FAMU*FANTOMAS*FEST*09
"What did you say?"
"I said: Fantomas."
"And what does that mean?"
"Nothing... And everything!"
"But what is it?"
"Nobody... And yet, it is somebody!"
"And what does that somebody do?"
(Fantômas- Chapter 1)

koncept:

Michal Hogenauer (ředitel festivalu)
Markéta Jindřichová (programový ředitel)

1. KONCEPT A MYŠLENKA FESTIVALU
Famufest pro nás představuje zavedenou každoroční přehlídku studentských
filmů, scénářů a fotografií. Zároveň si myslíme, že pro širší veřejnost je to jedna
z mála příležitostí, kdy se může v takovém rozsahu seznámit s díly, která za uplynulý
rok na FAMU vznikla. Máme v plánu pokračovat v osvědčené tradici, tedy
v prostorách Divadla Archa, v listopadovém termínu a délce čtyř dní, s uzávěrkou pro
odevzdání filmů měsíc před festivalem.
Naším primárním cílem není upoutat návštěvníky komplikovaným a náročným
vizuálem, případně nákladným doprovodným programem, ale chceme se především
zaměřit na přehlednou a komplexní prezentaci studentské tvorby i FAMU samotné.
Chtěli bychom, aby festival měl svou fyzickou ikonu, osobnost, která je schopná
upoutat pozornost svým charismatem, slovy a aurou. Osobnost, která bude festivalu
kralovat a která jím bude diváky po celou dobu provázet. Každý festival má specifické
ústřední téma (vizuální koncepci, slogan či osobnost), které se jako červená nit vine
všemi úrovněmi festivalu – od prvotního nápadu, přes organizaci, prezentaci až

k samotné realizaci. Naší ikonou bude Fantomas. Ne jako prázdný objekt, ale jako
skutečná osoba, která přijela do Prahy, aby zaštítila festival FAMU.
Postava, která brzy oslaví 100 let od svého zrození, postava, která prochází
celými dějinami světové kinematografie, od němého filmu po současnost, která
inspirovala a provokovala řadu umělců, básníků, spisovatelů, hudebníků, filmařů,
postava, která spolupracovala s významnými režiséry, byla mezníkem v žánrovém a
seriálovém filmu, postava, která svým uvažováním a technickým zázemím byla vždy
napřed. Vzešla z literatury, proslavila se francouzskými filmy, objevila se v mexických
komiksech, v italských divadelních hrách, ale své místo si našla i v české
kinematografii. Jedná se tedy o světoznámou, všestrannou, kontroverzní, filmově
vzdělanou osobnost, která může být tím pravým impulsem pro kreativitu a sebereflexi
mladých českých filmařů. Fantomas zná dané prostory lépe než kdokoli jiný. Budí
dojem, že je na více místech najednou. Fantomas se objevuje a mizí, jak se mu zlíbí.
Fantomas je hrdina, anti-hrdina, všudypřítomný a zároveň nepolapitelný. Fantomas
funguje jako deus ex machina a současně jako obyčejný člověk. Naše postava
Fantomase je zhmotněním filmové iluze.
Nechceme duplikovat již zavedené filmové festivaly nebo z Famufestu dělat
událost rozměrů, která není v silách studentského týmu. Nechceme (a ani nemusíme)
na festivalu vydělat. Chceme představit veřejnosti a sobě samotným studentskou
tvorbu a přitom se bavit, setkávat a diskutovat. Proto jsou pro nás důležité i možnosti
zpětné vazby, které vidíme především ve dvou formách – diskusního fóra na webu
Famufestu a moderované diskuze, které budou probíhat v podobě samostatných panelů
„diskuze s tvůrci“.

2. DRAMATURGIE
V oblasti dramaturgie bychom se chtěli zaměřit na dva klíčové body, které jsou
téměř pokaždé v centru více či méně oprávněné kontroverze. Jedná se o předvýběr
soutěžních a nesoutěžních prací a posléze jejich rozdělení do jednotlivých kategorií a
bloků. V obou případech chceme v dostatečném předstihu podnítit diskuzi v podobě

