Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Asanace

Evidenční číslo projektu

3954-2020

Název žadatele

Kuli Film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba experimentální filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Lubomír Konečný

Datum vyhotovení

28.9.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Produkční společnost Kuli Film s.r.o. žádá o podporu výroby krátkého experimentálního filmu Asanace (cca
do 10 min). Jedná se o autorský projekt dokumentaristy a producenta Radima Procházky, na kterém se mají
podílet střihač Jan Daňhel a hudební skladatel Michal Rataj. Projekt Asanace vychází z fotografií
(diapozitivů) Petra Tomana, jehož fotografie zaznamenaly asanaci Žižkova, která probíhala v osmdesátých
let minulého století a zastavila ji až změna politického zřízení v roce 1989. Radim Procházka plánuje „oživit“
Tomanovi fotografie, vytvořit audiovizuální koláž, v rámci týdenní projekce v centru CAMP (Centrum
architektury a městského plánování), kde hodlá využít pro exploataci svého projektu jejich velkoplošné
projekce na 25 metrů širokou stěnu, kde se o spojení a prolnutí obrazu starají tři projektory. Z Procházkovi
explikace není úplně zřejmé, jak bude koncepčně tohoto „ultraširokoúhlého“ plátna využívat, pouze
naznačuje, že díky tomu, že bude pracovat se „scany“ Tomanových fotografií, který je realizoval na
diapozitivní film, tak získá dostatečné digitální rozlišení, které mu umožní s Tomanovými předobrazy
pracovat v rámci práce s detailem, výřezem apod.
Vzhledem k tomu, že se jedná o výzvu na výrobu, tak je pro mne problematické zařazení do finančního
plánu projektu vstup ve formě věcného plnění příspěvkové organizace Institutu plánování a rozvoje hlavního
města Prahy, který je zřizovatelem centra CAMP. Tento vstup do projektu Asanace je de facto spojený
pouze s distribucí projektu, a proto si myslím, že by neměl být řazen do výrobních nákladů. Tímto pak
významně narůstá vstup Státního fondu kinematografie.
Projekt doporučuji, ale zvážil bych výši prostředků vkládaných do projektu Státním fondem kinematografie.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žadatelem předložená žádost je srozumitelná, ale vyskytuje se v ní několik nejasností. Otázka nakolik je
vstup příspěvkové organizace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy relevantní v rámci
výrobních nákladů, když dle žadatele spočívá: „v poskytnutí kinosálu dle ceníku centra CAMP v sazbách
pro partnerské projekty na 7 dní nepřetržitého promítání“.
Žadatel v části žádosti B_1_2_ASANACE_popis_projektu_producentska_strategie.pdf uvádí, že podpora
„Fondu kinematografie tvoří 74 % rozpočtu“, ve finanční plánu však je podpora Státního fondu
kinematografie ve výši 60,22%.
Žadatel řádně nedokládá svůj vlastní finanční vstup.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Finanční plán projektu Asanace se skládá ze 4 zdrojů: vlastního finančního vkladu producenta (7% - není
řádně žadatelem doložen), věcného plnění sesterské společnosti Produkce Radim Procházka (4% poskytnutí střižny), podpory Státního fondu kinematografie (60%) a 29% je věcné plnění příspěvkové
organizace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Právě věcné plnění Institutu plánování a
rozvoje hlavního města Prahy je pro mne problematickým vstupem do výroby filmu, protože se týká
především šíření/distribuce projektu a domnívám se, že by ve výrobní fázi neměl tento vstup figurovat.
Navíc jej žadatel dokládá dokumentem Letter of Commitment, který je podepsaný ředitelem vnějších vztahů
Mgr. Adamem Švejdou, přičemž při náhledu do obchodního rejstříku by měl tuto příspěvkovou organizaci
zastupovat v těchto závazných právních krocích ředitel Mgr. Ondřej Boháč a jeho podpis by měl
v dokumentu figurovat. Je tedy otázkou nakolik je tedy předložený dokument závazný a právně relevantní.
Pokud tedy budeme pracovat s tím, že vstup je Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy je
distribuční vklad, tak dochází k zásadní změně poměrů v rámci výroby a Státní fond kinematografie by měl
přispět na realizaci filmu 84% výrobních nákladů.
V rozpočtu projektu nejsou kalkulovány postsynchrony, ač v treatmentu nalezneme „hlas autora“ a také
vycházím z faktu, že žadatel kalkuluje výrobu podtitulků.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Harmonogram realizace je nastaven tak, že samotná výroba projektu Asanace by měla proběhnou
v průběhu měsíce ledna 2021, tak aby film byl připraven pro exploataci v centru CAMP v průběhu března
2021. Distribuční strategie je nastavena pro týdenní projekci určené pro jedno přesně dané místo
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obohacené pravděpodobně o debaty. Domnívám se, že by žadatel mohl zvážit i další formy šíření projektu.
Mohl by zvážit jeho exploataci pomocí VOD a případně si dokážu i představit i reálné penetrace do
veřejného prostoru, např. projekce na domy přímo na Žižkově. Chci tím naznačit, že by se dalo s projektem
pracovat i mimo onu speciální a na míru šitou projekci v centru CAMP.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Produkční společnost Kuli Film s.r.o. byla založena dokumentaristou a producentem Radimem Procházkou
v květnu 2019. Společnost zatím nedokončila žádné audiovizuální dílo, nicméně díky osobnosti zakladatele
je možné, že projekt Asanace bude úspěšně v rámci tohoto subjektu realizován.
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Expertní analýza
Název projektu

Asanace

Evidenční číslo projektu

3954-2020

Název žadatele

Kuli Film s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba experimentální filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík
Datum vyhotovení

21. 9. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Jedná o originální námět, který má navzdory své experimentální formě silnou společenskou hodnotu a
je dalším příspěvek do diskuse o urbanizaci velkoměst. Brutální asanace Žižkova v 80.letech si určitě
zaslouží připomenout i formou krátkého experimentálního filmu. Ten zároveň připomene práci
výtvarníka a grafika Petra Tomana, jenž asanaci celá léta poctivě fotograficky dokumentoval.
Uměleckou hodnotu výslednému tvaru pak vtiskne režisér Radim Procházka, jenž je také autorem
námětu a má o realizaci jasnou představu. Ačkoliv je známý spíš jako etablovaný producent hraných a
dokumentárních filmů, natočil také sám řadu dokumentů, vyrobených většinou pro televizi. Opírat se může o
zkušenosti střihače Jana Daňhela. Důležitá bude i „hudební partitura“ skladatele Michala Rataje, který bude
pracovat s reálnými zvuky a hluky a tím „mrtvé“ fotografie Petra Tomana, které jsou zásadním tvůrčím
vkladem do projektu, ještě víc oživí. Procházka je také žadatelem, v této roli má jasnou představu i o
způsobu financování a do projektu je schopen vložit také vlastní prostředky. Zásadním partnerem pro
další exploataci je Institut plánování a rozvoje, v jehož prostoru CAMP bude výsledný film exkluzivně
promítán, což je možná škoda a lze to označit jako jednu z mála výtek. I když se na první pohled může zdát,
že se jedná o ryze lokální téma (Žižkov, Praha), projekt má i mezinárodní přesah, jeho problém je
univerzální a globální. V tomto směru by se dalo uvažovat také o jeho mezinárodní exploataci. Jak ale sám
žadatel píše, jeho hlavním záměrem je „průnik či přímo invaze cinefilní události do kulturního pole
výtvarného umění a architektury“ a možnost oslovit jiné cílové publikum.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne
všechny otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto
jen ty, které považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt obsahuje hned několik elementů, které lze hodnotit pozitivně. Brutální asanace Žižkova
v 80.letech si určitě zaslouží připomenout i formou krátkého experimentálního filmu. Jednalo by se o
další příspěvek do diskuse o urbanizaci velkoměst, který překračuje hranice Prahy a má univerzální
rozměr. Dalším prvkem je připomenutí práce výtvarníka a grafika Petra Tomana, jenž asanaci Žižkova
celá léta poctivě fotograficky dokumentoval. Jeho ambicí sice nebylo vytvoření uměleckých fotografií,
je to ale cenný materiál, s kterým lze dál pracovat – o to více díky tomu, že se jedná o diapozitivy.
Uměleckou hodnotu výslednému tvaru pak vtiskne režisér ve spolupráci se střihačem a autorem
„hudby“, která bude spíše směsicí reálných zvuků, ruchů a hlasů. Koncept je vcelku jasný. Otázkou je
pouze to, zda je nutné takhle krátký experimentální snímek rámcovat na začátku i na konci hlasem
autora. Ten evokuje poněkud jiný žánr a formát a může diváka zmást. Celkově se ale jedná o
originální námět, který má i navzdory své experimentální formě ostatečně silnou společenskou
hodnotu. Záměrem je promítat ho v prostorách Institutu plánování a rozvoje, věnovanému pražskému
urbanizmu, kde si může najít i jiné než pouze cinefilní publikum.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Režisér Radim Procházka, jenž je také autorem námětu, je známý především jako etablovaný
producent hraných a dokumentárních filmů. Je ale také režisérem řady dokumentů, vyrobených
většinou pro televizi. Na předložením projektu má být zároveň režisérem i producentem, což je v tomto
případě dobrá kombinace. Zásadním tvůrčím vkladem jsou fotografie Petra Tomana. Projekt
nepotřebuje kameramana, protože se bude pracovat pouze s již nafoceným materiálem. Důležitým
spolupracovníkem zde bude střihač. Jedná se o zkušeného Jana Daňhela, jenž spolupracoval např.
také s Janem Švankmajerem a je pro projekt dobrou volbou. To samé lze říct o hudebním skladateli
Michalu Ratajovi, který bude pracovat s reálnými zvuky a hluky a tím „mrtvé“ fotografie ještě víc oživí.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
I když se na první pohled může zdát, že se jedná o ryze lokální téma (Žižkov, Praha), má i
mezinárodní přesah. Podobné násilné ničení původních městských čtvrtí není pouze českým
specifikem. Tento problém je univerzální a globální. Škoda jen, že žadatel příliš s mezinárodní
exploatací nepočítá.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max.
1000 znaků)
Žadatelem je zkušený producent Radim Procházka, jenž zároveň figuruje u projektu jako autor námětu
i režisér a projekt je určitě schopen realizovat. Má jasnou představu o realizaci i způsobu financování,
do projektu je schopen vložit i vlastní prostředky (střižna). Dalším partnerem ve vícezdrojovém
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financování je Institut plánování a rozvoje, v jehož prostoru CAMP bude projekt promítán. Uvedení
v těchto prostorách je fakticky jediným způsobem exploatace, což je možná škoda. Jak ale sám
žadatel píše, jeho hlavním záměrem je „průnik či přímo invaze cinefilní události do kulturního pole
výtvarného umění a architektury“. Rozpočet je vyčíslen na 497 000 Kč, požadovaný příspěvek SFK ve
výši 299 400 Kč tvoří 60%. Základem projektu jsou fotografie, cca 500 diapozitivů Petra Tomana,
kterému má žadatel vyplatit licenční poplatek ve výši 30 000, tedy 60Kč za fotografii, a to
s neomezeným rozsahem práv. Smlouva ale není přiložena.
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1 Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Asanace
3954-2020
Kuli Film s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla
Výroba experimentální filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech
2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Lukáš Skupa
26. září 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Základním materiálem pro realizaci projektu Asanace je nalezená fotografická dokumentace přibližující
asanaci pražského Žižkova v osmdesátých letech. Z tohoto souboru plánují autoři vytvořit „site-specific koláž“
v širokoúhlém pojetí, jež skrze kombinaci obrazů (či jejich částí) a nově přidaných zvuků bude za původně
nezúčastněnými pohledy fotografa hledat příběhy.
Sám koncept je z uměleckého hlediska pozoruhodný a ve výsledku může dospět k originálním
dokumentárně-poetickým hodnotám. Čistě z této perspektivy by si projekt podporu zasloužil. Problém však
spočívá v neúplnosti údajů poskytnutých pro posouzení. V žádosti chyběl producentský záměr, a tak nebylo
možné přesně vyhodnotit některé dále zmiňované záležitosti. S ohledem na tuto absenci udělení podpory
nedoporučuji.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

NEDOPORUČUJI

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
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1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Experimentální projekt Radima Procházky Asanace vychází z nalezených fotografií Petra Tomana, na
nichž tento grafik v osmdesátých letech dokumentoval asanaci pražského Žižkova. Chystané dílo se pokusí
hledat a vyprávět příběhy odehrávající se za těmito prostými záznamy, jež původně vznikaly bez
uměleckých ambicí.
Postup, jak hodlají autoři projektu s fotografiemi naložit, připomíná metodu využívanou například ve found
footage tvorbě. Fotografie (či jejich části) se ocitnou v nových souvislostech, dočkají se „přetvoření“ pomocí
obrazové a zvukové montáže, jež dříve „neutrálním“ snímkům vdechne nový život i význam.
Treatment a režisérská explikace dávají tušit, že by podle naznačeného plánu mohlo vzniknout dílo
originální a objevné (ve smyslu toho, s jakým materiálem pracuje, ale i toho, jak se s nimi pracuje): počin
dokumentárně-poetických kvalit, který zaujme svojí obrazovou stylizací, barevností, tempem či zvukovou
kompozicí.
1

Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Projekt je připravován v trojčlenném autorském kolektivu Radim Procházka (režie, produkce), Michal Rataj
(hudba) a Jan Daňhel (střih). Ve všech případech jde o respektované osobnosti, jejichž účast na
experimentálně pojatém díle je příslibem pozoruhodného uměleckého výsledku. Všichni mají zkušenost s
prací na nonkonformních či přímo experimentálních projektech a zároveň je pojí i dřívější vzájemná
spolupráce.
2

Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Přínos a význam chystaného díla lze hledat ve více rovinách: snoubí se zde hodnota umělecká (spojená s
výše naznačenou metodou či prozkoumáváním hranic médií), historická (využití dosud neznámých
unikátních historických dokumentů, reflektujících mizení starého světa) i technická (projekt lze chápat i jako
výzvu pro práci s širokým formátem).
Vzhledem k tomu, že tématem je do značné míry genius loci Prahy, mohl by mít projekt ohlas nejen v
domácím, ale i v zahraničním prostředí. Je však třeba upozornit, že v žádosti je definován jako site-specific,
tedy spjatý s konkrétním prostorem (počítá se s pražským CAMPem), což redukuje možnost projekce na
jiných místech. V žádosti však není uvedeno, z jakého důvodu výsledný snímek vyžaduje pouze tuto
konkrétní site-specific prezentaci. Rozumím propojení s CAMPem (viz samostatný LOC), neexistuje však
možnost prezentovat dílo i jinde?
3

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Žadatelem o podporu je Kuli Film, nová platforma renomovaného producenta Radima Procházky, jež se
má v budoucnu zaměřovat na nekonvenční filmové projekty různých žánrů. Zásadním nedostatkem je
bohužel neúplnost předložené žádosti, v níž chyběl producentský záměr, ačkoli se na něj odkazuje jako na
samostatnou přílohu. Od této skutečnosti se odvíjí i některé další nedostatky / nezodpovězené otázky –
kromě již zmiňované prezentace snímku například i záležitosti vztahující se k rozpočtu (v obrazové
postprodukci je pod položkou „Ostatní“ uvedena částka 140 000 Kč, aniž by bylo kdekoli specifikováno,
kam budou tyto náklady směřovat).
Vzhledem k tomu, že jde o projekt silně vizuální a v rámci rozpočtu je největší část výdajů vyčleněna na
obrazovou postprodukci (255 200 Kč z celkového rozpočtu 497 200 Kč), mohly být k žádosti připojeny
předběžné vizuální ukázky či alespoň vizuálně pojatý náznak postupu práce s fotografiemi. Ačkoli v
základě autor popisuje svůj záměr v režisérské explikaci, byly by v tomto případě žádoucí i obrazové
přílohy.

