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19. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JI.HLAVA

27. října - 1. listopadu 2015
MFDF Ji.hlava se ptá s Reggiem, 

Vasulkou a Kafkou, co je svoboda
Letošní festivalová znělka MFDF 

Ji.hlava, jejímž autorem je americký 
režisér Godfrey Reggio, se ptá společ-
ně s Franzem Kafkou, co znamená slo-
vo „svoboda“. 

Ohledávání hranic svobody lze na-
jít napříč festivalovým programem: 
v unikátní retrospektivě filmového 
surrealismu, kurátorované Skupinou 
česko-slovenských surrealistů, v ob-
jevném profilu francouzského avant-
gardisty Eugena Deslawa i na Inspirač-
ním fóru, diskuzní platformě hledající 
podstatná témata dnešní doby. 

„Již proto, že jsem opice, poznávám 
jasně, jak lidský druh je příliš okouz-
len, velmi často nechaje se svést slovem 
‚SVOBODA‘. Tolik důvěry tak často končí 
zklamáním, protože volnost a svoboda 
jsou těmi nejšílenějšími a nejhlubšími 
pocity lidskosti,“ parafrázuje Kafkovu 
Zprávu pro jistou Akademii ve festiva-
lové znělce Woody Vasulka.

Přátelé Godfrey Reggio a Woody
 Vasulka natočili pro Ji.hlavu

 festivalovou znělku 
Autorem 19. festivalové znělky je 

americký režisér Godfrey Reggio, dr-
žitel ocenění za přínos světové ki-
nematografii z loňského roku, spo-
lu s průkopníkem českého videoartu 
Woodym Vasulkou, který k ní namlu-
vil komentář. Hlavními postavami fes-
tivalové znělky jsou sami filmoví di-
váci v kinosále naslouchající Kafkovu 
učenému opičákovi, který k nim pro-
mlouvá bez jediného pohybu ústy. 

„Je nám ctí, že autorem festivalové 
znělky je režisér Godfrey Reggio. Dlou-
ho jsme snili o podobném konceptu, 
kdy by držitelé Ceny za přínos kinema-
tografii natočili Ji.hlavě takovýto malý 
film. A již podruhé se to podařilo, God-
frey Reggio navázal na režiséra Jana 
Němce. Vnímáme to jako jejich respekt 
festivalu, který vzdává hold autorské-
mu filmu,“ říká Marek Hovorka, ředitel 
MFDF Ji.hlava.

Oscarový režisér kriticky zkoumá 
význam Steva Jobse 

Téměř čtyři roky po smrti slavného 
ředitele americké počítačové společ-
nosti Apple Steva Jobse natočil osca-
rový dokumentarista Alex Gibney ži-
votopisný film Steve Jobs: The Man 
in the Machine (2015), který diváci 
zhlédnou v české premiéře. Gibney ve 
svém filmu přibližuje charakter zakla-
datele největší IT firmy pomocí fasci-
nujícího mixu archivních záběrů s roz-

hovory s jejími zaměstnanci a rodinou 
Steva Jobse. Nebojí se však odhalit i 
temné stránky nové průmyslové re-
voluce, jejíž motto hlásá: „Vítěz bere 
vše!“.

„Vyšel jsem z představy filmu Orso-
na Wellese Občan Kane. Chci divákům 
pomoci pochopit odkaz, který po sobě 
zanechal muž, jehož cílem bylo udělat 
ze světa lepší místo. Vynálezce techno-
logie, která dokázala společnost sblížit 
a zároveň zcela izolovat. Člověka, který 
obětoval morální hodnoty pro růst své-
ho bohatství, což je často mylně bráno 
za důkaz jeho cti,“ popsal režisér Alex 
Gibney. 

Dánský dokument ukazuje, kdo 
první promluví s UFO

Jednou z variant dokumentárních 
filmů je i konstrukce možné situace a 
sledování reakcí zúčastněných. O to 
se snaží film významného dánského 
režiséra Michaela Madsena Návště-
va (2015), který MFDF Ji.hlava uvede 
rovněž v české premiéře. Madsen se 
ptá zástupců velkých světových insti-
tucí, jako jsou Spojené národy, NASA či 
britské ministerstvo obrany, jak jsou 
připraveni na situaci, pokud by na pla-
netě Zemi přistáli zástupci mimozem-
ské civilizace. Je fascinující sledovat 
klid a připravenost některých prota-
gonistů v hraničním okamžiku lidstva, 
vše podtrženo Madsenovou bravurní 
a hypnotickou režií. 

Norská zkušenost s imigranty 
okem brilantního filmaře Thomase 

Østbyeho
Spíše než návštěva mimozemské ci-

vilizace je však současným problé-
mem evropská uprchlická krize. Tento 
fenomén ve svých dvou výjimečných 
filmech zkoumá režisér Thomas 
Østbye, který na festivalu přednese 
svou režisérskou masterclass. Zatím-
co snímek Představa o Emanuelo-
vi, uvedený v Ji.hlavě již v roce 2012, 
zkoumá první kroky hlavního prota-
gonisty, Libyjce Emanuela, norskou 
zemí i státním systémem spojeným 
s žádostí o azyl, druhý film Out of Nor-
way zaznamenává jeho návrat po de-
seti letech anonymního života uprch-
líka v Norsku zpět do rodné Afriky. Na 
severu Evropy totiž nezískal oficiální 
identitu, nemůže pracovat, studovat 
nebo se oženit, a tak se z mysteriózní-
ho objektu zájmu prvního filmu stává 
myslící a cítící bytost s vlastním cílem 
– cestou zpět. Videodeník natáčený 
na cestě zpět do Afriky klade podstat-
né otázky spojené s pocity emigrace, 

možnostmi identifikace s novou zemí 
i ne-možností vrátit se zpět domů.  