internetové fóra, kde se budou studenti i pedagogové moci vyjádřit, jak si řešení obou
bodů představují. Myslíme si, že je to zásadní část v přípravě celého festivalu, která by
neměla záviset jen na představách organizačního týmu. Rozhodnutí v oblasti
předvýběru prací a klíč, podle kterého jsou následně rozděleny do bloků, bylo vždy po
proběhnuvším festivalu námětem k diskuzi a kritice, nikdy ne však v širším,
celoškolním měřítku.
Doufáme, že diskuze před festivalem, ne až po něm, nám umožní vybrat i
kategorizovat školní práce dle obecného konsensu. Pokud by tato debata k žádnému
jasnému řešení nevedla, navrhujeme následující. U předvýběru prací by byl výchozím
momentem dle našeho mínění vcelku funkční loňský model. Každý student má
možnost odevzdat dva filmy, přičemž jeden určí jako soutěžní, druhý jako nesoutěžní.
Poté by filmy byly rozděleny jako průřez každým ročníkem. Jednotlivé bloky by tedy
představovaly pestrý mix prací, které vznikly na různých katedrách ve stejném
ročníku. Jak už podotkli tvůrci loňského vítězného konceptu, jakákoli dramaturgie
festivalových bloků je diskriminační. Na druhou stranu je to nutnost, které se nelze
vyhnout. Souhlasíme s tím, že prezentovat absolventské práce v prestižnějších
promítacích časech, jen díky tomu, že jsou obecně pokládány za náročnější, není vůči
filmům prvních a druhých ročníků vždy spravedlivé. Nicméně při zachování modelu
výběru filmů podle ročníků bude každý jednou zvýhodněný i znevýhodněný.
Také bychom chtěli motivovat studenty, aby své filmy opatřili anglickými
titulky. Budeme se snažit, aby se minimálně soutěžní filmy odevzdávaly otitulkované.
Pokud nebude tato myšlenka realizovatelná, snažili bychom se zařídit titulkové
zařízení do sálu. FAMU je škola, jejíž prestiž přesahuje hranice České republiky a
měla by vytvářet filmy, projekty i přehlídky „srozumitelné“ v zahraničí, zahraničním
studentům a cizincům žijících v Praze.

3. DOPROVODNÝ PROGRAM

1. Po promítání diskuze nad jednotlivými bloky, diskuze s vybranými tvůrci v
režii studentů Filmové vědy, UK.
2. Koncerty od 22:00, převážně české kapely, djs, zahraniční nebo jinak
nákladní hudební umělci jen v případě, že budou finančně dostupní.
3. Instalace prací studentů Katedry fotografie v prostorách Divadla Archa
v podobě, která by respektovala povahu jednotlivých děl a přihlížela k přání autora.
4. Vybrané stránky soutěžních scénářů zvětšené ve formátu A2 a vylepené v
prostorách Divadla Archa, celé scénáře v tištěné podobě k dispozici pod nimi.
5. Malý sál by sloužil pro tematické přednášky (cca dvě denně), workshopy či
diskuze s významnými tvůrci (např. distribuce a propagace krátkého filmu, amatérský
film v Čechách, nízkorozpočtové debuty, problém filmové kritiky...)

4. ÚVODNÍ A ZÁVĚREČNÝ VEČER
Oba večery by měly proběhnout v důstojném duchu, bez zbytečných excesů a
protahování, ale zároveň by neměly sklouznout k stereotypu a banalitě. Jednoduché a
kreativní. Konkrétně bychom si jako průvodce zahájením představovali divadelní
spolek Vosto5, který by se letmo inspiroval fantomasovskou poetikou. Po zahájení
bychom chtěli v malém sále pustit jednu z celovečerních verzí Fantomase (opět
samozřejmě s ohledem na dostupnost).
Závěrečný večer je především předávání cen, nemá smysl ho nějak uměle
natahovat. Máme představu opět Vosto5, kteří provádí celým večerem s živými
hudebními předěly a znělkami. Za nimi na platně VJ projekce, opět s fantomasovskou
tématikou. Fantomas je samozřejmě v průběhu obou večerů na scéně nebo se pohybuje
v prostoru, jako duch místa i filmu.

5. POROTA, OCENĚNÍ

Festivalové ceny by se předávaly ve stávajících, tzn. oborově definovaných –
statutárních i nestatutárních kategoriích. Pozměnit bychom chtěli pouze pár drobností
– přejmenovat kategorii Intermediální a konceptuální dílo na Experimentální dílo a
vytvořit novou kategorii Realizovaný scénář.
Ocenění by představovala skutečná cena, za jejíž výrobou by stáli studenti z
VŠUP, z katedry designu či skla (soška Fantomase podobná sošce Oscara). Každý
vítěz by mimo jiné obdržel i hodnotnou cenu v podobě finančního obnosu, filmového
materiálu, předplatného časopisu apod. (Opět podle finančních možností či dohodě se
sponzory. Naším cílem je, aby každá cena měla svého donátora.)
Porota by měla být složená z osobností, které se pohybují v audiovizuální
oblasti, protože si myslíme, že je důležité, aby porotci audiovizuálním dílům rozuměli
a byli schopni svá rozhodnutí relevantně vyargumentovat. Myslíme si, že má mít
smysl a váhu být oceněn či být spojován s Famufestem.