Expertní analýza
Název projektu

Tři ekonomické jednotky

Evidenční číslo projektu

3962-2020

Název žadatele

Frame Films s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba experimentálního filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Anna Kopecká

Datum vyhotovení

1.10.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Zajímavý a obsahově i formálně přínosný experimentální projekt Tři ekonomické jednotky je pokusem
přenést poezii psanou do filmové podoby a zároveň ztvárnit závažné a v české tvrobě poměrne, z
pochopitelných důvodů, málo zastoupené téma střetu s jinou kulturou a téma morální a osobní odpovědnosti
jednotlivce, vojáka.
Projekt je po formální stránce velmi dobře připraven, žadatel má kredit, který nám umožňuje předpokládát,
že bude projekt úspěšně dokončen a následně i zpřístupněn publiku. Poměrně neobvyklá kombinace
počítačové tomografie a hloubkového senzoru Kinect odpovídá experimentální výzvě. Projekt odpovídá
cílům této výzvy a působí nově a originálně jak formálně tak i obsahově, proto jej doporučuji k podpoře.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Krátký experimentální film vychází z původní české básně, která vypráví o vojákovi v Africe, který hlídal
sklad a nezasáhl do probíhajícího masakru. Kombinace poezie a tohoto tématu je rozhodně originální v
našem kontextu. Mezinárodně je to velmi dobře zpracované téma ve všech oblastech od hrané po
doumentární, což ale pdle mne projektu na zajímavosti neubírá. Však se k těmto otázkách zahraniční tvůrci
také stále vracejí. Navíc Navíc projekt se snaží přistoupit inovativně k formální stránce, což považuji za
velmi vhodné, protože pokus o formálně klasické zpracování by asi dopadl nevěřohodně či velmi pateticky.
Projekt odráží osobní zaujetí autora a zároveň zachovává osobitost literární předlohy. Originální stylisticé
prostředky jsou v projektu dobře vysvětlené, což je u této výzvy velmi pozitivní rys.
Projekt působí promyšleně nejen teoreticky ale i prakticky a vše je srozumytelně vysvětleno.
Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Personální složení projektu považuji za odpovídající a zaručující realizaci. Žadatel, společnost Frame
FIlms má dostatečné zkušenosti, aby projekt vznikl. Dramaturgové a spolupracovníci jsou voleni účelně a s
cílem projekt posunout v realizaci vpřed nikoliv jen podpořit v žádosti pro SFK. Režisér projektu má s
experimentální tvorbou i její prezentací divákům zkušenosti, které by v tomto snímku mohl zúročit.
Personální zajištění proto hodnotím velmi pozitivně.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Poezie není nikdy dost a pokud se podaří přenést nikoliv doslovně ale podstatou, myšlenkou a stylem báseň
psanou do podoby básně filmové, budu to považovat za přínos. Je možné, že snímek bude přínosný i pro
zahraniční kinematografii, zejména pokud se podaří vhodně propojit formu s obsahem.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Žádost je úplná a srozumiltená, dobře napsaná a stejně tak i předložený rozpočet je psán logicky a s
rozmyslem a je z něj i z finannčího plánu patrné, že se producent snaží najít pro snímek vícezdrojové
financování a představit ho v podobě, která se přibližuje klasické neexperimentální kinematografii. Jedná se
sice o desetiminutové dílo, které by asi nemělo stát 835 tisíc, ale to už je spíše můj soukromý názor, který
rada SFK může i nemusí vzít v potaz. Na každý pád je z projektu vidět zaujetí a vložená časová investice,
které dávají tušit, že v případě podpory bude film vyroben řádně a s výsledkem odpovídajícím záměru a
prezentován jak na festivalech tak i dalšími kanály jako je VOD platforma DAFilms.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Tři ekonomické jednotky
3962-2020
Frame Films s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla
výroba experimentální filmu s majoritní českou finanční
účastí
2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Daniel Tuček
24.9.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Producentka Hana Blaha Šilarová za společnosti Frame Films s.r.o. žádá o podporu experimentálního filmu
Andrana Abramjana, Andreiy Slovákové a Jana Hofmana.
Jedná se o filmově převyprávěnou báseň Tomáše Čady popisující posttraumatické stavy žoldáka, který byl
svědkem kmenového masakru v Africe a ač vybaven a vycvičen, plnil si pouze své povinnosti a místním
obyvatelům nepomohl.
Film má být snímán pomocí snímače Kinect (někdejší příslušenství herních konzolí spol. Microsoft),
přičemž bude využita jen složka zachycující obrysy a pohyb a to celé se bude prolínat s ČB průlety 3D
snímků lidského mozku a dalších struktur.
Hlavní silnou stránkou projektu je patrně odvaha žadatelů. V situaci, kdy je velká část nejen filmového
průmyslu paralyzována, žádat na něco tak nediváckého a ještě vystavit několik členů Rady Fondu
(pedagogové FAMU) do střetu zájmu (jedna z hlavních tvůrčích složek je děkanem FAMU) vyžaduje
opravdu sebevědomí.
Hlavní slabou stránkou je mimo absence storyboardu, scénáře a nevyjasněných technologií především
rozpočet, který je neargumentovaný.
Celkově lze konstatovat, že podobné záležitosti v roce 2020 vytváří jako cvičení studenti středních škol
mediálních oborů, za pomocí stažených polotovarů z nejrůznějších video serverů a nepotřebují k tomu
dotace na nákup licencí softwaru ani nákup již neprodávaného příslušenství ke svým hračkám.

Udělení podpory

Doporučuji / Nedoporučuji (nehodící se vymažte)

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
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1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost bohužel neobsahuje jasný storyboard, ale pouze jakýsi scénosled a původní nefilmovou báseň a je
tedy opravdu těžké říci i jak dlouhý film by měl vzniknout. Odkaz na ukázku pak pouze zobrazuje průlet 3D
obrazem lidského mozku, který má patrně navodit asociaci, že jsme v něčí hlavě. V popisu technologií se
pak zásadně rozchází producentka a režisér, kteří mluví o CT mozku (ionizující RTG záření, tj. 10 nm až 1
pm), zatímco kameraman a současně technolog mluví o ultrafialovém záření (UV, tj. 200 nm – 400 nm).
Dále je sice za pomocí mnoha cizích slov rozebrán jako významotvorný prvek kdejaký artefakt či čistě
technický limit, ale bohužel není jasné, jak realizovat tuto invazivní technologii na lidském těle mimo přísné
normy zdravotnických zařízení. Stejně tak není jasné, proč producentka přikládá smlouvu na báseň a
báseň jako takovou, když režisér jasně píše, že hodlá zpracovat příběh, který byl předlohou této básně,
nikoli báseň samou a báseň tedy nezazní.
1. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Rozpočet je opět těžko posuzovat. Pokud bychom se měli držet básně, zjistíme, že se pohybujeme v
řádu vyšších desítek vteřin a rozpočet je zcela nesmyslný. Pokud však báseň vůbec nebude použita,
proč je v rozpočtu? Dále proč je kalkulován nákup licencí za 15 000 Kč, když technolog uvádí produkt
Blender, který je freeware. Proč je potřeba kupovat snímač Kinect po bazarech za 3500 Kč (bez DPH),
když to jde mnohem levněji. A proč je potřeba skenovat struktury 30 hodin, když je většina struktur
dostupná v placených bankách? Navíc např. zobrazení mozku (jak dnes již kdejaký pacient ví) trvá ve
skutečnosti cca 2 minuty a následná rekonstrukce do plného formátu nižší desítky minut.
– Finanční plán opět obsahuje několik nejasností. Jednak záhadná sleva 24 600 Kč na zmíněné
průmyslové skenování partnerem CEITEC, jakási budoucí žádost u Jihomoravského filmového Fondu
na 100 000 Kč, která se má uskutečnit až v příštím roce, rezidenční pobyt režiséra na brněnském AV
workshopu v hodnotě 19 000 Kč (letos se zajisté také neuskuteční), vlastní zdroje producenta
191 400 Kč (patrně včetně zmiňovaných „licencí“ a bazarových nákupů) a konečně 500 000 Kč od
Fondu, za které lze film vyrobit nepochybně dvakrát.

2. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Strategie se opírá o osobní vazby a pozice jak producentky, tak SGI operátorky a současně
dramaturgině projektu Andrey Slovákové, díky nimž projekt získal zájem hned několika internetových
ditributorů (DAFilms, Kinedok) a dále se snaží uplatnit jako předfilm. Zamýšlené velkolepé PR je
samozřejmě nerealistické a celkově má člověk pocit, že jde o strategii určenou pro celovečerní film a
nikoli tento videoart. Na druhou stranu je vidět obeznámenost producentky se situací a schopnost
prosadit se.

3. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
– Největší zkušenosti s experimentálními snímky má z celého týmu již zmíněná SGI umělkyně Andrea
Slováková, pro niž jde o dlouhodobou vášeň, vykonávanou paralelně s jejími pracovními aktivitami. Na
druhou stranu jde právě u ní o paradoxně největší etický problém. Momentální situace nejen ve
filmovém průmyslu jednoduše nemůže saturovat soukromé vášně děkana FAMU a ani nabízené téma
zodpovědnosti za postimperiální politiku v zemích třetího světa není v ČR na pořadu dne. Režisér sám
je pak příliš mlád, aby bylo možné ho posuzovat a technologie ionizačního záření opravdu nepatří do
nezkušených rukou.
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Expertní analýza
Název projektu

Tři ekonomické jednotky

Evidenční číslo projektu

3962-2020

Název žadatele

Frame Films s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba experimentálního filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ludmila Cvikova

Datum vyhotovení

23-092020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Podnetom k vzniku experimentálneho filmu Tři ekonomické jednotky je báseň Tomáša Čadu stejnomenného
názvu inšpirovaná skutočnými udalosťami. Je v nej zachytená šokujúca výpoveď vojaka, ktorý bojoval v „neurčitej“ africkej krajine, mal za úlohu strážiť a ochraňovať sýpku a slepo plniac príkazy ignoruje vzájomnú
genocídu miestnych kmeňov. Zámerom režiséra je pozrieť sa na mechanizmus fungovania ľudskej pamäti,
na hranicu medzi spomienkou na samotnú udalosť a spomienkou na jej spomínanie. Pre spracovanie tejto
témy si chce režisér vytvoriť vlastný jazyk a natočiť báseň filmovú. Jeho vizuálna koncepcia vychádza
z rozhodnutia evokovať prúd vedomia hlavnej postavy a bude sa hýbať na hranici medzi konkrétnymi
udalosťami a abstrakciou. Formálne má režisér v pláne použiť rôzne inovatívne metódy. Jednou z nich je
počítačová tomografia, ktorou bude vytvárať 3D modely objektov. Ďaľšou metódou je zachytenie rôznych
udalostí pomocou zariadenia Kinect a využitím programu Blender budú vytvárané jednotlivé zábery
pomocou virtuálnej kamery. Strih a sound design má režisér tiež detailne premyslené. Producentský zámer
je veľmi precízne krok za krokom objasnený, na zabezpečenie techniky získal producent Frame Films
výzkumný ústav CEITEC pri VUT v Brne. K projektu sú zaistení aj dvaja kvalitní dramaturgovia: Andrea
Slovákoá a Jan Hofman, ktorý bude fungovať aj ako CGI technológ. Marketingová i festivalová stratégia
realisticky zodpovedajú žánru a sú dobre vypracované. Projekt je precízne vypracovaný a pripravený
k výrobe.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Pretvoriť báseň písaného slova na báseň filmovú je podľa mňa tvorivou výzvou pre režiséra ale i celý tím.
Zdá sa však, že režisér má jasnú víziu o tom, ako chce tému spracovať aj čo sa týka dramaturgie, aj
formálne. Ťažko hovoriť o nejakom príbehu, keďže ide o experimentálny film, ale režisér sa opiera
o dokumentárnu kvalitu námetu: výpoveď muža, ktorý bol svedkom masakru a nezasiahol, aby ochránil
miestne obyvateľstvo. Filmom sa chce režisér priblížiť k ľudskej psychike, ktorá sa vo svojich spomienkach
pohybuje lineárne a zároveň sa točí v kruhoch. Podľa opisu zámeru, aký spôsobom a ako chce režisér
používať technologické prostriedky a aj vďaka vizuálom a malej ukážke sa mi javí, že pôjde o originálne
a idiosynkratické spracovanie tejto ťažkej témy. V podstate sa režisér akoby chcel dostať do mozgu hlavnej
postavy, spomínaného vojaka, akoby pomocou tejto metódy on aj divák mal pochopiť jeho konanie.
Nepôjde teda o sploštené a jednoduché prerozprávanie, ale o kreatívnu výzvu divákovi, ktorý by mal všetko
precítiť a spolu s filmom si vytvoriť svoj vlastný názor. Zvukový design byl mal celkový kreatívny zámer
doplniť a posilniť. Tvorivé postupy sú jasne vysvetlené a pripravené, obaja dramaturgovia môžu režisérovi
pomôcť ak vyvstanú otázky počas procesu.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Režisér Andran Abramjan svojou doterajšou úspešnou a oceňovanou autorskou tvorbou ukázal svoje
tvorivé preferencie a experimentálna tvorba preňho nie je nová. Neviem, do akej miery už využíval
technologické postupy, ktoré sa chystá použiť v tomto filme, ale súdiac podľa jeho podrobných popisov má
jasnú predstavu a víziu. Určite bude mať dobrého spare partnera v dramaturgovi a režisérovi Janovi
Hofmanovi, ktorý je zároveň i technológom. Ako veľký možný prínos vidím aj spoluprácu s renomovanou
dramaturgičkou experimentálnych filmov, Andreou Slovákovou a zvukovým majstrom Filipom Jakšom.
Skúsená producentka spoločnosti Frame Films, Hana Blaha Šilarová zabezpečuje profesionálnu
prezentáciu a realizáciu projektu.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Téma filmovej básne je bohužiaľ v našom svete stále veľmi aktuálna a v jej navrhovanom spracovaní aj
veľmi originálna. Film má potenciál osloviť špecializovaného festivalového diváka doma i v zahraničí, ale
okrem festivalov si nájde aj iné platformy na distribúciu. Svojim formálnym a moderným spracovaním témy,
využívajúc moderné technológie sa zaraďuje do inovatívnych filmových procesov snažiacich sa o vytvorenie
si vlastného filmového jazyka.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Frame Film má vo svojom portfoliu množstvo úspešných a kvalitných filmov a režisérov. Producentka
projekt vypracovala veľmi precízne, vrátane technológií a postupu prác v priebehu výroby, ktorá sa líši od
klasickej filmovej výroby. Ide hlavne o testovanie technológií, výroba objektov pre sken, natáčanie pomocou
Kinectu atď. Cieľové divácke skupiny sú uvedené logicky, takisto marketingová a distribučná stratégia.
Podľa mňa by producentka mala film v prvom rade prihlásiť na MFF v Rotterdame, kde majú o podobné
exprimentálne projekty veľký záujem. Mať svetovú premiéru na MFFR by bolo tak pre režiséra, ako aj film
prestížou. Zároveň chcem upozorniť na to, že Artfilm v Trenčianskych Tepliciach už neexistuje. Od SFK sa
žiada 59,88 percent celkového rozpočtu, čo je logické, pretože daný projekt spadá do kategórie kultúrne
náročného diela. Ďaľšími zdrojmi sú Jihonoravský filmový nadačný fond, vlastné zdroje producenta,
spolupráca s CEITEC a plánovaný rezidenčný pobyt režiséra na Vašulka Kitchen na jar 2021.

