v němŽ si jako-
by vyzkoušel moŽnosti klíčování a interakce lidského herce
s animovanými figurami, zÚroČil své hledání v kouzelné po-

hádce ABY TĚ ČERT VZAL! Byť miniaturní, ale chytrá
hříčka spo1u.1ící dva světy, ten virtuální v loutkovém divadélku
a ten lidský, reálný, coŽ dohromady znaČí. divácky vděčný.

Dě1 filmu Michala Kubrka ZAMEcKE TAJEMSTVÍ,1e zasa-
zen do prostor Blanenského zámku, kde se odehra.1e průnik
věků, které na své kŮŽi zažl1e mladík, kdyŽ se octne v době
o několik století dřív" Je to Živé, má to spád' a|e přecJen Se

nemohu zbavit do1mu , Že by se z toho dalo vytěŽit víc.

Nestává se často, a troufnu si říct, že 1sem to ještě nezaŽll,
aby porota vytkla filmu, Že není delší!! A|e stalo se. Mladič-
ký autor Martin Karvaš natočil svů.; první fi|m VETŘELCI
V PRUŠÁNKÁcH, jako 1ednoduchou jednohubku - dva klu-
cl vylézajícÍ Ze StanU, kde zřejmě StráVlli noc, Se s|astně pro-
tahu1í v ranním sluníčku, kdy tu spatří na obloze kosmický
koráb' Ten na ně hrozivě zabliká a kluci v panice mizí opět



Ve Stanu. Nic víc' nic míň. Ani herecky to něje bohv1ečo, ale
shoda' že je to takové bezelstné a upřímné pohlazení, by|a
jak u poroty, tak i u diváků absolutní.

No a zbyl mně film CHAŠA MUŠAŠA,1akási novodobá verze
o kouzelné lampě a dŽinovi, který všechno vykoná, v tomto
případě má zbavit Žrvota jistého právníka. A to se ne a ne
podařit. Vtipná nadsázka o příliš evropsky vyhlíže1ícím šejkovi
z ománu a 1eho nepříliš chytrém a čarovnou mocí nenada-
ném dŽinovi, s kouzelným jménem Španilláj Al-Jardi' Auto-
rem film byl Robert Škvaril z Veverske Kninice.

Třetí blok odstartoval za;Ímavý film, jehož nosné téma bych
rozhodně nehledal u mladého autora. HANlČKA, fiIm Karo-
líny Kunové je zv|áštní příběh o jakýmsi stihomamen posti-
ženó paní, 1e1íŽ ambivalentní duše se potácí mezi strachem
z pubertálních dětí, které nemá, ale na druhé straně chorob-
ně veřejně deklaru1e, Že1e má a neví si s nimi rady. l pro re-
nomovaného filmaře by to byla ,,kláda", poklona za odvahu.

Film STALKER Kristiána Gonob1aka v kostce vypráví příběh
úspěšné spisovateIky, která zrovna jde z podařené autogra-
miády - proč proboha 1de jakýmsi polem a v lodičkách na
vysokých podpatcích| * a je unesena, a dle vy1ádření únosce
to ňá slouŽit k jejímu dobru. Nemohu se ubránit dojmu, Že
ty úspěšné knihy jsou takové ty slad'áky, které si obvykle
dámské autorky cuca.'1í po tunách z prstu. TakŽe, Únosce 1i

chce dopřát dramatický proŽitek, s tím, Že se Iiterárně po-
zvedne. No budiŽ. Filmařsky ve|mi slušné, trošku, aIe ne ve
zlém smyslu, akademrcké. Hodně mě to připomíná literární
osud spisovatelky K|áry Janečkové, která unesena skutečně
byla, a z této zkušenosti napsa|a svou první knihu Unesená.

Ve ste.1ném akademickém duchu je nám prezentován film, uŽ

zkušeného aUtora Valéra Futeje, TWo SlDES. Film s vyso-
kou obrazovou ku|turou, citem a jakýmsi unylým tempem,
kdy je kontrastu doci|ováno čistotou a geometriČností prosto-
ru s expresivními komiksovými prvky. Vše 1akoby bylo v roz_
poru, černá bílá, dobro zlo, deprese strach a pak nabídnuté
otevřené dveře plné osvobozu1ícího světla. Pošmákl jsem si.

