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Abstrakt (česky) 
 

Cílem této práce je rozpoznání a popsání aspektů, které měly vliv na budování 

identity Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v časovém rozmezí let 1990 

až 1994. Na pozadí společensko-politických změn první poloviny 90. let 

v Československu a posléze v České republice zkoumá organizační a koncepční 

proměny jednotlivých festivalových ročníků. Případová studie vychází 

z interdisciplinárního oboru filmových festivalových studií, v jejichž rámci jsou 

festivaly vnímány jako místa protínajících se diskurzů a praktik. Proces budování 

identity je zde sledován v rámci několik možných os výzkumu festivalů tak, jak byly 

navrženy Skadi Loist a Marijke de Valck. Konkrétně osy programové (filmové), 

ekonomické a institucionální, které umožňují nahlížet na kurátorské volby, 

ekonomickou roli festivalu i vnitřní organizační změny v kontextu filmového 

průmyslu země a mezinárodního filmového festivalového okruhu. 

 

 

 

Abstract (in English): 
 

The purpose of this dissertation is recognition and description of various aspects 

which had an effect on the identity formation of the Karlovy Vary International Film 

Festival within the timeframe from 1990 to 1994. Within the context of socio-political 

changes of the first half of the 1990s in Czechoslovakia (and later Czech Republic), it 

explores the organisational and conceptional changes of each festival volume. This 

case study is based on an interdisciplinary field of Film festival studies, which 

perceives festivals as places of interconnected discourses and practices. The process 

of identity formation is herein examined in terms of several possible axes of festival 

research, based on classification suggested by Skadi Loist and Marijke de Valck. 

Specifically, the programme (film) axis as well as the economical and institutional 

axes, which enable to assess curatorial decisions, economical function of the festival 

and its inner organisational changes in the context of both national film industry and 

international film festival circuit. 
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1 ÚVOD 
 

 
„Od svých začátků byl Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech v zajetí politických manipulací 

a pokryteckých hesel. Výběr filmů se řídil ideologickými hledisky, soutěžní přehlídka ztratila diváckou 

přitažlivost, důvěru filmařů i mezinárodní prestiž.“1 

 

 Zjednodušení tohoto typu je nasnadě, pokud na festival hledíme 

antikomunistickou optikou počátku devadesátých let, kdy se „zásadní distance od 

čtyřiceti let 'reálného socialismu' stala [...] samozřejmou součástí veřejných debat a 

polemik i programu většiny stran a hnutí.“2 Ale ač částečně pravdivé zhodnocení 

určitých charakteristik festivalu, tato antikomunistická rétorika zcela upozaďuje 

důvod i národní charakteristiku při vzniku MFF Karlovy Vary, období 60. let či jeho 

vliv na celosvětovou kinematografii. 

 Často opakovaným narativem o festivalu totiž jak v období normalizace, tak i 

při zpětném hodnocení mnoho let po revoluci bývá omezení jeho funkce na výkladní 

skříň Sovětské kinematografie. Nejenže tak dochází k okleštění funkcí festivalu 

na jedinou — platformu pro uvádění „národní“ (sovětské) kinematografie, a je tedy 

popřena jeho původní československá identita, ale současně je implicitně festival 

vyčleněn z mezinárodního festivalového okruhu, jelikož je mu odepřen vývoj, kterým 

prošly festivaly na přelomu 60. a 70. let a během let osmdesátých, kdy se role 

evropských festivalů značně proměnila. 

