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Bola asi jedna ráno a my sme so spolužiakmi a spolužiačkami naskákali v prváckych

Poněšiciach do bazénu. S premoknutými vlasmi som potom stál na terase v debatujúcej

skupinke a prišlo to, čoho som sa najviac obával - téma David Lynch. Nikdy som nevidel

žiadny film od Lyncha. Rozmýšľal som, čo poviem, keď na mňa príde pomyselný rad, ale

spolužiačka ma zachránila a vyhlásila, že ju naratívna kinematografia vôbec nebaví. Niekto

sa jej spýtal, z ktorej je katedry. Odpovedala. Všetci sa začali smiať. Keby sme boli vo filme,

niekto by ešte niekoho hodil do vody, ale my sme išli spať.

Tento obraz, ktorý si odvtedy nesiem v pamäti, sa mi pri myšlienkach na našu fakultu vynára

často. Reprezentuje FAMU ako komunitu, ktorá sa nebojí vlastných rozporov. To je podľa

mňa skvelá vlastnosť. Pretože strach z rozporov vedie k dogmatickosti a potláčaniu diverzity.

Konceptom, ktoré sa v mojich predstavách nezlučujú s umeleckou tvorbou. Sám som plný

rozporov. Pred niekoľkými rokmi som na verejnej časti výberového konania na vedúceho

CAS dosť kriticky vystupoval proti Davidovi Kořínkovi. Dnes by som ho, z rôznych dôvodov,

za vedúceho zase volil. A je to tak v poriadku.

Prirodzenou súčasťou života funkčnej a zdravej akademickej samosprávy je práve riešenie

napätia, ktoré z takýchto rozporov vzniká. Mojím cieľom ako potenciálneho senátora však

nie je tváriť sa, že život bez rozporov by bol najkrajší. Ako už píšem vyššie, nebol. Rozpor je

v takomto ponímaní príležitosťou, ako konštruktívne posúvať naše chápanie fakulty a

spolužitia rôznorodých individualít, ktoré ju tvoria. Rozpor je začiatkom konsenzu.

—
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Akademický senát je v prvom rade orgán, ktorý kontroluje a dozerá. Dozerať a kontrolovať

ale okrem čítania a interpretovania pravidiel, dokumentov a vyhlášok znamená aj prejavovať

vo vlastnom úsudku nejaké hodnoty. Preto v následujúcich riadkoch píšem hlavne o

hodnotách, ktoré považujem za podstatné v kontexte FAMU, ale aj vzdelávania celkovo.



Verím, že škola by mala byť starostlivá, citlivá a pozorná. Že by sme mali a musíme neustále

dbať o vytváranie a udržiavanie bezpečného priestoru, v ktorom je možné tvoriť bez ohľadu

na vzájomné sympatie a antipatie, v ktorom je možné tvoriť bez obáv o svoje duševné aj

fyzické zdravie, v ktorom je možné tvoriť slobodne a úprimne. Akademický senát by mal byť

otvorený podnetom a premýšľaniu o tom, ako náročnosť a harmonogram štúdia vplýva na

kvalitu života študentov a študentiek, aké zmeny v škole môžu pomôcť im ho zlepšiť, ako

reflektovať zhoršujúce sa ceny bývania a života v Prahe a mnohým ďalším problematikám,

ktoré s týmito témami súvisia.

Verím, že škola by mala skúmať a rozmelňovať mocenské hierarchie, ktoré sú zásadnou

témou súčasných debát o dielenskej a ateliérovej výuke na umeleckých školách. Som

zástancom obmedzenia funkčných období vedúcich katedier, s výhradou, že by sa malo

jednať o horizont 8 - 12 rokov. Akademický senát by mal usilovať o intenzívnu diskusiu nad

touto zmenou a dôjsť ku konsenzu, na ktorý môže nadviazať zmena štatútu FAMU.

Verím, že škola by mala pozorne počúvať svojich študentov a študentky v otázkach

diskriminácie a šikany. Študentská iniciatíva “NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET” z DAMU a na ňu

nadväzujúca iniciatíva na FAMU otvára otázky a problémy, ktoré je veľmi komplexné, ale

nutné riešiť. Akademický senát na poslednom zasadnutí doporučil menovanie

ombudsmanky a ďalej by mal podporovať vedenie fakulty aj členov akademickej obce v boji

s nerovnomerným zachádzaním so študentami a študentkami.

Verím, že škola by mala poskytovať pedagógom a pedagogičkám dôstojné platové a

pracovné podmienky. Akademický senát samozrejme nemôže ovplyvniť rozpočtovú politiku

vlády, ale môže situáciu sledovať a vyjadrovať sa k stále katastrofálnemu stavu

odmeňovania pracovníkov verejných umeleckých škôl.

V poslednom rade verím, že škola sa musí neustále vyvíjať, byť otvorená nápadom, byť

silne sebareflexívna. Taký by mal byť aj akademický senát.

—
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Ešte by som mal asi v krátkosti napísať niečo o sebe. Volám sa Andrej, narodil som sa v

slovenskej Žiline, ale posledných 10 rokov trávim v zelenom činžiaku s vežičkou na dolnom



Žižkove. Spoločnosť mi tu robí priateľka a asi 12 rastlín. Jedna z rastlín bola bohužiaľ pred

pár dňami napadnutá robotickým vysávačom a teraz čakáme, či sa z toho dostane.

Za tých 10 rokov v Prahe sa mi podarilo nedoštudovať dve vysoké školy, doštudovať CAS na

FAMU, založiť dve firmy, ktoré skrachovali, založiť dve firmy, ktoré neskrachovali,

spoluzaložiť obor Herný design a stať sa jeho prvým vedúcim. V súčasnosti sa venujem

svojej práci na KHD, práci v jednej z firiem, ktorú som založil a práci na naratívnom designe

debutovej počítačovej hry slovenského štúdia Propulsive Games.

Na záver by som rád poďakoval Honzovi Bernardovi, Terézii Halamovej, Lukášovi Janičíkovi,

Marii-Magdaléně Kochovej, Tomášovi Oramusovi a Alici Růžičkovej za ich ochotu a dôveru

ma nominovať. Ďakujem.

A ďakujem aj čitateľom a čitateľkám za čas, ktorí ste venovali tomuto textu. Budem sa tešiť

na rozhovory na pléne akademickej obce.

V Prahe, 21.2.2022

Andrej Sýkora

andrej.sykora@famu.cz

https://www.andrejsykora.com/