Strana 2

Strana 3

Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Polyspiratio

Evidenční číslo projektu

3976-2020

Název žadatele

Marienbad Film z.s.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba experimentální filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Vandas Martin

Datum vyhotovení

26.9.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Záměrem projektu Polyspiratio Michala Kindernaye je zachycení ekologicky postižených postindustriálních
plenérů uhelných dolů v severních Čechách, Polsku a Rumunsku a následné promítání na polyekránových
plátnech rekonstruovaných na základě badatelského projektu Laterny Magiky. Formou generativního
algoritmem řízeného střihu v kombinaci s hudební složkou a repetitivními principy a s plánovanou stopáží 40
minut.
Polyspiratio v sobě zahrnuje vedle natočení a netradičního šíření v kinematograficky netradičních prostorech
(galerie, školy aj.) tak v rámci specializovaných festivalů dramaturgicky orientovaných na tento typ tvorby,
také prvky badatelsko-výzkumné (rešerše a dramaturgická příprava, včetně orálně historických záznamů
s pamětníky z VÚZORT, kteří se na technických řešeních původních polyekránových projekcí spolupodíleli.
A v neposlední řadě je cílem vytvoření obdobného technologického projekčního celku, který by původní
řešení napodoboval ve výsledném provedení (paralelní, prolínající se víceekranové projekce řízené
generativním algoritmem) s využitím digitálních dat.
Poněkud nejasná mi je zamýšlená součást budoucí distribuce v artových kinech, které nejsou primárně pro
tuto slovy žadatele „technicky náročnou distribuci“ podle mého názoru ani připravena, ani vhodná.
Dále bych doporučil doplnit i vysvětlení ohledně budoucího využití a šíření výstupů zamýšleného výzkumu
v přípravné fázi, včetně natáčení orálně historických záznamů, případně zda toto není součást jiného
vědeckého obdobně zaměřeného projektu. Jaký je budoucí zamýšlený osud vytvořeného technického
vybavení polyekranové multikanálové projekce? Dotaz směřuje na tyto okruhy i s vědomím, že nejsou
primárně hlavním výstupem, ale z pohledu celého projektu jsou přesto prospěšné a podstatné.
Tyto dílčí výhrady nejsou nijak podstatné pro samotné doporučení podpory.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– Žádost je zpracována přehledně a srozumitelně, obsahuje i memorandum o možné budoucí koprodukci
s hlavním tvůrcem (s časovým omezením do 30.12 2020), které naznačuje,že v případě neúspěšné
žádosti nebude žadatel v projektu pokračovat?? Prosím o vysvětlení. Dále čestné prohlášení o
koproducentském dosavadním vstupu. A dále i srozumitelný komentář k celkovému rozpočtu a
podrobné CV hlavního i CV dalších zamýšlených spolupracovníků.
– Poněkud postrádám bližší údaje k budoucí nefestivalové distribuci ve smyslu estimace počtů projekcí a
jejich časový harmonogram, zejm. dobu trvání.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
– V memorandu o budoucí koprodukci se hovoří o možnosti vstupu dalších koprodukčních partnerů vyjma
Michala Kindernaye. Jaké jsou úvahy žadatale na toto téma, o jaké koproducenty by případně mělo jít,
případně co by mělo být jejich motivací a vstupem?
–
– Rozpočet je nastaven skromně, z jeho celkové koncepce a paušálního nastavení nelze identifikovat
plánované náklady dle počtu natáčecích dní, ani u domácího ani u zahraničního natáčení (v popisu
projektu uvedeno pouze 3 dny Polsko, 6 dní Rumunsko). Stejně tak v rozpočtu nejsou vyčísleny některé
další zamýšlené položky –typicky např. hudební skladatel a s tím související, dále například položky
vývoje!
–
Finanční plán vedle finančního a věcného vstupu režiséra a žadatele uvádí i „jiné reciproční plnění“ ve výši
50 000,- které není nijak upřesněno. Doporučuji doplnit, stejně jako případnou doplňující úvahu na téma
dalších možností financování (z veřejných zdrojů ve smyslu badatelských, případně regionálních), eventuálně
s ohledem na ekologický podtext výstupu případně o možné spolupráci s dalšími subjekty zabývajícími se
touto problematikou, nebo například spolupráci s Českými Centry?
Proč nejsou ve výstupech kalkulovaný delivery – minimálně pro NFA?
Je v rozpočtu zahrnuta i budoucí technicky a logisticky náročná budoucí distribuce, případně v kterých
položkách a v jakém rozsahu, v opačném případě proč tomu tak není a jaké mohou být odhadované
distribuční náklady?

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
– Producentská i realizační strategie je nastavena extrémně minimalisticky, některé z možných budoucích
položek nejsou pravděpodobně ani zahrnuty do estimovaných nákladů rozpočtu. Vzhledem k povaze
experimentálního projektu je s ohledem na budoucí šíření je minimalizován i počet možností
vícezdrojového financování, žadatel počítá s ohledem na kulturně náročné dílo s výraznou percentuálně
podporou Fondu, zapojením autora do koprodukce díla a případným vstupem nespecifikovaného
dalšího barterového partnera.
– U deklarované distribuční strategie bych uvítal estimaci možného počtu projekcí, případný odhad
diváckého zásahu v rámci jednotlivých forem, případně vysvětlení, proč nejsou zahrnuty marketingové a
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PR aktivity, případně proč s nimi žadatel vůbec nepočítá? Je to i přes experimentální charakter díla
škoda, jak kvůli zvolené tématice, tak kvůli historky zajímavým faktům a rekonstrukci technického
zařízení.
Jsou u projektu nějaké prostorové nebo projekční omezení vyplývající z navržených technických
řešení? Jak je případně žadatel navrhuje rešit?

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
ZS Marienbad Film se programově soustřeďuje na oblast experimentálního filmu, jeho uvádění, výzkum i
propagaci a rozšíření jejich aktivit je přirozeným a logickým dalším krokem v činnosti.

Strana 3

Expertní analýza
Název projektu

Polyspiratio

Evidenční číslo projektu

3976-2020

Název žadatele

Marienbad Film z.s.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba experimentální filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní analýzy Štefan Uhrík
Datum vyhotovení

18. 9. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Jedná se o experimentální projekt v tom nejlepším slova smyslu. Snahu navázat na tradici
československého polyekranu Pražské jaro lze hodnotit pozitivně. Jednalo se o ve své době
progresivní počin, jenž měl světový ohlas a ovlivnil řadu dalších projektů, např. slavnou Laternu
Magiku. Zvolené téma je aktuální a soustřeďuje se na zdevastovanou průmyslovou krajinu, přičemž
natočený materiál může být na různých projekčních plochách působivý. Autor projektu Michal
Kindernay je zkušený experimentální tvůrce, jenž se dlouhodobě věnuje environmentálním tématům a
má zároveň jasnou představu o polyekranické formě. Tímto fenoménem se zabývá již delší dobu a
chce jej v současném digitálním věku zdokonalit. Tvůrčí tým je adekvátní, složen z umělců
orientovaných směrem k experimentálnímu filmu.
Projekt má mezinárodní rozměr a mohl by se uplatnit v specializovaných sekcích Expanded Cinema na
festivalech jako Berlinale nebo Rotterdam. Inovativním způsobem oživuje původní starší český nápad
z konce 50.let, a to jak po technické, formální, tak i po obsahové stránce.
Žadatelem je produkční společnost Marienbad Film, která pořádá festival experimentálního filmu,
v oblasti produkce nemá ale zatím žádné zkušenosti a předložený projekt je prvním krokem tímto
směrem. Vedle domácích a zahraničních festivalů by měl projekt najít uplatnění i na hudebních
experimentálních akcích, uměleckých školách nebo v galeriích, což je adekvátní. Rozpočet je
odpovídající a neobsahuje přemrštěné položky, je ale sporné, k čemu je nutná výroba pilotu. Žádost se
zmiňuje o tom, že celý pro projekt vyvinutý technologický systém s počítači a projektory by mohl být
využit i později, tedy recyklován, není ale zcela zřejmé, jak.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne
všechny otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto
jen ty, které považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Jedná se o experimentální projekt v tom nejlepším slova smyslu. Snahu navázat na tradici
československého polyekranu Pražské jaro lze hodnotit pozitivně. Jednalo se o ve své době
progresivní počin, jenž měl světový ohlas a ovlivnil řadu dalších projektů, např. slavnou Laternu
Magiku. Zvolené téma je aktuální a soustřeďuje se na zdevastovanou průmyslovou krajinu, přičemž
natáčet by se mělo vedle ČR i v Polsku a Rumunsku. Autor projektu Kindernay se této tematice věnuje
systematicky a má jasnou představu o lokacích. Zároveň má jasnou vizi i o polyekranické formě,
kterou se také zabývá a chce ji v současném digitálním věku zdokonalit. Vyvinutá technologie by pak
mohla být použita i v dalších projektech. Co se týče tématu ničení životního prostředí a ohrožení celé
planety by ale autor mohl začlenit do projektu i další prvky, dnes je tato tematika vnímána v mnohem
globálnějším kontextu. V předloženém projektu je poněkud zúžena. Natočený materiál ale může být
na různých projekčních plochách působivý.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Autor předloženého projektu Polyspiratio Michal Kindernay se fenoménem polyekranu zabývá už delší
dobu, stejně jako environmentálními tématy. Projekt je přirozeným vyústěním jeho předešlých prací.
Jedná se o zkušeného experimentálního umělce s řadou realizovaných projektů, kterým se dostalo
uznání i v zahraničí. Tvůrčí tým je adekvátní. Experimentálním filmům se systematicky věnuje i
kameraman Dominik Lukács Žižka. Dramaturg Matěj Nytra působí v HáDivadle a v oblasti
audiovizuální tvorby se věnuje environmentálním projektům. Do tvůrčího týmu zapadá i autor hudby
Stanislav Abrahám a po technické stránce ho doplňuje programátor a vývojář Peter Morihadlo, který
s režisérem Kindernayem už v minulosti spolupracoval.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Projekt má mezinárodní rozměr a mohl by se uplatnit v specializovaných sekcích Expanded Cinema
na festivalech jako Berlinale nebo Rotterdam. Inovativním způsobem oživuje původní starší český
nápad z konce 50.let, a to jak po technické, formální, tak i po obsahové stránce. Může inspirovat
mladší generaci, která by pak mohla pracovat i s technologií vyvinutou speciálně pro tento projekt.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max.
1000 znaků)
Žadatelem je produkční společnost Marienbad Film, která byla založena v roce 2015 původně za
účelem pořádání filmové přehlídky v Mariánských Lázních, věnované experimentální tvorbě. Později
se k tomu připojila ještě aktivita mobilního filmového klubu s promítáními v tomto lázeňském městě.
Společnost loni uvedla do distribuce hraný český film Karel, já a ty. Nicméně v oblasti produkce nemá
žadatel zatím žádné zkušenosti a předložený projekt je prvním krokem tímto směrem. Žádost
neobsahuje žádné rozpory či nesrovnalosti, její součástí je i stručná představa o další exploataci díla.
Vedle domácích a zahraničních festivalů by měl projekt najít uplatnění i na hudebních
experimentálních akcích, uměleckých školách nebo v galeriích, což je adekvátní. Rozpočet 613 000
Kč je odpovídající a neobsahuje přemrštěné položky. Je ale sporné, k čemu je nutná výroba pilotu,
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jehož náklady jsou vyčísleny na 41 000. Žádost se zmiňuje o tom, že celý pro projekt vyvinutý
technologický systém s počítači a projektory by mohl být využit i později, tedy recyklován, není ale
zcela zřejmé, jak. V rozpočtu se přitom jedná o nezanedbatelnou investici ve výši 167 000 Kč.
Financování je založeno jen na třech zdrojích: vedle vkladu samotného autora Kindernaye, jenž už
investoval do vývoje, a malého vkladu žadatele, tvoří požadovaná podpora SFK ve výši 470 000 Kč až
76,67% rozpočtu. Harmonogram předpokládá ukončení projektu až v srpnu 2022, což je realistické.
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Expertní analýza
Název projektu

Polyspiratio

Evidenční číslo projektu

3976-2020

Název žadatele

Marienbad Film z.s.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba experimentální filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