 V první části práce bude tedy cílem popsat historický vývoj filmových festivalů 

i celkovou proměnu festivalového okruhu. V historickém kontextu nahlédnu, jak 

na dané změny reagoval karlovarský festival, jakou pozici zastával a jak ideologické 

působení měnilo jeho podobu. Následně se v teoretické části práce od otázky 

o podstatě festivalů dostanu k problematice týkající se jejich identity. Pokusím se 

popsat jaké aspekty festivalovou identitu formují a následně pomocí konkrétně 

mířených otázek přejdu k analytické části práce zabývající se proměnami identity 

karlovarského festivalu v porevolučním období let 1990, 1992 a 1994. U každého 

 
1 27. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1990: spřízněni volbou. Odpovědná redaktorka Marie 
Grofová. Praha: [s.n.] 1990, s. 6. 
2 Jiří Suk, Politické hry s „nedokončenou revolucí“: Účtování s komunismem v čase Občanského fóra 
a po jeho rozpadu (1989–1992). Soudobé dějiny XVI, 2009, č. 2-03, s. 282. Dostupný na: 
<http://www.usd.cas.cz/casopis/soudobe-dejiny-2-3-2009/> [cit. 31. 3. 2021]. 

http://www.usd.cas.cz/casopis/soudobe-dejiny-2-3-2009/
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ročníku nastíním společensko-politický kontext doby ve větší či menší míře 

ovlivňující podobu festivalu a podmínky jeho organizace. Posléze se zaměřím jednak 

na kurátorské volby programového oddělení, které určovaly, jakou pozici bude MFF 

Karlovy Vary po roce 1989 mít v mezinárodním kontextu, jakou roli zastávat 

v kontextu národním, a tedy jakou identitu si pokusí přisvojit. Jednak mě bude 

zajímat vztah festivalu a průmyslu, a to s ohledem na šest různých funkcí — uvádění 

filmů, networking, publicitu, filmový trh, produkci a distribuci. Vzhledem k dosud 

nepříliš objasněným institucionálním změnám v rámci festivalu bude mou třetí 

oblastí zájmu pojímání festivalu jako instituce se specifickým financováním, 

organizační strukturou i politickým pozadím, které opět ovlivňují jeho identitu. 

 Důvodem k výběru práce je snaha o nabytí širšího povědomí o formování 

ročníků festivalu na pozadí politických změn v porevolučním roce 1990 či během 

rozdělení Československa, odkrytí organizační struktury či financování festivalu s 

ohledem na proměny vztahu státu ke kinematografii a politické vazby organizačního 

týmu i přechod k Nadaci Film-Festival Karlovy Vary, která stála u zrodu 

karlovarského festivalu, jak jej známe dnes.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 

 Navzdory antikomunistickému postoji karlovarského festivalu na počátku 90. let, 

nebo právě kvůli němu, je důležité si uvědomit celonárodní význam, který největší 

filmový festival v Československu nesl a který si stále uchovává. „Studiem festivalů 

se učíme nejen o festivalech samotných, ale též o filmu, filmové historii, průmyslu a mnoha 

dalším.“3 

 

2.1 Co je to festival? 

 

 Výzkumem festivalů se zabývá obor Festival Studies, na jehož základě 

se můžeme pokusit vymezit základní definici a charakteristiky festivalů. Festivaly 

byly a jsou ze své historické podstaty komunitním okamžikem oslavy.4 Je tedy možné 

je nazvat společenským rituálem. Tato rituálnost vyvěrá z jejich charakteru na jedné 

straně jedinečné společenské události, která se ovšem na straně druhé cyklicky 

opakuje. Každoročním opakováním se vytváří struktura, která se ale současně skládá 

z ojedinělých událostí, které dělají z každého festivalového ročníku unikátní 

zkušenost.5 Tato struktura, pojem, který používá Janet Harbord jako protiklad 

nahodilosti, která je festivalu vlastní, je souhrnem historické kontinuity festivalu, je jí 

tvořena a jako taková je nezbytná pro pochopení festivalové identity. Z tohoto důvodu 

je historii karlovarského festivalu před rokem 1990 poskytnuto v textu tolik prostoru, 

protože tato utvářející se struktura zahrnuje jednotlivá rozhodnutí, specifické 

události, programovací strategie, mediální obraz a vše ostatní, co bylo s festivalem 

v jeho historii spjato. Neopakovatelnost a odlišnost každého jednotlivého 

festivalového ročníku tuto strukturu narušuje a každý ročník tak festivalovou identitu 

do určité míry nevratně přetváří. Právě paradoxní spojení jedinečnosti a ustálenosti 

je jedním z charakteristických rysů festivalů. 