Ale by|o i vese|o. o to se postara|i Robin Jarůšek s filmem
Go AND PLAY a Karolina Kunová filmem PANÍ ČÁPoVÁ
- MoBlL. oba filmy SpoJUJe fenomén m o b i l! V prvním
z nich jsou kluci tolik zaujati věČným hraním na mobrlu, že
odbýva1í to ne1lepší, co se 1im staví do cesty, pěkná a vstříc-
ná děvčata. Je nabíledni, Že kdyŽ pak začnou ,,dolejzat" oni,

.1sou dívkami odmrštěni SteJnou replikou: Nemám časI Dru-
hý film, 1e repový hudební klip o nutnosti neodpírat dětem
mobil, protože se může Stát - a ve filmu se stalo - neštěstí!

SviŽné, vtipné, no, řekněme uměřeně vulgárnÍ a točené s vy-
sokou mírou spontaneity a jakoby bezstarostné suverenity'

FiIm, který si vyslouŽil ne3více rŮzných interpretací, natoČiI
Tomáš Mokroluský z Prahy a nazval ho ANNA" Jak jiŽ lsem
předeslal, by| fiIm vnímán v toIika rŮzných verzích, že ani ted'
uŽ si nejsem 1istý, která 1e správná. Co všakjeještě podivněj-
ší, většina těch různých verzí sedí, dá se v dě1i filmu vysledo_
vat a má svou rea|itu. Děj filmu není aŽ tak s|oŽitý - rodiče,
.1edoucí autem na výlet, necha1í řídit svou mladičkou dceru,
je nehoda, mrtví, a najednou je tu stará paní, babička, ke
které jeli? Řeč filmu se ale pohybuje v dost oddělených časo-
vých rovinách, mnohé je v náznaku, je nutné vnímat řeč těla,
pohyb rekvizit v čase, a to vše zaměstnává do té míry, Že
skutečně lze se v příběhu ztratit. Ale filmařina kultivovaná,
jaksi důsto1ná a věcná.

No a pak jsme 1eště vicleIi fiIm STÍNY LESA Františka Pet-
rů, film, z něhoŽ mám pocit, Že 1e.1aksr podceněný, odbytý,
ani lokačně ob1evný, s několika málo krásnými poh|edy do
krajiny a hodně sentimentálním podtextem'

Nevím proč mě po zhlédnutí fiImu PRED TÝM, AKo SoM
Ťa poztvRlA, autora Kristiána Gonobjaka, okamŽitě vyta-
nula myšlenka, Že to je Červená knihovna, jak kclyŽ 1i vyšrje!
No posud'te sami: Mladé, nezaměstnané děvče př1me práci
Starat Se ce|odenne o nepohyblivého syna velmi ma1etných
rodičů. Synovito po chuti moc nenÍ, ale ona mu předčíta, drŽr

1ej Účastne za ruku, i starostlive otira zpocene cílko, aŽ, ano,
tušÍte dobře m i Ie ctena řky, přeskoČí 1 rskra a.1e láska, ja ko trá m.
Takze je to miIuša papuŠa, kdyŽ tu náhle horečka stoupne
a syn umírá se 1ménem své ošetřovatelky na rtech! ',',],''

Moje interpretace tomU hodně emočně přidala, ale děj.1sem
vylíčil přesně. Pak se nedivte, Že mně v prvňím okamŽikÚ,
naskočila Marie Kyzlinková. A přesto, Že to bylo školní ob-
razové cvičení, trochu to hatí můj obdiv a výše popsaný hold
k možnostem filmem se zabyvajlcích škol. on totiŽ ten poko_
jíček bohatého synka vypadá jak vykradená kolej, kdy zbyla
jen válenda a radiator.

ToŽ tak. Sice to nějaký pátek trvalo, ale mohu než sdělit
větu, kterou uŽíval po dokončení nějaké malby sám velký
Max Švabinský: lnu, lépe to 1iŽ nedovedu!

Jo, a aktivujte Windows!

Ti, co tam by|i, pochopí.

Milan Sebesta