2. 10. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Projekt s pracovním názvem Polyspiratio zahrnuje realizaci čtyřicetiminutového
experimentálního filmu a vývoj audiovizuálního nástroje k jeho projekci (vícekanálové
projekce s multikanálovým zvukem), rozvíjející odkaz legendárního československého
systému Polyekran. Nelineární film má zprostředkovat enviromentální téma prostřednictvím
střihové rytmizace středoevropských (post)industriálních krajin. Projekt je v souladu
s nedávným úspěšným výzkumem kolem Laterny magiky (v návaznosti na který provádí tým i
další výzkum) i se zvýšeným zájmem veřejnosti o československé multimediální experimenty
50. a 60. let (Kinoautomat). Autorem nového konceptu je Michal Kindernay, jehož dosavadní
práce je zárukou zajímavosti projektu i jeho odborné kvality. Projekt není jen pokusem o
rekonstrukci legendárního fenoménu reprezentujícího Československo na výstavě Expo 58
v Brudelu, ale rozvíjí dané technologie a audiovizuální nástroje, váže se na otázky mediální
archeologie a odráží kulturní a společenský odkaz Polyekranu. Dalším rozměrem projektu je
ekologický aktivismus vázaný na zprávu o stavu životního prostředí v naší části Evropy.
Projekt má mezinárodní přesah, čemuž odpovídá i představa o jeho prezentaci např. i na
specializovaných festivalech, přehlídkách a akcích.
Spoluprací s Michalem Kindernayem žadatel - Marienbad Film z.s. - rozšiřuje svou působnost
o produkční aktivity. Žadatel má zkušenosti z oblasti distribuce a hodlá je využít, přestože si je
vědom toho, že ekonomické restrikce v důsledku epidemie Covidu-19 by mohly zkomplikovat
právě distribuci a prezentaci výstupů.
Projekt je originální a komplexní, v souladu s výzvu hledá netradiční cesty v experimentování
s filmovým obrazem a zvukem. Vyžaduje náročné, atypické technické řešení a realizaci, ale
doporučuji jej podpořit.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt Polyekran nelze vnímat odděleně od Laterny magiky (jejímž představením původně
poskytoval technické zázemí). Rozsáhlý mezioborový výzkum, který ve vztahu k Lm nedávno
proběhl, otevřel nové možnosti, jak ji vnímat v nejrůznějších kontextech. Projekt Polyspiratio
je pokračováním nejen v oblasti dalšího výzkumu, ale i v oblasti zhodnocení a praktického
rozvíjení samotného, historicky významného fenoménu Polyekranu, který vznikl na zakázku,
v inspiraci myšlenkou architekta Josefa Svobody a režiséra Emila Radoka.
Na výstavě Expo 58 v Bruselu i projekt Polyekran Pražské jaro reprezentoval umělecký a
technologický potenciál komunistického Československa (původně mělo jít o „obrazový
plakát“, který by propagoval stejnojmenný hudební festival). Samotné zařízení ani původní
filmové a zvukové pásy se však nedochovaly. Zcela prozkoumána není ani historie spojená
s Výzkumným ústavem zvukové, obrazové a reprodukční techniky, kde Polyekran na zakázku
vznikl. Projekt Polyspiratio tak komplexně zkoumá a rozšiřuje daný fenomén, aktualizuje ho
po technické i obsahové stránce a jako hlavní výstup nabízí možnost prezentace využitelné ve
filmovém, galerijním či divadelním kontextu.
Jde o originální, a navíc společensky hodnotný projekt v mezinárodním měřítku, a to
vzhledem k enviromentálnímu tématu samotného filmu (postindustriální krajina střední Evrpy
vznikající vinou znečištění) i k inspirativnímu historickému, technologickému a uměleckému
zázemí celého experimentu, který můžeme klasifikovat jako průnik původního Polyekranu
s žánry strukturálního filmu a formátu „Expanded Cinema“.
Vzhledem k poněkud povšechnému popisu plánovaného nelineárního obsahu díla pro mne
zatím zůstává otázkou, zda film Michala Kindernaye udrží pozornost diváka při
čtyřicetiminutové projekci.
Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Klíčovou osobností projektu je Michal Kindernay, který byl v roce 2019 přizván k účasti na
brněnské výstavě Laterna magika – Dekonstrukce a aktualizace, jež byla jedním z výstupů
předchozího, několikaletého, rozsáhlého výzkumného projektu. Projekt Polyspiratio vzniká
z autorova zaujetí, znalostí a fascinace, jež sdílí s dalšími členy týmu (kameraman Dominik
Žižka, Kateřina Chromková a Matěj Nytra, kteří se účastní vývojové fáze prostřednictvím
rešerší a dramaturgické přípravy). Složení tvůrčího týmu je odpovídající a dostatečné k tomu,
aby projekt mohl být zrealizován.
Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800
znaků)
Projekt Polyspiratio je úzce provázán s fenoménem systému Polyekran spojeného
s legendárním úspěchem Československa na výstavě Expo 58 v Bruselu. Tím se jaksi
automaticky dostává do mezinárodního kontextu, který je rozvíjen a aktualizován v duchu
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strukturálního filmu či postupů formátu „Expanded Cinema“ a s využitím nových technologií.
Zároveň jde o nekomerční a netradiční umělecké dílo s aktivistickým (enviromentálním)
apelem. Dané ekologicky problematické lokality v Česku, Polsku a Rumunsku jsou trvale
poškozené a jejich devastaci je třeba zastavit v rámci lepší klimatické budoucnosti Evropy.
Film na to může upozornit.
Aktivistický charakter snímku dotváří zajímavost projektu nejen pro české, ale i pro
zahraniční prostředí. Projekt je tak významný nejen pro českou, ale i pro evropskou
kinematografickou scénu, k čemuž samozřejmě přispívá i jeho inovativní technologické řešení
vázané na zmíněný historický kontext.
Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah:
max. 1000 znaků)
Informace obsažené v žádosti jsou úplné a srozumitelné, žádost neobsahuje rozpory či
protichůdné informace, což mi – jak doufám – umožnilo ji správně posoudit.
Daný projekt je realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii. Financování se
opírá o vysokou dotaci na výrobu od SFK, ale žadatel přesvědčivě obhajuje svou vizi kulturně
náročného kinematografického díla. Cílem žadatele je i vytvoření produkčního zázemí
autorovi, který už projekt vyvíjel s využitím vlastních finančních a věcných prostředků.
Marienbad Film z.s. chce oslovit další potenciální partnery zejména pro přípravu technicky
náročné distribuce. Sám chce projekt poprvé uvést na svém festivalu Marienbad Film Festival
v létě 2022, ale má i představy o dalším uvedení na specializovaných festivalech a
přehlídkách.
Jde o snahu o rozšíření aktivit směrem k producentské činnosti ze strany společnosti, která je
zatím úspěšná právě v rámci distribuce (festival v Mariánských Lázních, Mobilní filmový
klub, distribuce filmu Karel, já a ty). Žádost působí legitimně a realisticky, žadatel si je
vědom nejrůznějších úskalí své nové činnosti, spojených nejen s náročností projektu, ale i se
zatím neodhadnutelnými peripetiemi a dopady epidemiologické situace.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Paterny

Evidenční číslo projektu

3994-2020

Název žadatele

MasterFilm s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba experimentálního filmu s majoritní českou
účastí na celkových nákladech

Číslo výzvy

2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ivo Mathé

Datum vyhotovení

13.9.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Kompletně zpracovaná žádost se týká filmového audiovizuálního experimentálního díla o
předpokládané délce 24 min.
Producent při rozpočtu 710 000 Kč žádá o podporu 600 000 Kč, možnosti diverzifikace zdrojů
u takovéhoto typu projektu (více viz níže) jsou pochopitelně jen omezené.
Paterny má být experimentální film exponovaný na 60mm neperforovaný materiál
s výsledkem určeným pro speciální projektor „Pramítačka“.
Jde spíše o technicko-obrazově-kreativní atrakci s logicky omezenou (jediný projektor
s limitovanými parametry) exploatací.
I tak stojí projekt za podporu, rozpočet je navíc konstruován poměrně úsporně.
Udělení podpory

Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
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Obstojně (tím mířím na některá jazyková pochybení) sestavená žádost je – jak již výše
zmíněno – úplná. Údaje v Žádosti se shodují s termíny uvedenými v Realizačním
harmonogramu.
Vzhledem k nedostatku detailních technologických informací není jasné, proč – kromě
existence speciální kamery a speciálního projektoru (ostatně i jazyk příloh B.2, B.3, B.4 je
specifický) – je nutné používat atypickou (právě 60mm) šíři filmové suroviny („čtyř-okost“?).
Ze spíše naznačených příčin je zřejmě pro tvůrčí záměr zvolená šíře nejvhodnější, avšak
kromě zmíněného disponibilního hardwaru není zřetelné, proč (kupříkladu) není používán
rozměr 65mm, pro jehož zpracování stále ještě existuje zařízení (kdysi hojně rozšířený
projekt tzv. 70mm kin byl založen na expozici a laboratorním zpracování filmové suroviny o
šíři 65mm. Navzdory faktu, že celé dílo Paterny je postaveno na extravagantní technologii se
o ní příliš podrobného nedovíme.
Žadatel poctivě přiznává omezení při distribuci audiovizuálního díla Paterny. Zařízení
„Pramítačka“ je unikát, bez nějž nelze dílo promítat, a vzhledem k omezené svítivosti
projektoru je nevhodné pro větší než středně velké (dle mého názoru spíše než malé)
kinosály.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)

Nízkorozpočtový film, ve většině standardních položek figuruje nula, někdy s údivem (např.
13-04 služby filmových laboratoří), k těm několika „ohodnocených“ žadatel připojuje detailní
komentář, např. u nejvyšší pol, 17-12 výroba a úprava rekvizit (ve výši 117 000 Kč) je jako u
každé další k dispozici přesný rozpis.
Jak již zmíněno, projekt nemá potenciál pro vícezdrojové financování. Film Paterny byl
podpořen Nadačním fondem Filmtalent Zlín (pol. 3.4 Finančního plánu), požadovaná
podpora Fondu činí 84,51 % podílu plnění na celkových nákladech projektu.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Paterny bude dle žadatele propagován jako „putovní kino“, kinematografická atrakce,
především prostřednictvím alternativních médií, distribuci zamýšlí svěřit PAF Olomouc, který
založil distribuční sekci PAF Aport.
Žadatel počítá s prezentací na mnoha významných festivalech, v žádosti uvádí konkrétní
příklady (domácí i zahraniční).
Cílová skupina by měla být vysokoškolsky vzdělaní 18+ se zájmem o kulturu a historii
kinematografie.
Celkově lze popsanou strategii označit pozitivně.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Před devíti léty (2011) založený MasterFilm s.r.o. je sice stále ještě mladá firma mladých
producentů (Tomáš Michálek, Dagmar Sedláčková, Jakub Mahler) orientovaná na tvorbu
čerstvých absolventů či ještě studentů nejen FAMU, ale i VŠUP a UTB, na experimentální
díla a širokou žánrovou paletu filmů, avšak při neobyčejně dynamickém a úspěšném vývoji
firmy.
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1 Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy
Číslo výzvy

Paterny
3994-2020
MasterFilm s.r.o.
Výroba českého kinematografického díla
Výroba experimentální filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech
2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Lukáš Skupa
26. září 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Chystaný abstraktní snímek vytvořený hand-made metodou se stane součástí komplexnějšího
experimentálního projektu. V něm hraje podstatnou roli i originální projekční aparát, akt samotného
předvádění a divácká recepce.
Předkládaný projekt naplňuje po všech stránkách představu o experimentálním počinu, který je jedinečný, ve
své prezentaci neopakovatelný a u nějž navíc není vyloučeno, že sám k sobě coby svébytné atrakci přiláká i
publikum, které by jinak o experimentální tvorbu zájem zřejmě neprojevilo.
Realizaci producentsky zaštiťuje zkušená společnost a sám autor navíc v tomto případě navazuje na své
dlouhodobější aktivity v oblasti experimentální kinematografie. Tím se také vylučuje riziko realizačního či
uměleckého nezdaru. Projekt doporučuji podpořit.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

DOPORUČUJI

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
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1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Paterny budou abstraktním filmem, který si klade za cíl mimo jiné tematizaci vztahu chaosu a řádu. Pro
vytvoření proměňujících se geometrických kompozic bude použita metoda hand-made filmu. V základě jde
tedy o ruční práci s filmovým pásem, který autor s využitím speciálních pomůcek sám upravuje.
Samotný film však tvoří pouze jednu z klíčových komponent experimentálního projektu, jehož středobodem
je tzv. Pramítačka: „multifunkční experimentální projektor“, jehož mechanismus je v rámci žádosti přesněji
specifikován. Experimentálnímu pojetí podléhá taktéž zvuková složka, jež se utváří při každém uvádění
(magnetofon s několika zvukovými stopami propojený s Pramítačkou). V souhrnu je tedy každá projekce
zárukou jedinečného, neopakovatelného zážitku. Kromě samotného snímku a vizuálního požitku z něj se
atrakcí v tomto případě stává právě Pramítačka a její „magické“ schopnosti, s nimiž se můžeme vrátit zpět
k základním principům kinematografie.
Projekt z mého pohledu takřka dokonale naplňuje představy o experimentální kinematografii. Z daného
hlediska jde o pozoruhodně komplexní počin, v němž se vyjevují a prolínají umělecké a technické možnosti
filmu / kinematografie.
1

Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Téměř kompletní realizaci projektu má na starost Jan Kulka, kterého lze považovat za prototyp moderního
filmového experimentátora – řemeslníka. Své vlastní snímky si také sám promítá na aparátech, které za
tímto účelem konstruuje. Paterny tak působí jako přirozené pokračování a současně zdokonalování tohoto
„experimentálně-řemeslného“ přístupu. Na projektu se z tvůrčích profesí dále podílí již jen hudební
skladatel Ian Mikyska, který v minulosti s Janem Kulkou a jeho Pramítačkou spolupracoval. Producentsky
projekt zajišťuje Dagmar Sedláčková za společnost MasterFilm.
2

Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Význam a přínos vyplývá již z předešlých oddílů – souhrnně řečeno jsou Paterny zcela jedinečné jak
experimentální povahou svého vzniku, tak i formou následného uvádění na pomezí filmové projekce a
performance. Alespoň v domácím prostředí těžko hledat podobně koncipovaný projekt.
Velkým pozitivem je navíc jeho „přenositelnost“, a tedy i širší dostupnost – autor se v předchozích letech s
Pramítačkou účastnil řady různých akcí, v plánu je také expanze do zahraničí. Věřím, že v tomto smyslu
může projekt popularizovat „jiný typ filmové zkušenosti“ i u lidí, kteří by si cestu k experimentální tvorbě
jinak možná ani nenašli.
3

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)

Paterny produkčně zaštiťuje společnost MasterFilm, jež se cíleně zaměřuje na umělecky ambicioznější
tvorbu. Snímek tak vhodně zapadá mezi projekty společnosti, jež ve své produkci preferuje novátorské
nebo i experimentálně laděné tituly.
Žádost o podporu byla kompletní, ze strany autora patřičně doplněná charakteristikou uměleckých i
technických záměrů chystaného počinu. Zaznamenal jsem pouze drobné nepřesnosti (v žádosti a v
realizačním harmonogramu jako samostatné příloze se liší data přípravných prací na projektu).
Ačkoli jde o projekt experimentální povahy, žadatelé mohou při realizaci (ale třeba i při distribuční a
marketingové strategii) čerpat z již dříve ověřené praxe – ať už ze zkušeností získaných během předešlých
prezentací Pramítačky nebo z autorovy předešlé experimentální tvorby. Ve svém celku působí žádost
přesvědčivě a projekt se zdá být dobře připraven k realizaci.