 
3 Marijke de Valck, Introduction: What is a film festival? How to study festivals and why you should. 
In: Marijke de Valck — Brendan Kredell — Skadi Loist (eds.), Film festivals: History, theory, method, practice. 
New York: Routledge 2016, s. 9. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
4 Thomas Elsaesser, European cinema: Face to Face with Hollywood. Amsterdam: Amsterdam University 
Press 2005, s. 94. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
5 Janet Harbord, Contingency, time, and event: An archaeological approach to the film festival. In: Marijke 
de Valck — Brendan Kredell — Skadi Loist (eds.), Film festivals: history, theory, method, practice. New York: 
Routledge 2016, s. 70. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
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 Dalším aspektem spjatým s rituály je chování účastníků. Každá událost tohoto 

typu vyžaduje soubor pravidel, kterými se všichni zúčastnění řídí, ať už vědomě, 

či nevědomě.6 Jakožto jedinečné a neopakovatelné události potřebují festivaly dle 

Daniela Dayana neustálé sebedefinování.  

 

„Jejich účastníci potřebují ujištění o tom, co se děje. Festivaly tudíž neustále nabízejí definice jak pro 

sebe, tak pro ostatní prostřednictvím toho, co dělají, jak se „oblékají“ a čím jsou a — donekonečna —

prostřednictvím toho, co říkají.“7 

 

 Daniel Dayan v textu Looking for Sundance: The Social Construction of a Film 

Festival nejprve nahlíží na festivaly jako na kolektivní události, jejichž normám 

se diváci přirozeně přizpůsobují.8 Na základě vlastní divácké zkušenosti v rámci 

antropologického výzkumu ale dochází k poznatku, že navzdory určitým 

sjednocujícím aspektům, jako je stejné místo, předem daný sled určitých událostí 

nebo všudypřítomný tisk, se během festivalu mísí různé divácké zkušenosti, z nichž 

si mnohé mohou i odporovat nebo existovat paralelně.9 Dospívá k závěru, že existují 

vždy dvě verze festivalů — vizuální a psaná.10 Festivaly tedy nelze definovat jen 

na základě filmů nebo zkušenosti samotné, ale též na základě psané verze složené 

z mnohosti hlasů, rozdílných verzí i zdrojů. „Většinu festivalu totiž účastníci stráví 

odpovídáním na otázky týkající se definice, identity a charakteru festivalu.“11 Tato 

činnost se dotýká všech zúčastněných, kteří ačkoli prožívají festival jiným způsobem, 

jsou pak buď autory tištěného materiálu (novinových článků, esejí, výňatků, 

programů, pohlednic a dalšího materiálu), nebo vyprávění vytvářejícího takzvaný 

buzz.12 V rámci mého výzkumu tedy budu nahlížet primární prameny, mediální 

reflexe festivalu v 90. letech i literaturu vzniklou s časovým odstupem se stejnou 

důležitostí, jelikož všechny tyto zdroje vytváří určité narativy jednotlivých ročníků 

MFF Karlovy Vary.  