Průhledná bytost: Ojedinělá
 retrospektiva francouzského

 avantgardisty Eugèna Deslawa
Na MFDF Ji.hlava budou mít diváci 

jedinečnou možnost zhlédnout film 
francouzského avantgardisty Eugèna 
Deslawa Fantastická vize (1957), kte-
rý byl v historii veřejně promítán jen 
několikrát.  „Je to rarita. Trvalo nám 
rok dát dohromady kopie Deslawových 
filmů, jež byly ukryté v téměř dvaceti 
archivech v různých koutech Evropy. 
Podařilo se objevit celkem šest kopií 
jeho filmů, existují však zprávy o dal-
ších nejméně pěti filmech, které zatím 
zůstávají v propadlišti věčnosti,“ uve-
dl dramaturg retrospektivy David Če-
něk. 

Dalším unikátním Deslawovým 
dílem je Film o filmu Konec světa 
(1930), ve kterém jsou mistrovsky za-
chycené scény z natáčení filmu Konec 
světa Abela Gance. Deslaw byl jedním 
z prvních, kdo se zajímal o tzv. making 
of dokumenty, a tak je jeho Film o fil-
mu výjimečný nejen svojí dokumen-
tární hodnotou, ale i díky ukázkám 
dobové natáčecí techniky, záznamům 
hereckých zkoušek i záběrům, které 
kvůli cenzuře musely být z filmu Ko-
nec světa vypuštěny. 

V retrospektivě budou dále uvedeny 
filmy jako poetický záznam prolínání 
obrazu veřejného osvětlení v Berlíně a 
Paříži Elektrická noc (1928), surrealis-
tický snímek o muži s býčími rohy vy-
robený na zakázku pařížské společnosti 
Gaumont Pán, který snědl býka (1935) 
nebo nejodvážnější Fantastická vize, 
pro kterou Deslaw využil solarizace, 
tehdejšího nového způsobu zpraco-
vání filmového materiálu, kdy se z bílé 
stává černá a naopak. Výsledkem pak 
jsou dvě reality – jedna zachycená na 
filmovém pozitivu a druhá převedená 
z negativu – ukazující nové aspekty bí-
lých stínů a černého světla. Retrospek-
tivu na festivalu představí francouzský 
filmový historik a specialista na De-
slawovu tvorbu Lubomir Hosejko.  

Průhledná bytost: Arménská 
legenda dokumentárního filmu

 Artavazd Pelešjan
Své svérázné filmy osobně uvede dal-

ší ji.hlavská průhledná bytost, význam-
ný arménský myslitel a filmař Artavazd 
Pelešjan. Muž, jehož filmovou tvorbu 
využívající metodu found footage ob-
divuje i jinak velmi kritický Jean-Luc 
Godard, natočil stěžejní díla arménské 

dokumentární kinematografie jako 
My (1959), Obyvatelé (1970), Konec 
(1992) či Život (1992). 

Pelešjan počátkem sedmdesátých let 
formuloval svoji teorii distanční mon-
táže, jež je radikálním průlomem v dě-
jinách střihové skladby, neboť stojí v 
jisté opozici vůči tradičnímu chápání 
filmové montáže. Zkrácená verze jeho 
teoretické stati Distanční montáž, vyšla 
v češtině v 80. letech v časopise Film a 
doba. „Nápad pozvat Artavazda Pelešja-
na do Česka přišel od studentů střihové 
skladby, kteří trpěli nedostatkem divác-
ké zkušenosti s jeho filmy. Vůbec poprvé 
budeme mít možnost se skutečně sezná-
mit s Pelešjanem osobně a slyšet jeho 
osobní svědectví ze zkoumání filmového 
universa,“ vysvětlil Martin Čihák, peda-
gog střihové skladby na FAMU a hlavní 
iniciátor Pelešjanovy návštěvy v České 
republice. MFDF Ji.hlava uvedl Pelešja-
novu retrospektivu na začátku tisíciletí 
a tímto navazuje na zkoumání jeho vý-
jimečného díla.

Na ji.hlavském festivalu mohou divá-
ci navštívit sérii projekcí téměř všech 
Pelešjanových děl včetně jednoho stu-
dentského snímku z  moskevského 
VGIKu a osobně se s žijící arménskou 
legendou setkat na festivalové master-
class.

Věčné surrealistické snění
Letošní speciální tematická sekce 

odhalí kouzlo českých a francouz-
ských filmů ovlivněných surrealis-
mem, jedním z posledních přeživších 
avantgardních směrů 20. století. Dra-
maturgie sekce se ujali členové Sku-
piny česko-slovenských surrealistů. 
Ta je největší na světě a na festivalu 
tak představí nejen česká surrealis-
tická filmová díla, ale i průřez fran-
couzskou tvorbou. „Vybírali jsme 
filmy surrealistických tvůrců nebo 
autorů surrealismem ovlivněných či 
mu – třeba i bezděčně – blízkých. Při-
tom jsme preferovali díla explicitně 
zahrnující dokumentární či parado-
kumentární prvky a motivy. Vybraná 
díla spojuje důraz na konfrontaci žité 
‚syrové‘ reality se sférou individuální 
i kolektivně sdílené a zkoumané ima-
ginace jako interpretačního nástroje,“ 
uvedl zástupce surrealistické skupi-
ny, český básník a esejista, František 
Dryje. 

Na notoricky známý film Andalúský 
pes Luise Buñuela však nedojde, čeští 
surrealisté jej totiž za „svůj“ vůbec ne-
považují. I tak ale Ji.hlava představí vel-
ká jména jako Jan Švankmajer, Alexan-
der Hackenschmied nebo Francouzka


