Tvůrčí metody v dokumentárním filmu – díl druhý – časosběrný dokument
Soukromý vesmír, Česká republika 2012, režie Helena Třeštíková
Čtvrtek 21. ledna 2016 17:00 – 19:30 hod (projekce + seminář)

Dokumentární filmy jsou originálními výpověďmi filmových tvůrců o světě kolem nás. Abychom si
o nich mohli utvořit svůj vlastní názor či s nimi polemizovat, je dobré porozumět tomu, jakým
způsobem se konstruují jejich témata a jakých prostředků filmoví tvůrci používají, aby tato témata
sdělili svým divákům.
Zajímá Vás, jak film konstruuje svůj názor a čím se projevuje jeho úhel pohledu? Jak komunikuje se
svými diváky a jakých tvůrčích strategií k tomu jeho autor používá? A jaké etické otázky může zvolená
dokumentární metoda vyvolávat?
Zveme vás na druhý díl kurzu Tvůrčí metody v rámci projektu Doc Aliance Academy, jehož cílem je
rozvíjet schopnosti studentů rozumět specifikům dokumentární tvorby. Na konkrétních příkladech se
pokusíme identifikovat nejen, o čem film je, ale také jak s divákem komunikuje, jak byl vytvořen a
v jakém kontextu a jakým způsobem působí.
Tentokrát se zaměříme na sociologický časosběrný film sledující příběhy vybraných postav v rozpětí
mnoha let. Analyzovaný film Soukromý vesmír české režisérky Heleny Třeštíkové je unikátním
37letým pozorováním příběhu syna režisérčiny kamarádky od doby jejího těhotenství po Honzův zralý
věk. Sleduje peripetie životního případu Honzy i celé rodiny, ale zároveň je silnou výpovědí o
proměňující se době od počínající normalizace v socialistickém Československu po nedávnou
současnost České republiky jako moderní evropské země. Po projekci bude následovat seminář
zaměřený na rozbor snímku.
Doc Alliance Academy je mezinárodní platforma pro rozvoj filmové gramotnosti, která prosazuje
uměleckou a pedagogickou hodnotu tvůrčích dokumentárních filmů a zpřístupňuje je pro vzdělávací
účely. Projekt vznikl v rámci sítě sedmi klíčových evropských festivalů dokumentárního filmu:
CPH:DOX, DOK Leipzig, FID Marseille, Jihlava IDFF, Docs Against Gravity Film Festival, Visions du
Réel a Doclisboa. Síť Doc Alliance rovněž provozuje VOD portál pro legální stahování autorských
dokumentárních filmů DAFilms.com.