 Jak ale poukazuje Thomas Elsaesser, festivaly můžeme vnímat nejen jako 

rituál, ale zároveň jako ceremoniál s vlastními performativními akty (předávání cen, 

 
6 Daniel Dayan, Looking for Sundance…, s. 43-44. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
7 Tamtéž, s.45. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
8 Tamtéž, s. 44. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
9 Tamtéž, s. 45. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
10 Tamtéž, s. 52. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
11 Tamtéž, s. 45. [Přeložila: Petra Kasnarová]. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
12 Tamtéž. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
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chůze po červeném koberci a další) či ho z hlediska větší divácké interakce 

připodobnit ke karnevalu.13  

 Marijke de Valck navrhuje namísto pokusů definovat takto mnohovrstevnatý 

koncept „hledání rámců, které mohou být použity k odkrytí odlišných mechanismů, jež 

v rámci a skrze festival operují a zrovna tak parametrů, které nám umožní mezi nimi 

rozlišovat.“14 Jsou tedy nějaká základní pravidla, která ovládají celý tento systém 

filmových festivalů? Nějaký jednotný rámec, který by objasnil jejich vzájemnou 

provázanost, popsal jejich odlišnosti a podobnosti i specifickou identitu každého 

z nich? 

 Dayanův výzkum, stejně jako pohled Thomase Elsaessera a Marijke de Valck, 

odkazují v podstatě na stejný metodologický rámec, který budu ve svém výzkumu 

využívat i já. Navrhují dívat se na festivaly jako na síť vzájemně propojených aktérů 

vycházející z teorie sítí aktérů Bruno Latoura.  

 

2.1.1 Mezinárodní festivalový okruh a teorie sítí aktérů 

 

 Na otázku, co je to festival, tedy neexistuje jednoduchá odpověď, jelikož je 

každý festival souborem množství jednotlivých aspektů utvářejících jeho identitu 

a současně ho odlišujících v konkurenčním prostředí dalších festivalových událostí. 

Právě globální rozšíření fenoménu filmových festivalů od 80. let dvacátého století 

dalo vzniknout termínu mezinárodní filmový festivalový okruh (international film 

festival circuit).  

 Pohled na festivaly jako vzájemně provázanou a ovlivňující se síť událostí 

vytvářející specifický filmový festivalový okruh vychází z Teorie sítí aktérů (Actor-

Network Theory, dále ANT). Tato teorie předpokládá vzájemnou provázanost na 

základě asociačního procesu namísto geografické vzdálenosti nebo důležitosti jejích 

jednotlivých aktérů. Aktér, nebo také aktant, zde nenese výlučně význam jednající 

lidské bytosti, ale prvku, který jedná nebo kterému je přisouzena činnost ostatními. 

Je chápán jako zdroj akce. Actor-Network Theory tedy rozšiřuje pojem aktér 

 
13 Thomas Elsaesser, European cinema…, s. 94.; Daniel Dayan, Looking for Sundance…, s. 52. [Přeložila: Petra 
Kasnarová]. 
14 Marijke de Valck, Introduction: What is a film festival…, s. 1. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
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ve smyslu lidské bytosti i na neživé a nelidské entity.15 Jak vysvětluje Bruno Latour: 

„[…] jednoduše sledujeme, jak se daný prvek/aktér/aktant stává strategickým 

prostřednictvím počtu spojení, které má, a jak ztrácí svou důležitost, pokud tato spojení 

ztratí.“16 Aktéři mají podle ANT rovnocenné postavení a „jejich vzájemná provázanost 

implikuje, že zde není žádná hierarchická opozice mezi aktéry a sítí.“17 Síť tedy nemá 

žádný apriorní systém vztahů ani úrovně důležitosti, ale klíčové jsou probíhající 

procesy, pohyby a interakce mezi různými entitami, které se odehrávají v rámci 

těchto vztahů. 

 Actor-Network Theory umožňuje porozumět festivalům v mnoha vrstvách, 

respektive vazbách. Na mikro úrovni umožňuje nahlížet jako síť jednotlivé aspekty 

utvářející každý festival a sledovat jejich vzájemné vazby a proměny. Živí aktéři, 

kterými jsou například filmoví profesionálové, návštěvníci, hvězdy či novináři, i neživí 

aktéři jako instituce, kina, obchodní magazíny, či akreditační systémy jsou uzly v síti, 

které jsou vzájemně propojené a tuto síť utváří. Jejich existence je chápána jako 

nezbytná součást festivalů utvářející jejich identitu. Na makro úrovni jsou festivaly 

součástí sítě festivalového okruhu, v jehož rámci usilují stát se jeho klíčovými 

uzlovými body. Jinými slovy, snaží se získat větší počet vazeb, stát se strategickými, 

nepostradatelnými a nejlépe takzvanými klíčovými uzly v síti (obligatory points of 

passage)18.  