Expertní analýza
Název projektu

Paterny

Evidenční číslo projektu

3994-2020

Název žadatele

MasterFilm s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba experimentální filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní
analýzy

Alena Prokopová

Datum vyhotovení

28. 9. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Společnost MasterFilm žádá veřejnou podporu pro autorský krátkometrážní experimentální
film (24 minut) Jana Kulky. Jedná se o originální projekt, který je průnikem
kinematografického experimentu (abstraktní film) a autorovy vždy unikátní, živé performance
s použitím speciálně vyvinutého, nestandardního promítacího přístroje – Pramítačky (jejím
problémem je zatím komorní využití - malé a střední promítací prostory). Výroba filmu je
poměrně nákladná.
Projekt rozvíjený řadu let (i po teoretické stránce) se ovšem už dočkal podpory z různých stran
(Nadační fond Filmtalent Zlín, dvakrát ministerstvo školství v rámci grantové soutěže pro
vědu a výzkum - 2015 a 2016). Autor realizuje pravidelně živé projekce a filmové workshopy
(Anifilm, PAF Olomouc, LFŠ Uherské Hradiště, Marienbad film festival Mariánské lázně –
cena v roce 2017 pro snímky Předfilm a Průpravná cvičení…). Mezinárodní premiéru na
letošním prestižním archivním festivalu v italské Bologni Il Cinema Ritrovato odsunula
covidová epidemie. Také další plány na mezinárodní festivalová uvedení jsou zřejmě v této
chvíli narušeny.
Třetí Kulkův film realizovaný pro Pramítačku je založen na předchozích zkušenostech autora i
producenta a vzhledem ke zmíněným ohlasům je jistě víc než jen hříčkou pro „kočovného
promítače“ navazujícího kontakt s publikem vždy na míru danému časoprostoru. Může zjevně
oslovit rozmanité publikum počínaje odborníky na archivní film a konče milovníky unikátních
audiovizuálních zážitků, kteří by se jinak o experimentální filmy asi nezajímali. Paterny je tak
nejen dobrou příležitostí, jak rozšířit repertoár Pramítačky, ale i možností, jak propagovat
formát experimentálního filmu v širším kontextu. Současně je v éře odosobněných digitálních
technologií návratem k „rukodělnosti“, exkluzivitě každého diváka a individuaci každé
jednotlivé projekce z úsvitu kinematografických dějin.
K dobru projektu lze přičíst i to, že žadatel má s daným formátem zkušenosti – v uplynulých
pěti letech produkoval několik experimentálních titulů a má jasnou představu o umístění filmu
do distribuce.
Zajímavý a inspirativní projekt doporučuji podpořit v plné výši.
Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Důsledně abstraktní film je v současnosti neobvyklým solitérem, který musí počítat
s minoritní diváckou odezvou danou i vazbou na neklasickou distribuci. Paterny – třetí film
Jana Kulky – je ovšem zcela vzdálený představě exkluzivního menšinového díla uzavřeného
např. do prostoru galerie. Nelze jej vnímat odděleně od živé produkce prostřednictvím
promítacího média a samotného „promítače“. Chaotické a pravidelné obrazy / obrazce
získávají atraktivitu díky různým projekčním podmínkám - řádu, který jim v živé performanci
poskytuje sám autor. Variabilita střídání světla a tmy, různá rychlost a posloupnost – to vše
jsou možnosti, jak generovat emoce a dotknout se samotné fyziologické a psychologické
podstaty kinematografie.
Unikátní, originální projekt je spojením výchozí materie a hudby s autorovou živou
přítomností s pomocí speciálně vyvinutého promítacího aparátu – Pramítačky.
Takto experiment samozřejmě diváka neoslovuje prostřednictvím děje-příběhu, ale směřuje
rovnou k emoci, prožitku z předváděného, s důrazem na jedinečnost každého diváka a jeho
možnosti a schopnosti percepce. Vědomí unikátnosti každého jednotlivého promítání /
performance je v přímém protikladu k unifikovanému světu digitální projekce, která se prakticky ve stejné kvalitě - může odehrávat současně, v globálním měřítku, bez ohledu na
diváka. Jen s využitím znalostí nejmodernější techniky erudovaným autorem ovšem tento
mainstreamový koncept lze zavrhnout a podniknout společné audiovizuální dobrodružství
odkazující k prehistorii filmové projekce, která byla závislá na práci a kreativitě promítače.
Nedílnou součástí projektu je i jeho teoretická část, jež ovšem samozřejmě není divákovou
povinnou výbavou.
Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy, je zcela originální, hledá cestu, jak vymanit
experimentální film z distribučního ghetta daného jeho podstatou a změnit ho v přirozenou
součást živě sdíleného kulturního, audiovizuálního prostoru.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Jan Kulka je všestranným autorem, který svá studia, vědomosti a zkušenosti z různých oborů
dokáže zužitkovat komplexně - v projektu, kterému poskytuje teoretickou, technologickou i
uměleckou záštitu, a současně jej předává divákům prostřednictvím vlastní živé performance.
V případě filmu Paterny tak zastává tradiční funkce spojované s životem filmového díla (a
navíc ještě některé netradiční). Spojení s hudebním skladatelem Ianem Mikyskou, který se
čile a úspěšně pohybuje v centru alternativního dění „na okrajích zvuku“, dodává Projektu
Pramítačky i filmu Paterny další atraktivní rozměr. Úkolem producenta je pak poskytnout
takovým tvůrcům prostor pro jejich náročnou práci, v čemž má producentka Dagmar
Sedláčková značnou praxi. Bez takové empatické podpory by projekt existovat ani nemohl.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max.
800 znaků)
Originální experimentální tvorba má tu výhodu, že není vázaná na národní a kulturní
stereotypy: v případě projektu Pramítačky odpadá jazyková bariéra, neboť abstraktní
„jazyk“ může oslovit specializované publikum kdekoli na světě. Dosavadní živé ohlasy na
předchozí autorovu činnost jsou velmi potěšujícím výsledkem ultimativně experimentálního
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a přitom divácky otevřeného projektu Pramítačky. Je zjevné, že Paterny mohou oslovit i
festivalové a mezinárodní publikum, protože se tak už stalo v případě autorových
předchozích dvou filmů.
Pokud jde o inovaci, kterou by projekt mohl vnést do české či dokonce evropské tvorby, může
se snad realizovat nejspíše jako výzva: „Neboj se vytvářet a rozvíjet vlastní autorské
projekty“.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah:
max. 1000 znaků)
Informace obsažené v žádosti považuji za úplné a srozumitelné. Žádost neobsahuje rozpory či
protichůdné informace, což mi umožnilo – jak doufám – ji správně posoudit.
Daný projekt je natolik originální, že se vymyká tradičním „škatulkám“, a to i v rámci dané
výzvy Fondu. Na to upozorňuje i sám žadatel, protože položky ve formuláři Fondu
nevyhovují jeho potřebám rozpočtování. Proto nebylo možné podrobně rozepsat např.
jednotlivé konstrukční materiály a výtvarné potřeby. Žadatel se s tím myslím dobře vyrovnal a
nabídl přehledný rozpis nákladů. Je si vědom i finanční nákladnosti celého projektu
vycházející jednak z „rukodělné“ tvorby promítané matérie včetně přípravných prací, jednak
z výdajů na potřebné vybavení.
Daný projekt je nicméně realizovatelný s ohledem na rozpočet a předloženou strategii, a to i
díky žadatelově předchozí zkušenosti (MasterFilm produkoval několik experimentálních
filmů podobného charakteru a náročnosti). Žadatel získal také zkušenosti v oblasti distribuce
podobně specifických filmů. Distribuční strategie, kterou navrhuje, je logická a tvořivě
navazuje na samotný projekt (filmy jako součást eventového představení, většinou
propojeného s koncertem nebo hudebním setem, s cílem vytvořit alespoň hodinový program).
Nabízí se i spojení všech tří Kulkových filmů či vytvoření pásma s experimentální filmy
Františka Týmala.
Profil společnosti a její možnosti odpovídají zvolenému cíli: MasterFilm je společností
založenou na podpoře originálních projektů, a v této oblasti zaznamenala řadu úspěchů.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Orla

Evidenční číslo projektu

3998-2020

Název žadatele

Wanda Kaprálová

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba experimentálního filmu s majoritní českou
finanční účastí na výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Nataša Slavíková

Datum vyhotovení

24.9.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Předložený projekt Orla odráží hned několik v aktuálním světě rezonujících témat. Prvním je hrozící
ekologická katastrofa; druhým je riziko politiky nekonečného růstu; třetím je ignorování vládnoucí třídy vůči
svobodně a kriticky myslící společnosti.
Připravovaný film exponuje dispozici kritickým myšlením coby vlastnost, která toho, kdo jí disponuje,
uvrhává v nebezpečí. Hlavní hrdinka snímku Orla je právě z toho důvodu – coby figura schopná kriticky
myslet – nucena bojovat nejen za život svůj, ale rovněž za život planety Země, která je ohrožována politikou
nekonečného růstu, jež Zemi přivádí až na pokraj katastrofy, absolutního vyčerpání, tj. vydrancování. Projekt
zároveň nabízí řešení: politiku růstu a spotřeby nahrazuje životem, jež klade důraz na péči a lásku.
Za aktuální lze rovněž považovat volbu žánru, kterým se autorka rozhodla dané téma uchopit: tím je
pohádka, jejíž archetypy umožňují dosažení žádoucího emocionálního a výchovného účinku,
prostřednictvím něhož může snímek komunikovat především s mladými diváky, na které primárně cílí.
Rovněž lze předpokládat, že právě mladému publiku bude blízký nejen obsah filmu, ale také způsob jeho
ztvárnění.
Projekt představuje formálně bytostně experimentální a vysoce kulturně náročný projekt; připravovaný
snímek se opírá o originální formu vizuálního zpracování. Tvůrčí tým autokry je prověřený; sama autorka,
která již dosáhla určitého profesního uznání, byla obsazena do hned několika tvůrčích profesí (námět,
scénář, režie, výtvarné řešení včetně animací, střih).
Předložený rozpočet je zcela transparentní; tento rozpočet je nízkonákladový, všechny jeho položky jsou
kalkulovány pod běžný standard nebo v běžném standardu. Finanční plán je založen především na dotaci ze
strany SFK, které doplňují vlastní zdroje. Výše dotace ze strany SFK se jeví v kontextu daného projektu jako
zcela adekvátní.
Producentka rovněž prezentuje marketingově promyšlenou a dobře zacílenou kampaň, která odpovídá
charakteru daného projektu. Projekt je určen primárně festivalům, na nichž má vysoké šance uspět.
Projekt Orla splňuje kritéria výzvy SFK ve všech jejích bodech.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Všechny doložené přílohy jsou srozumitelné; dané přílohy umožňují udělat si představu o podobě
budoucího díla. K vytvoření této představy rovněž napomáhají ukázky z předchozí autorčiny tvorby; tyto
ukázky jí prezentují jako umělkyni výrazného a originálního vizuálního stylu, který kombinuje hrané pasáže
s animacemi, kreslenými pasážemi a s hudebním doprovodem. Předložené přílohy jsou možná snad až
příliš prostoupené moderními feministickými teoriemi o hydrofeminismu a kyberfeminismu. Tyto moderní
teorie nicméně utváří východiska, ze kterých autorčin film vyvěrá.
Licenční smlouva je poskytnuta na dostatečnou dobu 5 let.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Předložený aproximativní rozpočet se jeví jako plně transparentní; jeho výše je nízkonákladová, všechny
položky vychází z odůvodněných potřeb projektu, žádná z uvedených položek není nadbytečná. Kalkulace
většiny položek – zejména těch při nákladech na tvůrčí štáb – je nižší, než je běžný standard; ostatní
položky jsou pak kalkulovány ve standardních částkách. Nízkého rozpočtu předložený projekt dosahuje
rovněž tím, že autorka projektu byla obsazena hned do několika tvůrčích profesí; její honoráře v rámci
těchto profesí jsou pak výrazně nižší, než je standard. Vzhledem ke skutečnosti, že tvůrčí štáb je dobře
sehraný, lze předpokládat, že nižší ceny jsou smluvené tak, jak byly kalkulovány.
Finanční plán sestává z vysokého procentuálního podílu dotace ze SFK ve výši 520.000,- Kč; daný podíl
činí 84% z celkového podílu rozpočtu. Finanční plán dále zahrnuje věcný vklad žadatelky (12,6%
z celkového podílu rozpočtu) a rovněž finanční vklad autorky v rámci částky za námět (3,24%% z celkového
podílu rozpočtu). Přestože je procentuální podíl požadované dotace od SFK vysoký, tak zcela odpovídá
realizačně náročnému charakteru projektu, který vychází z nízkonákladovému rozpočtu. V tomto kontextu je
výše požadované dotace zcela akceptovatelná.
Finanční a věcný vklad autorky doposud nebyl specifikován, ani doložen. Autorka tohoto posudku tuto
skutečnost nicméně považuje za snadno odstranitelný nedostatek.

3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt je v pokročilém stadiu vývoje; již byl stanoven vizuální koncept díla, který je pro vznik
připravovaného filmu zcela určující. Tento koncept vznikal prostřednictvím kooperace tvůrčích vkladů
autorky, kameramanky, zvukařky a kostymérky. Rovněž hudební složka projektu má již definované jasné
obrysy. Lokace pro natáčení již byly vybrány a zabezpečeny. K tomu, aby byla dokončena fáze vývoje, je
ještě třeba dokončit scénář a provést výběr hereckých představitelů. Podle harmonogramu by mělo být
natáčení zahájeno již na jaře 2021, ukončeno by pak mělo být v říjnu 2021. S ohledem na charakter
projektu a personální zabezpečení, je tento harmonogram nicméně reálný.
Projekt počítá s festivalovým uvedením; měl by být zacílen především na mladého diváka. Dané cíle jsou
reálně dosažitelné. Dosažitelnost naplnění těchto cílů se opírá především o zkušenosti a profesní úspěchy
autorky Marie Lukáčové.
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Distribuce by měla být v rukou mladých nezávislých distribučních společností, které distribuční strategii
podřídí konkrétním parametrům projektu (v rámci žádosti byl předložen LOI ze strany slovenského
distributora). Film může být promítán rovněž v galerijních prostorách; tento způsob distribuce umožňuje
rovněž uspořádání následných diskuzí. Připravovaný snímek rovněž může sloužit coby předfilm před
standardním dlouhometrážním filmem. Lze konstatovat, že daný projekt si svého diváka určitě najde. Lze
počítat rovněž s uplatněním na VOD platformách.
Byla předložena také základní představa o marketingové strategii odpovídající charakteru projektu.