6. VIZUÁL, ZNĚLKA

V tomto bodě je pro nás ústřední ikonou, symbolem postava Fantomase. Máme
v úmyslu vyrobit znělky i plakáty, v režii či grafické úpravě studentů FAMU.
Nechceme duplikovat originální filmové plakáty, ilustrace knih nebo scény z filmů.
Jde nám o produkčně i technicky nenáročná díla, která dávají do souvislosti osobitou
persónu Fantomase s prostředím FAMU a filmu. O kreativní grafický design mladých
grafiků, který bude čitelný, srozumitelný a inovativní, nehyzdící město.
Rádi bychom také prostředí Archy zaplnili fotoskami a fotografiemi z natáčení
jednotlivých famáckých filmů. A pokud to bude technicky možné, promítali ukázky
soutěžních filmů na televizích umístěných v Arše.

7. KATALOG, WEB
Katalog a webové stránky jsou podle našeho názoru velmi důležitou součástí

jak festivalu a jeho propagace, tak prezentace samotné FAMU. Proto bychom chtěli
letošní katalog pojmout velmi komplexně. Program velikosti A4 by měl kromě
klasických anotací k soutěžním a nesoutěžním filmům obsahovat mnoho dalších
informací.
- anotace a úryvky ze soutěžních scénářů (plné verze by byly přístupné
v elektronické podobě na webových stránkách, v tištěné podobě v Divadle Archa)
- anotace a ukázky ze soutěžních fotografických cyklů
- zadání jednotlivých oborových cvičení
- katalog by zároveň představoval jednotlivé katedry formou rozhovorů
s kmenovými pedagogy a současnými studenty a obsahoval další podstatné informace
o FAMU, které se zároveň vztahují k Famufestu; katalog by byl zdarma k dostání na
několika různých místech ve městě (při tomto rozsahu bude zřejmě potřeba oslovit
korektora, pravděpodobně studenta Bohemistiky na FFUK)
Stále aktualizované webové stránky bychom chtěli mít v dvojjazyčné českoanglické verzi. Jak už bylo výše zmiňováno, na webu by měly být diskuzní fóra
k jednotlivým filmům, připomínky a zpětná vazba od publika i studentů.

8. PROPAGACE + VEŘEJNOST
Fantomas jako reálná existující osoba, která by byla schopna vést rozhovory
v TV, rádiích nebo tisku. Fantomas by měl svůj (a tudíž festivalový) profil na
Facebooku aj. Na stránkách Youtube a Myspace by byly v jeho profilu umístěné
odkazy na festival, ukázky, znělky atd. Propagační materiály (plakáty, pohledy,
program) rozmístěné po městě. Chtěli bychom zkusit každý večer vysílat v televizi
festivalové minuty. Také se opět otvírá i otázka digitalizace FAMU filmů a přístupnost
internetového archivu FAMU.

9. FINANCE

Jak už jsme výše zmiňovali, chtěli bychom, aby každý vítěz obdržel spolu
s cenou i hodnotnou odměnu. Bylo by tedy velmi žádoucí mít dostatek sponzorů a
mediálních partnerů, kteří by nejen poskytli ceny, ale zároveň by mohli pomoci při
propagaci festivalu. Nejde nám jen o reklamu před festivalem, ale zároveň o zpětnou
vazbu a hodnocení – především filmů a tvůrců – po jeho skončení.
Famufest by měl být co nejvíce přístupný veřejnosti a proto by podle našeho
názoru neměla být cena vstupenek přemrštěná a nerozlišovali bychom mezi cenou
vstupenky na večerní a denní program. Uvažujeme také o možnosti vyhrávat volné
lístky v rozhlasových soutěžích nebo o volném vstupu na zahájení / zakončení, pro
toho, kdo přijde v kostýmu Fantomase atd. Podobně je tomu u doprovodného
programu, považujeme za nesmyslné, aby kvůli hudebním hvězdám byl večerní
program předražený a pro mnohé nedostupný. Výběr hudebních skupin se bude odvíjet
od rozpočtu Famufestu.

10. FESTIVALOVÝ TÝM
Štáb bude rozdělený na dvě skupiny – uměleckou a producentskou. První bude
složená z kreativních oborů FAMU, druhá ze studentů katedry produkce. Každá
skupina má své vedení – umělecký tým má programového a uměleckého ředitele,
producentský tým hlavního produkčního. Nad oběma stojí ředitel festivalu. Chtěli
bychom spolupracovat se studenty VŠUP při výrobě cen, Filmové vědy při
moderování diskuzí a reflektování studentských děl a Institutem intermédií při řešení
problémů technického rázu.

Souhlasíme, aby náš koncept byl zveřejněn na stránkách FAMU.