 Tyto klíčové uzly jsou pro fungování sítě nepostradatelné. Dle Marijke de Valck 

jsou přesně takovými uzly některé festivaly, které se staly tak důležitými aktéry 

v otázkách produkce, distribuce a konzumpce filmů, že by bez jejich existence došlo 

ke kolapsu celé sítě mezinárodní kinematografie.19 De Valck tak poukazuje na další 

smysl využívání ANT ve spojitosti s festivaly: jejich začlenění do globální sítě 

vztahů — ekonomických, politických, společenských či kulturních, což dokládají 

i slova Juliana Stringera:  

 

 
15 Bruno Latour, On actor-network theory. A few clarifications plus more than a few complications. Soziale 
Welt 47, 1996, č. 4, s. 369-375. Dostupný na: <https://www.jstor.org/stable/40878163> [cit. 20. 1. 2022]. 
16 Tamtéž, s. 372. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
17 Marijke de Valck, Film Festivals: from European Geopolitics to Global Cinephilia. Amsterdam: Amsterdam 
University Press 2007, s. 29-30. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
18 Nebo také závaznými průchozími body dle Michel Callona. 
19 Marijke de Valck, Film festivals…, s. 36. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
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„Festivaly jsou důležité na regionální, národní i nadnárodní úrovni; přinášejí městům návštěvníky, 

národním průmyslům tržbu a systému světové kinematografie národní filmové kultury“20.  

 

 Druhým pojmem, který de Valck užívá jsou přechodové rituály (rites of 

passage) jako například slavností zahájení a zakončení, předávání cen či chůze po 

červeném koberci.21 Ty nesou symbolický a kulturní kapitál pro filmy i jejich autory s 

potenciálem následné proměny v kapitál ekonomický například ve formě 

kinodistribuce. Význam, který tyto akty mají, závisí na pozici, již daný festival zaujímá 

v hierarchii ostatních festivalů, ale autory získaný kapitál může posílit jejich pozici 

v síti a zpětně generovat symbolický kapitál festivalu a posílit tímto způsobem jeho 

pozici ve festivalovém okruhu. Síla festivalů tedy spočívá v jejich schopnosti kulturní 

legitimizace, „kde se kinematografické produkty mohou těšit pozornosti, které se jim 

dostává pro jejich estetické úspěchy, kulturní specifičnost nebo sociální význam“.22 

Současně jsou místem setkávání filmových profesionálů, rozvoje filmového trhu 

či objevování nových směrů a tvůrců v současné kinematografii. Festivaly tak 

potvrzují svoji nepostradatelnost v síti jako klíčového uzlu v kulturním průmyslu. 

 

2.1.2 Místo a čas jako klíčové aspekty 

 

 Prostřednictvím pojmů klíčových uzlů v síti a přechodových rituálů se daří De 

Valck vysvětlit, jak jsou festivaly schopné soběstačně a úspěšně udržovat síť 

funkční.23 Zastřešuje je konceptem sites of passage, jenž dále charakterizuje. Sites 