4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žadatelka Wanda Kaprálová získala producentské zkušenosti a rovněž zkušenosti s vedením projektů u
zavedených společností D1 a Ultrafilm. V kontextu zde předloženého projektu, který není příliš realizačně
náročný, lze konstatovat, že jsou zkušenosti žadatelky dostatečné; realizace projektu přispěje k jejich
prohloubení. Žadatelka však není plátkyní DPH. Bylo by žádoucí, aby se jí stala.
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Expertní analýza
Název projektu

Orla

Evidenční číslo projektu

3998-2020

Název žadatele

Wanda Kaprálová

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba experimentálního filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Anna Kopecká

Datum vyhotovení

1.10.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Žadatelka předkládá k posouzení experimentální krátkometrážní feministickou hudební pohádku Orla.
Snímek kombinuje hrané pasáže s 2D a 3D animací. Hlavní postava, emancipovaná dívka Jasna má v
životě problémy kvůli svému kritickému myšlení a prchá do lesa, kde se jí daří se emancipovat a bojovat
proti zlému Volkovi, který ničí jak lidskou společnost tak i přírodu. Projekt podrobně vysvětluje teoretické
pozadí příběhu, který je je postaven na teoriích hydro a kyberfeminismu. Poměrně podrobně se projekt
věnuje i obecnému popisu toho, jak bude vypadat kombinace hrané části,2D a 3D animace a hudební
složky. V množství teoretických předpokladů a vysvětlení se poněkud ztrácí samotná filmová práce a
předpoklady, že by tento experimentální snímek mohl oslovit i děti nebo diváky, kteří se o experimentální
tvorbu nezajímají, se mi zdá být poněkud optimistický. Projekt experimentální pohádky je zajímavý ale
zároveň finančně poměrně náročný, postavený z 84% na grantu SFK, což může jeho realizaci ztížit.
Hlavním kladem je zde osoba režisérky, která má za sebou úspěšné a velmi zajímavé audiovizuální
projekty. Hlavně z toho důvodu doporučuji projekt k podpoře.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji(nehodící se vymažte)

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projekt Orla je postavený na velmi detailně promyšlených a vysvětlených teorietických základech. Otázkou
zde jako vždy zůstává, jak se teorie dá proměnit v praxi a zda má filmová tvorbu sloužit jako nástroj politcké
aktivity a v tomto případě feministickému aktivismu. Vzhledem k tomu, že se jedná o výzvu na
experimentální film, dovoluji si odpovědět, že ano. Film a umění může a má sloužit i emancipaci a
politickým názorům. To není nic nového. Složitější je posoudit, nakolik tento film dokáže oslovit kohokoliv
mimo diváky videoartu a experimentálních snímků. Už jen proto, že autorka odmítá předložit klasickou
synopsi nebo scénář a v celém textu neustále propojuje teoretické a praktické. Zároveň se jedná o
experiment, takže když říkám, že ději nerozumím, tak to nemusí ještě vadit.
Myšlenka námětu vychází ze známých konceptů feminismu, které se v tvorbě autorek hlásících se k této
feministické vlně objevuje dlouhodbě. Ale je zpracování osobnitým, originálním způsobem. Osobní postoj
autorky k látce je zjevný, projekt používá originální stylistické prostředky.
Stav připravenosti k realizaci je těžké posoudit, protože se podle předložených materiálů jedná o náročný
projekt kombinující řadu technik s původní hudbou a komplexním scénářem. Z předložených materiálů
mám pocit, že buď by projekt potřeboval více času na dopracování a nebo by jej bylo vhodné předložit v
podobě, která tradičněji smýšlejícím umožní si představit, jaký bude výsledný tvar. Kombinace hrané části a
2D a 3D animace se zdá být pro daný projekt vhodná. Výtvarné návrhy by bylo dobré doplnit o návrhy
umožňující si představit i hranou část, jak již bylo řečeno, vzhledem ke komplexnosti předloženého
projektu, který by podle dodaných informací neměl příliš pracovat s náhodou na improvizací bych uvítala
detailnější přípravu.
Projekt naplňuje kritéria a cíle výzvy.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Snímek je postaven na osobně autorky Marie Lukáčové, jejíž předchozí práce zaručuje, že bude
schopna projekt vytvořit i dokončit na odpovídající umělecké úrovni. Personální zajištění projektu
považuji za odpovídající.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
 Projekt, pokud bude úspěšně dokončen bude mít mezinárodní přesah a obohatí českou audiovizuální
tvorbu o originální snímek. Přínos je jako u většiny experimenátlních snímků značný ale limitovaný
dosahem, protože divácká skupina je omezená. Proto oceňuji, že žadatelka zajistila i zahraniční,
slovenskou distribuci pro tento zajímavý projekt, který se samozřejmě bude těžko uplatňovat mimo
festivalové a galerijní sféry, již jen kvůli svojí stopáži.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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 Informace obsažené v žádosti jsou úplné a správě rozepsaní. Vzhledem k tomu, že se jedná o
experimentální výzvu nepřekvapí některé nestandardní jevy v rozpočtu jako je absence režijních nákladů
nebo to, že žadatel není plátcem DPH, což u projektu s rozpočtem přes 600 tisíc už pomalu stojí za
zvážení.Profil žadatele odpovídá zvolenému cíli a žadatel je schopen projekt zrealizovat.
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Expertní analýza
Název projektu
Evidenční číslo projektu
Název žadatele
Název dotačního okruhu
Název výzvy

Orla
3998-2020

Číslo výzvy

Wanda Kaprálová
Výroba českého kinematografického díla
výroba experimentální filmu s majoritní českou finanční
účastí na celkových výrobních nákladech
2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní analýzy
Datum vyhotovení

Šimon Špidla
28. 9. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
1.
2.
3.
4.

Ekologicko-feministická pohádka, kombinace technik, symbolismus
Originální zpracování, jasný postoj k tématu
Málo konkretizovaná narativní složka, málo konkretizovaná vizuální stránka
Konečné hodnocení
Experimentální pohádka Orla reflektuje aktuální společenská témata a transponuje je do
fiktivního světa. Tematizuje zejména roli žen a roli technologií ve společnosti a také sociálně ekonomické aspekty enviromentální krize. Využívá k tomu magii pohádky a symboliku. V
zásadě se jedná o filmovou adaptaci myšlenkových konceptů, děj je zde spíše nástrojem k
jejich zobrazení. Jazyk filmu je imaginativní a osvobozený od konvencí.
Lineární děj má podle autorky učinit komplikované obrazy přístupnější. Narativní složka je ale v
žádosti jen naznačena, chybí propracovaný scénář, není jasné, jakým způsobem bude děj
vyprávěn. Autorka zamýšlí kombinovat různé technologické a narativní postupy, zejména 2D a
3D animaci, hrané pasáže. Náročnost těchto postupů kontrastuje s harmonogramem realizace
i s rozpočtem.
Autorka projektu má vyhraněný přístup k tématu i filmovému médiu, což slibuje
dílo, které může přinést nové sdělení, a to i přesto, že vychází z již hotových feministických
konceptů. Na druhou stranu malá propracovanost scénáře v kombinaci s náročnými
technikami hrozí zbytečným kompromisem.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

Hodnocená kritéria
1

Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

−

Postoj autorky k látce je osobní.

−

2

3

Ideologická východiska jsou autorkou důkladně promyšlená, stejně tak i povaha použitého
média.
− Děj je popsán v treatmentu srozumitelně, nicméně otázkou zůstává, zda zůstane
srozumitelný i ve filmové podobě. Nabízené prostředky (2D/3D animace, hrané a
dialogové scény, nebo výpovědi ala tv dokument) nejsou spojeny s konkrétními dějovými
momenty a není jak posoudit, zda bude vyprávění funkční. Treatment popisuje zejména
symboliku a ideové pozadí. Jak se konkrétně ve filmu projeví “magická schopnost
kritického myšlení” hrdinky, nebo technologická podstata Orla, není zřejmé.
− Vizualita je v žádosti málo specifikovaná. Koncepce využití konkrétních technologií také
schází. Není jasné, pro jaké scény bude ta která technologie/vizualita použita.
− Jediným vodítkem k posouzení výrazových prostředků filmu jsou předchozí práce autorky,
zejména Milenina píseň. Je zřejmé, že autorka ovládá médium se kterým pracuje. Zejména
temporytmus, práce s hudbou a volnou asociací jsou jejími silnými stránkami. Nekonvenční
přístup k montáži nepostrádá osobitost a není pouhým popřením konvencí, ale tvůrčím
aktem. Na rozdíl od low-fi estetiky se kterou autorka pracuje v Milenině písni (roztřesená
kamera, výřezy digitálního obrazu atp.), zamýšlí v Orle využít “velké množství
spektakulárně vizuálních obrazů, kompozic a především animací”, což ovšem klade
značné nároky na realizaci, ať již při natáčení, nebo v animačním programu. Není zřejmé,
jak dalece je autorka schopna takto náročný úkol realizovat. Bylo by třeba naznačit s jakou
estetikou a kvalitou provedení se bude pracovat.
− Práce s hudbou je již v této fázi promyšlená a také dramaturgicky je dobře uchopena.
Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
− Členové tvůrčího týmu spolu již spolupracovali a dá se předpokládat, že se na pojetí filmu
shodnou.
Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
−

4

Téma je současné a kulturně univerzální. Způsob zpracování výrazný. V případě zdařilé
realizace je zde potenciál úspěchu v zahraničí.

Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
−
−

−
−
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Rozpočet je vzhledem k náročnosti díla nízký. Tvůrčí tým, včetně producenta pracuje za
minimální odměny.
Na realizaci lze v tomto konkrétním případě nahlížet jako na otevřený tvůrčí proces, kdy jistá
míra neurčitosti může být přínosem, avšak stav scénáře neumožňuje posoudit realizovatelnost
díla ani v hrubých obrysech.
Nemá-li být obětována kvalita, zdá se harmonogram (premiéra v říjnu 2021) i vzhledem k
použitým technologiím nerealistický.
Profil společnost Wandy Kaprálové odpovídá předkládanému projektu a také historie
společnosti je důvěryhodná.

Ekonomická expertní analýza
Název projektu

Zrcadlo moře

Evidenční číslo projektu

3999-2020

Název žadatele

Analog Vision s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba experimentální filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Tereza Krejčí

Datum vyhotovení

28.9.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Hlavní silné stránky
talentovaná autorka
zajímavý a pečlivě připravený projekt
LOI distribučních partnerů přiložena
Hlavní slabé stránky
jasně daná zahraniční lokace pro natáčení, které tak může být v důsledku epidemie koronaviru
zkomplikovat natáčení
velmi nízkonákladový rozpočet
žádná finanční rezerva

Mladá režisérka, která svůj talent již prokázala v předchozích projektech, připravuje experimentální
krátkometrážní film. Rozpočet je velmi nízký, především v honorářových položkách, přesto lze projekt
považovat za realizovatelný. Finanční plán počítá kromě dotace pouze vlastními zdroji producenta a
spolupracovníků. Podíl dotace na nákladech je adekvátní. Projekt má potenciál úspěšně se účastnit
filmových festivalů. Česká i zahraniční distribuce je již předběžně potvrzena přiloženými LOI. Harmonogram
je pro realizaci projektu dostatečný. Největší slabinou projektu je vzhledem k současné situaci neměnná
zahraniční lokace pro natáčení a absence finanční rezervy v rozpočtu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu

Strana 1

Doporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žádost je jasná, srozumitelná, pro posouzení jsou přiložené materiály dostatečné.
Projekt je považován za kulturně náročné kinematografické dílo, což jeho povaze odpovídá. V žádosti je
odkaz na předchozí práci autorky.
Není jasné, proč producent považuje projekt za komplexní dílo. Bude sice natáčen v zahraničí, ale
jediné náklady v zahraničí jsou ubytování, pronájem a lokace.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet je velmi nízkonákladový. Navíc autorka i spolupracovníci vstupují do projektu vlastními vklady.
Ačkoli je motivace autorů i producenta jasná, tedy zajistit realizaci projektu i za nejskromnějších
podmínek, a navíc všichni s takovou formou realizace souhlasí, považuji rozpočet za zbytečně
podceněný. Autorka již svou přechozí prací potvrdila své schopnosti (i když se jedná o jiný filmový žánr),
proto bych spíše očekávala, že její další práce se bude pohybovat v intencích běžných honorářů.
Všechny položky rozpočtu jsou nižší, než je obvyklé, položkově rozpočet projektu odpovídá. Vzhledem
k natáčení většiny projektu v zahraničí, navíc ve velmi nejisté době, ovšem postrádám v rozpočtu
jakoukoli finanční rezervu.
Finanční plán počítá se vstupy producenta, autorky a spolupracovníků. Požadovaná dotace je reálně
vysoká, její podíl na nákladech je adekvátní.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Projektem je krátkometrážní experimentální film. Režijní explikace je velmi podrobná, treatment sice
není klasickým treatmentem s popisem jednotlivých obrazů, ale způsob ztvárnění i obsah je dobře
definovaný a celková představa o projektu je z přiložených materiálů jasná. Projekt má potenciál
úspěšně se účastnit filmových festivalů.
Ačkoli se s projektem producent zaměřuje především na festivalové uvedení (což projektu odpovídá),
má podepsané LOI s českou VOD platformou, slovenským distributorem i world sales.
Za největší slabinu projektu je jeho navázání na jasnou zahraniční lokaci – Tenerife. Současná situace
okolo koronaviru může realizaci projektu značně zkomplikovat.
Harmonogram je nepřesný, období příprav bylo již ukončeno, období produkce je však plánováno až na
začátek příštího roku. Zároveň je premiéra projektu plánována před ukončením projektu. Pro realizaci
projektu je celkově harmonogram dostatečný.
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4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Zkušenosti autorky, štábu i producenta jsou pro realizaci projektu dostatečné.
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Expertní analýza
Název projektu

Zrcadlo moře

Evidenční číslo projektu

3999-2020

Název žadatele

Analog Vision s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba experimentální filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Maria Procházková

Datum vyhotovení

28. 9. 2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Netypický milostný dialog, který v sobě zahrnuje střípky zkušeností a pocitů mnoha můžů a žen, které
nespojuje doba ani národnost, ale situace. Situace, kdy muž mluví ke své ženě, žena ke svému muži, v
obou případech na dálku prostřednictvím dopisů. Můžeme jen odhadovat, co napsaná slova znamenají pro
adresáta, co zůstává nevyřčeno, co předcházelo, co následuje… banality i silné emoce… budoucnost,
smrt… Autorka Anna Kryvenko už v předchozí dokumentární tvorbě dokázala, že se nebojí velkých témat a
přistupuje k nim pečlivě a citlivě. V předkládaném projektu vychází z deníků a dopisů vojáků z různých válek
20. a 21. století, ale bere je jen jako základ pro další krok - snaží se je propojit velmi originálním způsobem
do jakési fresky, pocty, či náhledu na celé generace a zároveň v odlesku tak obrací naši pozornost k nám
samým.
To, co vnímám jako nejsilnější stránku projektu, právě to kolážové propojení mnoha různých osudů, je
zároveň i nejkřehčí složka zamýšlené stavby, protože to může působit moc komplikovaně či náhodně… ale
právě v tom je tento projekt experimentální, nový, zajímavý a vzbuzující očekávání a zvědavost. A
samozřejmě jde o promyšlený čin, autorka ví co chce, co hledá, co se snaží vyjádřit, jak je zřejmé z její
explikace. Přesvědčen je o tom i producent Michal Kráčmer a celý tvůrčí tým, což dokládá jejich osobní
účast na rozpočtu.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Příběhy vyprávěné v dopisech jsou oblíbené u čtenářů i diváků, protože působí autenticky a zároveň velmi
intimně. Originální přístup autorky je v tom, že nejde o klasickou výměnu dopisů - návaznosti - řetězení
plynulé a logické, ale spíše o doteky dvou světů - muži píší z války a ženy jim z “domova” odpovídají.
Reálné dopisy a deníky jsou zde základem - i když měněné. Dopisy mužů se spojují pod společným
jménem Alexandr. Dopisy žen jsou podepsány Emílie. Ženy a muži žijí jiné životy, prožívají jiné situace.
Autorka to ještě podtrhuje záměrem posunout dopisy proti sobě časově, dopisy žen doznívají až do naší
současnosti.
Spojující a velmi výtvarnou linkou je stavba utopického papírového města (Alexandr chtěl být před válkou
architekt - proto pro Emílii vymýšlí utopické město). Papírová maketa v sobě nese informaci o křehkosti,
lze ji snadno zničit, i když je symbolem domova.
Dalším výrazným prvkem je maják jako symbol - světlo ve tmě, cesta, bezpečí, synonymum “správného
směru”. Zde jde o konkrétní specifickou architektonicky zajímavou stavbu, která se vizuálně výborně pojí
k papírovému městu a propojuje tak oba světy.
Autorka vnímá téma hodně filozoficky, ale zároveň má zkušenost s válečnou korespondencí a
dokumentárními zdroji, takže má pevný základ i zkušenost se zpracováním dokumentárního tématu.
Za sebe mám jen jedinou otázku týkající se filmového uchopení Alexandra a Emílie, nejsem si jistá, že
jsem správně pochopila záměr:
V rozpočtu jsou položky “herci” - 2 hlavní role, předpokládám tedy, že jde o postavu představující všechny
Alexandry a všechny Emílie jako jednu sjednocující ženu a muže. Předpokládám, že i hlasově půjde o
jeden mužský a jeden ženský hlas, kteří čtou dopisy. Tím se ale pro diváka trochu stírá záměr, aby “muž”
byl zástupce všech mužů a “žena” také, i kdyby byly dopisy a zprávy v různých stylech, jazycích… nejsem
si jistá, jak je to myšleno. Není to výhrada, spíš zvědavost.
Projekt zcela naplňuje cíle výzvy.

2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
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námět-scénář-režie Anna Kryvenko (UKR) - výrazné byly už její školní práce (FAMU) a zejména
ceněný celovečerní dokumentární debut Můj neznámý vojín
kamera, střih - Daria Chernyak (RU) - na pozici střihačky spolupracovala už na filmu Můj neznámý
vojín
zvuk - Viktor Krivosudský (SK) - zvuk i na filmu Můj neznámý vojín; má za sebou dva úspěšné filmy
s výrazným zvukem Čára, Amnestie
Sice jde o “český” projekt, film vzniká v češtině, ale štáb je mezinárodní, natáčet se bude na Tenerife
a téma je bezhraniční.
Tvůrčí tým je sehraný a ověřený předchozími úspěšnými spolupracemi. Projektu nejen věří, ale
podporují ho i hmotně, jak je patrné z rozpočtu.
Musím přiznat, že mi u tohoto konkrétního filmu trochu chybí pozice dramaturga.
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Témata: válka, historie, paměť, komunikace.
Téma, které by se mohlo na první pohled zdát historicky dokumentární, je v rukou citlivé autorky
Anny Kryvenko naprosto současné. Upozorňující, zcitlivující a rezonující. A pravděpodobně bude i
vizuálně krásné. Věřím, že filmy o těžkých dobách mají největší dopad, když se dotknou diváka
osobně, a v této originálně zpracované mozaice osudů se osudy lidstva propojují nenásilně a poeticky,
i když kontext informace o válečné hrůze zůstává.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Analog Vision je mladá filmová společnost zastřešená dvěma nadšenými producenty s nečekaně širokým
záběrem tematickým i formálním. Na mne působí odvážně a optimisticky. Spolupracují s mladými tvůrci,
jejichž témata i kořeny překračují hranice všemi směry. A většina autorských filmů pod jejich značkou
dopadá skvěle.
Předložený projekt je, tak jak je popsán, odhadnut realisticky. Časově i rozpočtově.
Chybí mi trochu více informací k dvoudennímu natáčení v ateliéru, zejména k samotnému zamýšlenému
papírovému modelu.
Zcela chápu důvody, proč si tvůrci vybrali jako lokace Tenerife a z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že
rozhodně nejde o rozmar, je to opravdu ve výsledku ideální volba, protože příroda v místních národních
parcích je specifická - mikroklimata umožňují natáčení různých “typů přírody” na minimálně vzdáleném
území a téměř celoročně - to zlevňuje přejezdy i četnost lokací.
Rozumím, že krátký experimentální film se obecnějším dokumentárním podtextem nemá moc šancí na
koprodukci. Žadatel to potvrzuje vlastní čerstvou zkušeností se systémem podpory ve Španělsku. Nicméně
na mě téma i jeho uchopení působí natolik zajímavě, že jsem vlastně trochu překvapena, že s kontakty,
které už oba producenti mají, a s úspěchem předchozího filmu autorky, není možné sehnat zahraničního
koproducenta. Situace tohoto projektu jen potvrzuje fakt, že výroba krátkého (navíc experimentálního) filmu
je bez podpory Fondu opravdu nereálná.
Je předdomluvena distribuce na Slovensku (Film Expanded), v Čechách Kinedok, světově Filmotor.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

If I Ever Lose My Eyes

Evidenční číslo projektu

4001-2020

Název žadatele

Perfilm s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba experimentální filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Veronika Kührová

Datum vyhotovení

28.9.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu

Předložená žádost projektu „If I Ever Lose y Eyes“ je celovečerní film složený z osmi kratších částí, které by
měly obstát i samy o sobě. Propojení mezi těmito díly je čistě formální.
Rozpočet je postaven na necelý 1 milion CZK. Žádost na SFKMG je 450tis. Je přiloženo několik LOI ohledně
financování, žádost ale neuvádí, v rámci čeho jsou uvedená věcná plnění. Rozpor nacházím i v tom, že dvě
z osmi zamýšlených částí projektu jsou již natočeny, a tedy tyto náklady nesplňují nejen směrnice GBER, ale
dokonce jsou započítány i náklady na distribuci, tedy mimo tuhle výzvu a uměle se tím navyšují náklady a
snižuji veřejné financování.
Distribuční a marketingová strategie je v náznaku. Neuvádí nic konkrétního, jak osloví diváka či jaké budou
konkrétní kroky v distribuci. Taktéž se vůbec nevěnuje distribuci žádaného díla – tedy celovečerní verzi,
přestože tak je podaná k žádosti.
Projekt má několik nedostatků, což bohužel způsobuje, že projekt působí nepřipraven. Proto
nedoporučuji k podpoře SKFMG.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Nedoporučuji

Rozveďte obecné hodnocení z první strany (zde můžete použít i údaje, které nelze zveřejnit na webu).
Texty si nemohou věcně odporovat, zároveň by však neměly být totožné – nekopírujte jejich části.
Informace ze žádosti opakujte jen v míře nezbytné pro vysvětlení vašeho hodnocení.
Inspirujte se návodnými otázkami dle kategorie, kterou analyzujete, a svá tvrzení zdůvodňujte. Ne všechny
otázky lze aplikovat ke všem typům projektů podávaných v daných okruzích, vyberte si proto jen ty, které
považujete za relevantní, a doplňte je dle potřeby o další aspekty.
Věnujte pozornost Výzvě, ve které byla žádost podána, zejména jejímu zaměření, kritériím a cílům.
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Žadatel předkládá celovečerní projekt Ley Petříkové, který se skládá z několika částí, tedy je možné jej
distribuovat po částech nebo jako celek, byť jediným společným činitelem těchto částí je formální linky
jednotlivých částí. Film se má sestávat ze 8 částí, z čehož jsou již 2 realizovány a odprezentovány a
v tom shledávám základní problém projektu. Respektive, že náklady na výrobu a prezentaci těchto dvou
částí jsou součástí projektu – podle směrnice GBER náklady na projekt vznikají až dnem podání žádosti,
v tomto případě až 15.8.2020. I kdyby náklady vznikly po tomto termínu, některé náklady spadají do
distribuce, jak uvádí sám žadatel a tím si navyšuje náklady, které nepatří do této výzvy.
Počítá s dvojitou distribucí – jako celovečerní film převážně na festivaly (s klasickou kinodistribucí nepočítá)
a jako jednotlivé části jako galerijní expozice.
Jak je již uvedeno výše, realizace již započala, zbývá vyrobit 6 částí, z nichž minimálně 2 se mají točit
v zahraničí. Část 2 Palác vidění je přiložena k žádosti. Mne osobně jako samostatně stojící krátký film
nepřesvědčila.
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Film je koncipován jako celovečerní film poskládaný z částí, které mohou figurovat sami o sobě. Celkový
počet ND 13. Rozpočet necelý 1 mil CZK.
Nedostatek shledávám v doložených LOI nekorespondujících s rozpočtem. Nikde není uvedeno, jaké
částky pokrývají ona věcná plnění, které žadatel dokládá: Kolektiv Petrohradská 18tis, Etc.galerie 64tis,
či vlastní vklad producenta 25tis. Pokud se jedná o náklady spojené s exploatací projektu, jak uvádí
žadatel, pak jsou tyto náklady nejen mimo směrnice GBER, nýbrž ani nepatří do výrobního grantu jako
takového.
Navíc podle dostupných informací na webu galerie etc byl projekt Palác viděni (část 2 zamýšleného
projektu) podpořena Magistrátem Hl.M.Praha a Ministerstvem kultury – tyto finanční zdroje nejsou
uvedeny ve finančním plánu.
Dále LOI kameramana, který deklaruje obrazovou postprodukci v rámci interního plnění vůbec neuvádí
částku, ve finančním plánu uvádí 150tis (komplet částka za obrazový post) – včetně VFX, animace a titulků
ve výši 62tis – bude tohle dělat kameraman? Pokud ano, nikde v žádosti není uvedeno.
Další důležitou nesrovnalost nacházím v rozpočtu a smlouvě na scénář, která je přiložena žádosti. Ve
smlouvě je uvedena odměna ve výší 30+30tis za scénář, ale v rozpočtu je scénář 0.- Taktéž mi přijdou
nešťastná tvrzení, že pokud film nevznikne za podpory SFKMG, pak se autorka zcela vzdává jakéhokoliv
podílu na budoucí výnosech.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Výrobní strategii žadatel uvádí jako nerealizovatelnou v případě, že se nesežene alespoň 90%
deklarovaného rozpočtu. I při této výši bude sahat na honoráře – žadatel má ovšem ve smlouvě
„nemorální klauzuli“, že v jakémkoliv případě se autorka vzdává jakéhokoliv podílu na zisku.
Žadatel dále komentuje podmínky výroby – chtějí natáčet v zahraničí, konkrétně ve Francii a ve Španělsku,
ale v případě, že nebudou peníze, nevadí, budou točit jinde (?) jak to tedy ovlivní výslednou podobu
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díla? Zmiňovaná místa tedy nejsou pro projekt zásadní?
Žadatel uvádí dvě formy distribuce projektu:
Celovečerní verzi, kdy propojí všech 8 částí a bude je promítat jako filmové dílo, jen na
zahraničních či domácích filmových festivalech – bez náznaku uvedení do českých kin (ani jakkoliv
omezeně – přitom žádá na výrobu celovečerního filmu)
Po jednotlivých částech prezentovat v galeriích jako instalace/výstavy/videoart – reálně ale neuvádí
žádnou konkrétní strategii – pouze doposud již vyrobené a uvedené dvě části ze zamýšleného
filmu
V neposlední řadě uvádí možnosti jakési vlastní exkluzivity na vlastní VOD platformě, kde by po částech
zpřístupňovali obsah.
Výše uvedené se jeví jako nápady, reálně zde ale není žádná distribuční strategie, či marketingová studie
cílové skupiny, či náznak PR kampaně, jak oslovit diváka.
Žádost v tomto směru bohužel selhává. Nedodává žádnou vizi strategie distribuce, bohužel ani v náznaku. I
když chápu povahu díla, ale i přesto se žadatel rozhodl pro vznik díla celovečerního a jako takové má
povinnost ho zpřístupnit veřejnosti, bohužel prozatím nemá představu.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Žadatel Perfilm s.r.o. je velmi mladá produkce z roku 2018. Doposud vyrobil jeden krátký experimentální
film podpořen SFKMG, který se letos bude prezentovat na MFDF Ji.hlava. Další krátký hraný film má ve
výrobě a celovečerní dokument Alibi ve vývoji (bez podpory SFKMG). Producent se věnuje výkonné
produkci.
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Expertní analýza
Název projektu

If I Ever Lose My Eyes

Evidenční číslo projektu

4001-2020

Název žadatele

Perfilm s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba experimentální filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Maria Procházková

Datum vyhotovení

2.10.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:
Chystaný dlouhometrážní experimentální projekt Ley Petříkové “If I Ever Lose My Eyes” je originální už
samotnou stavbou. Jde o kombinovaný formát, přesněji o kombinaci různých formátů a žánrů.
Budoucí film se má plánovaně skládat z osmi krátkých částí, které se dají případně používat (prezentovat) i
samostatně jako samostojné krátké filmy. Dohromady mají tvořit jemně provázaný celek, vzájemně se
ovlivňovat a dodávat si kontext a přesah. Zní to trochu komplikovaně, ale funguje to překvapivě dobře
minimálně u tří již existujících částí, které vznikly v rámci vývoje a zrání projektu.
Hlavním tématem a ústřední myšlenkou filmu je otázka: Může film zachytit to, co spatřit nelze?
Autorka k této otázce přistupuje z mnoha směrů a s vydatnými odkazy. Ne vždy je zřejmé, kde se
na hraně mezi autenticitou a fikcí zrovna pohybujeme.
Přiznávám, že mi téma projektu není myšlenkově blízké, ale způsob jeho mnohovrstevného uchopení mne
zaujal.
Tak, jak je projekt předkládán, působí připraveně. Podklady jsou kompletní a záměry jsou zřejmé. Ukázky
(již dokončené úseky filmu) výborně demonstrují různorodost a zároveň propojenost a logiku stavby
projektu, který by se na papíře mohl zdát nahodilý.

Udělení podpory
Podrobná analýza žádosti o podporu
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Autorka zvolila velmi originální přístup k tématu, které ji zajímá. Zkoumá ho dokumentárně i stylizovaně a
využívá širokou škálu přístupů a žánrů.
Pohlcení autorky tématem (myšleno v nejlepším významu) je zřejmé, její vložená energie je z materiálu cítit
a funguje na diváka.
Oceňuji badatelský rozměr i nadsázku projektu. Stejně jako tvůrci si myslím, že je to přesně ta míra
obojího, která diváka nenechá v klidu. Dokonce se přikláním k názoru, že rozdělení na jednotlivé
samostatné části, které by se uvolňovaly divákům s nějakým časovým odstupem nebo například na jiném
místě (ať už online nebo fyzicky) by přitáhly ještě více pozornosti. Protože jsme prostě přirozeně zvědaví a
v zatím dostupných podkladech a materiálech (včetně stávajících částí) je míra nedosloveného skvěle
udržená.
Z předchozích prací i dodaných studijních fotografií je patrná výtvarná jistota.
Předkládaný projekt naplňuje cíle výzvy - je originální, žánrově velmi specifický a rozhodně rozvíří vody.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Tvorba autorky Ley Petříkové má i přes žánrově i formálně široký záběr charakteristické rysy, její práce je
komtinuální a vyvíjí se.
Mladý tvůrčí tým projektu má za sebou už úspěšné spolupráce.
Jan Rousek - kamera, střih, obrazová postprodukce
Ondřej Zajac - hudba
Vojtěch Zavadil - zvuk
Tomáš Pertold - producent
3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Jde o projekt kombinující fikci s filozofickými úvahami a vědeckým podtextem v částečně dokumentárním
balení, který si najde svého specifického diváka a to především v prostředí mezinárodních festivalů a
spřátelených uměleckých scén (galerie, alternativní výstavní prostory, tematická symposia…).
Nejde o české téma, ale téma, jehož hranice jsou spíše dány limity našich představ a názorů. Podstatné je, že
ústředním tématem tohoto projektu je film sám a to z úhlu pohledu, který je sám o sobě experimentální, takže
jakékoli jeho další uchopení a zpracování je experimentem už z podstaty.
4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
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Struktura chystaného chystaného filmu a jeho částí je popsána věcně, srozumitelně.
Rozpočet je komorní, ale realizovatelný v plánovaném způsobu natáčení.
Zarazila jsem se u poznámky v LOI Studia FAMU, kde se uvádí, že slíbené finanční prostředky a plnění se
týkají roku 2020, ale natáčení je plánováno od února 2021. Možná jde tedy o zahrnuté náklady, které už
byly vynaloženy při výrobě některé ze tří již existujících částí budoucího filmu?
Perfilm Tomáše Pertolda je začínající filmová produkce, která má za sebou několik prvních drobnějších
projektů a chystá další. Jedním z úspěšně dokončených projektů je i letošní experimentální film Podle
čaroděje Ley Petříkové, na kterém spolupracoval štáb ve stejném složení, jako je plánován u tohoto
projektu (mimochodem byl podpořen Fondem kinematografie). Spolupráce je tedy vyzkoušená, fungující a
výkonná.
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Ekonomická expertní analýza
Název projektu

NINGYÓ

Evidenční číslo projektu

4017-2020

Název žadatele

Gnomon Production s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

výroba experimentální filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Pavel Borovan

Datum vyhotovení

25.9.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu
Předložený projekt je formálně střihovým filmem s krátkou dotáčkou. Autorka a režisérka má v úmyslu
zpracovat rozsáhlý materiál, který získala v průběhu několikaletého natáčení (od roku 2008) s japonským
umělcem Saiem Kijimou. Během té doby sice nevznikl film původně zamýšlený, ale vznikl jiný, taneční film
„Kalado“ a nyní v dokončení je dokument „Let viny“. Oba tyto filmy ale ještě nevyčerpaly ani obsahově ani
fyzicky ono velké množství materiálu, který má autorka ještě k dispozici.
Nejsilnější stránkou tohoto projektu je jeho environmentální téma s nestandardním přístupem a dále
poměrně značný podíl producenta a autorky na krytí výrobních nákladů.
Rád bych do této kategorie také zařadil rozpočet, respektive jeho celkový objem, ale protože mám určité
nejasnosti v některých položkách, musím tuto část Žádosti naopak zařadit mezi nejslabší místa. Podobný
problém mám s předloženým harmonogramem. Pokud producent tyto nejasnosti rozumně vysvětlí, pak nic
nebrání tomu doporučit projekt k udělení podpory.

Udělení podpory
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Doporučuji

Podrobná analýza žádosti o podporu
Hodnocená kritéria
1. Srozumitelnost a úplnost podané žádosti (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Srozumitelnost a akceptovatelnost Žádosti je značně narušena formálně velmi nešťastným způsobem,
jakým producent řeší fakt, že existuje materiál, který vznikl v průběhu více jak deseti let za jiným účelem,
než je tento projekt a že tento materiál je základem projektu, který ale musí splňovat podmínku motivačního
účinku ve smyslu čl. 6 GBER.
Pokud by producent přiznal fakt, že třeba před cca rokem vznikl nápad na film „Ningyó“ a pokud se
producentovi podaří sehnat potřebné prostředky na realizaci, tak pro tento film koupí veškerý doposud
existující materiál i se všemi právy, pak není motivační podmínka ničím narušena. Potom nemusí producent
zbytečně předstírat, že deset let trval vývoj a další dva roky přípravné práce a že během vývoje má
kameraman 10 dnů nasazení a na vlastní realizaci stačí pouhé tři dny.
Doporučuji pečlivě číst vlastní smlouvy, aby nedocházelo k podobným chybám jako v licenční smlouvě
II./A./3. :“Nabyvatel je povinen předat Nabyvateli Dílo …..
2. Rozpočet a finanční plán (doporučený rozsah: max. 1000 znaků)
Rozpočet.
Již jsem se zmínil, že celková kalkulovaná suma je velmi rozumná a odpovídá realizaci střihového
dokumentu s dotáčkou v předpokládané stopáži 30´.
Nejasnosti v rozpočtu jsou dané třeba tím, že kameraman má celkové nasazení 13 dnů, ale kamerová
technika je kalkulována pouze na 3 dny.
Některým položkám vůbec nerozumím. Proč je kalkulován štáb na výrobu pilotu na 10 dnů á 1.500,- a
výroba pilotu je kalkulována na 20 dnů á 1.500,-. Tuším, že se jedná o náklady a honoráře, které vznikly
v průběhu minulých let, ale nevím, proč si producent takto komplikuje život. Kdyby všechny tyto náklady
zahrnul do jedné celkové částky, za kterou koupí již natočený materiál, nemohl by nikdo nic namítat.
Finanční plán.
Finanční plán je postaven na třech zdrojích, 55% má pokrýt fond a o zbývajících 45% se podělí skoro
rovným dílem producent s autorkou.
Chápu, že pro podobný projekt je těžké sehnat prostředky z komerční sféry, ale veřejné zdroje jsou někdy
nakloněny podporovat projekty s environmentální tematikou.
3. Realizační strategie (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)
Vlastní realizační strategie je poměrně jednoduchá a plně odpovídá zamýšlenému projektu.
Producent vnímá, jaký typ filmu připravuje a na základě vlastních zkušeností připravuje marketing i
distribuci.
4. Kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 800 znaků)
Společnost GNOMON Production s.r.o., respektive její producent MgA Jan Hubáček, má dostatek
zkušeností (10 let praxe s tvorbou pro neziskovky) na realizaci tohoto projektu.
Scénáristka a režisérka BcA Tara Tereza dosáhla zatím největšího úspěchu svým dokumentárním filmem
„Hormonální akvárium“, za který posbírala uznání a ocenění na domácích i zahraničních festivalech.
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Expertní analýza
Název projektu

Ningyó

Evidenční číslo projektu

4017-2020

Název žadatele

Gnomon Production s.r.o.

Název dotačního okruhu

Výroba českého kinematografického díla

Název výzvy

Výroba experimentálního filmu s majoritní českou
finanční účastí na celkových výrobních nákladech

Číslo výzvy

2020-2-9-27

Jméno a příjmení autora expertní analýzy

Ludmila Cvikova

Datum vyhotovení

24.09.2020

Obecné hodnocení žádosti o podporu:

Pre Terezu Tara, režisérku a umelkyňu, je podľa jej vlastných slov japonský umelec Sai Kijima jej
múzou. Sai je jej dlhoročný známy a fascinovaná jeho životom, umením, filozofiou sa pred rokmi
rozhodla natočiť o ňom dokument. Z tohoto obdobia existuje filmovo nespracovaný a nepoužitý
materiál, pretože Sai dokument v určitý moment odmietol. Medzičasom však natočili spolu iný film,
ktorý bol uvedený na MFDF Jihlava 2017. Režisérku a japonského umelca okrem iného spája ich
záujem o ekológiu, veľmi zujímavý je preto jej prístup k tomuto materiálu spred rokov. Che ho naďalej
spracovávať a dať mu novú podobu, tento proces sama nazýva upcyclingom. Ide o spôsob recyklácie,
ale s upgradingom. Materiál, ktorý ležal roky odložený dostane nový život a novú kvalitu. Pôjde teda vo
viacerých zmysloch o experiment. Film pozostáva z dvoch častí. V tej prvej sleduje režisérka umelca
na ostrove Amorgos počas jeho meditačnej tvorby bábok ningyó, ktoré vytvára z odpadového materiálu
nájdeného na plážach ostrova. Prišla sem spolu s ďaľšími troma Čechmi. K týmto záberom sa
pridávajú observačné zábery rôznych detailov samotného ostrova. Druhá časť sleduje Saia počas
Fassnacht v Basileji, v jeho rodnom Švajčiarsku, kde sa zúčastňuje karnevalu, schovaný za maskou
vyrobenou recykláciou. Režisérka sa svojim príspevkom materiálu stáva koproducentkou hlavnému
producentovi spoločnosti Gnomon. Plánované sú tri dni natáčania a nasledovne bude rozhodujúci strih
a postprodukcia. Z pripojených ukážok sa javí, že pôjde o zaujímavý, originálny krátky film, alebo
filmovú esej s filozoficko-spoločenským odkazom. Projekt sa javí ako hotový k výrobe po všetkých
stránkach.
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Doporučuji

Hodnocená kritéria
1. Umělecká kvalita projektu (doporučený rozsah: max. 1500 znaků)

Upcycling, alebo vdýchnutie života staršiemu materiálu, ktorý bol v podstate odpísaný na zánik je
podľa mňa skvelý a originálny koncept a zodpovedá súčasnej celosvetovej filozofii o recyklingu
materiálov, na ktorom režisérke a umelkyni Tamare Tara tak záleží. Ide vlastne o niečo podobné, ako
filmy urobené z found footage, kde ide tiež o vdýchnutie nového života starému materiálu. Ale found
footage Tamary Tara je nájdený u nej doma, vo vlastnom archíve. Upgrade nastáva tým, že
z materiálu nevznikne plánovaný dokument, ale dá už natočenému materiálu nový koncept a formu.
Pôjde o krátku filmovú esej. Režisérka potrebuje dotočiť ešte tri dni, rozhovory s japonským umelcom,
tu môže podľa mňa tiež dôjsť k zaujímavému stretnutiu minulosti s prítomnosťou. Ako sa ďalej ako
umelec a osoba vyvinul Sai Kijima, ako samotná režisérka a aký nový rozmer má po tých rokoch ich
priateľstvo a profesionálny vzťah? Zdá sa, že pre nich oboch je ekológia a odstraňovanie odpadkov,
ich pretváranie na umelecké objekty životnou fascináciou. Prepojenie osobného so spoločenským je
organické. Persóna japonského umelca a jeho bábok ningyó sú fascinujúce. Ide o originálny koncept,
jedinou výzvou môže byť kvalita staršieho materiálu, ktorú chce však režisérka premeniť na tvorivý
prvok. Režisérka sa svojim vkladom materiálu stala koproducentkou filmu a spoločne s producentskou
spoločnosťou Gnomon majú predpoklad vytvriť zaujímavé experimentálne dielo.
2. Personální zajištění projektu (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Tak režisérka, ako aj producenti a ďaľší členovia štábu sú skúsení profesionáli, ktorí predkladajú
projekt vo fáze vývoja, ktorý je presvedčivo odprezentovaný a predpokladá jeho úspešné dokončenie.
Projekt má už zabezpečenú aj strihačku Hanu Dvořáčkovú, s ktorou režisérka v minulosti
spolupracovala a ktorá bude podľa mňa hrať kľúčovú rolu v ďaľšom tvorivom procese. Projekt má
ďalej kameramana Františka Jakubca, ako aj skladateľov Irenu a Vojtěcha Havlových a ďaľších.

3. Přínos a význam pro českou a evropskou kinematografii (doporučený rozsah: max. 800 znaků)

Film o súčasnom japonskom umelcovi, ktorý fascinuje svoje okolie svojim životným postojom,
skromných životom, filozofiou a umeleckou tvorbou má potenciál osloviť súčasného moderného
človeka a diváka, ktorému budúcnosť našej planéty leží na srdci a ktorý má tiež záujem o umenie
a tvorivosť iného druhu. Ide tiež o veľmi osobnú záležitosť režisérky a verím tomu, že sa jej spolu s jej
tímom podarí z materiálu vytvoriť originálnu filmovú esej nielen o stave dnešného človeka, ale i stave
nášho sveta. Svojim obsahom, ale i umelekcým spracovaním má teda potenciál stať sa univerzálne
zrozumiteľným a osloviť divákov na celom svete.

4. Organizační a finanční zabezpečení projektu a kredit žadatele (doporučený rozsah: max. 1000
znaků)
Producent Jan Bodnár spolupracuje s režisérkou už dlhodobo a momentálne spolu dokončujú
časozberný dokument Let viny, ktorý je intímnou výpoveďou režisérky z jej vlastného života.
Poznajú sa preto dobre a rozhodli sa vyvinúť z už existujúceho natočeného materiálu režisérky
projekt nový. Okrem troch dní natáčania s umelcom Sai, ktoré sú plánované v Prahe bude zbytok
výroby filmu prebiehať v strižni. Majú premyslenú aj verziu, keby kvôli pandémii Sai nemohol
pricestovať – spravia rozhovor online. Producent má jasne vypracovanú festivalovú stratégiu,
vrátane ázijských filmových festivalov, pre ktoré bude projekt určite tiež veľmi zaujímavý. Má už
vyhliadnutých aj sales agentov, avšak ešte neoslovených, tu by som odporúčala osloviť ich
čoskoro. Rozpočet je vystavaný logicky a adekvátne nákladom. Financovanie filmu počíta s 55,3
percentami z celkového rozpočtu so SFK, ďalej s 21,85 percent producenta-žiadateľa a 22,82
režisérky s jej vkladom už natočeného materiálu. Projekt je zrealizovateľný a pripravený k výrobe a
dokončeniu filmu.
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