(Lokace)24 odkazují na ústřední význam míst, na nichž se festivaly odehrávají, ať jde 

například o riviéru či lázeňské město, nebo i o jejich geografické umístění. Proměna 

funkce festivalů z prostředníků sloužících propagaci národní kultury a politiky státu 

v mezinárodní kulturní základny je spjata jak s jejich nárůstem, tak s restrukturalizací 

moderních měst. Dle Juliana Stringera jsou to právě místa nebo města, která se stala 

uzlovými body ve festivalovém okruhu.25 Společenská a ekonomická proměna světa 

 
20 Julian Stringer, Globální města a ekonomie mezinárodních filmových festivalů. Iluminace: časopis pro 
teorii, historii a estetiku filmu 15, 2003, č. 1, s. 53. 
21 Marijke de Valck, Film festivals…, s.37. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
22 Tamtéž. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
23 Tamtéž, s. 36-37. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
24 Tamtéž, s.38. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
25 Julian Stringer, Globální města…, s. 57. 
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zapříčinila soupeření měst o globální finanční prostředky.26 Festivaly se ukázaly jako 

ideální prostředek k posílení ekonomiky města vytvořením kulturně bohatého 

prostředí. Nejenže festivaly v čase konání generují jinak neexistující zisk a posilují 

turismus, ale mají vliv na celkový význam města v lokálním i globálním měřítku. 

Proměna města v kulturně bohaté, inovativní a plné možností přitahuje jednak velké 

korporace, které jej vidí jako potenciální destinaci pro svůj byznys, a jednak spolu 

s tím i jiné sociální vrstvy s většími finančními prostředky a odlišnými nároky 

na život. V dlouhodobém horizontu se města stávají „programovatelnými“ 

a cyklickými z pohledu množství konajících se kulturních akcí a festivalů, které 

soupeří o lepší časový slot v nabitém kalendáři.27  

 Speciální postavení připadá mezinárodním filmovým festivalům právě 

na základě naakumulovaného symbolického a kulturního kapitálu či vlivu na národní 

a lokální průmysl. Už samotné časté prolínání názvu festivalu s místem konání 

poukazuje na vzájemnou závislost jednoho na druhém, na dokreslování vzájemného 

obrazu, kdy se pro festival město stává atrakcí a dotváří jeho identitu na základě 

lokálních a národních specifik. A jak bude patrno z historické části, může být 

například i strategickým místem pro propagaci národní politiky, jako například MFF 

v Berlíně nebo MFF v Benátkách.  

 Passage (čas) má odkazovat na časový slot, který si festival zvolí nebo získá 

ve festivalovém okruhu. Na základě tohoto časového rozmezí má přístup jen 

k určitým filmovým dílům a je vzhledem k proliferaci a všudypřítomnosti festivalů 

omezen co do návštěvnosti, kdy musí bojovat o návštěvníky. Vysoká kompetitivnost 

festivalového prostředí ve výsledku zaručuje filmům přidanou hodnotu a festivaly 

nutí k neustálému rozvoji. Tato časová dimenze dále ovlivňuje filmové tvůrce, kteří 

v rámci okruhu postupují ke stále prestižnějším událostem a zvyšují tak svůj status 

a zároveň zpětně udržují nebo potvrzují pozici festivalu v tomto okruhu.28  

 Festivaly tedy chápe De Valck jako sites of passage — místa pro možnou 

kulturní legitimizaci —,29 pro než nese klíčový význam lokace a časová rovina, které 

určují, kam bude jaký film zaslán, jak bude následně cirkulovat či jací návštěvníci 

filmy uvidí; přičemž s festivaly neodlučitelně spjaté rituály chápe jako zdroj 

 
26 Tamtéž, s. 59 
27 Thomas Elsaesser, European cinema…, s. 85-87. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
28 Marijke de Valck, Film festivals…, s.38. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
29 Tamtéž, s. 37. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
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symbolického kapitálu, jehož distribuce významně ovlivňuje jak filmy, tak festivaly 

a města. Tento koncepční rámec, který De Valck nabízí, mi usnadní vysvětlení 

vzájemných vazeb MFF Karlovy Vary v síti, jeho význam na lokální a globální úrovni 

i roli jeho jednotlivých aspektů při vytváření specifické identity. 

 

2.1.3 Festivalový obraz / budování identity 

 

 Koncept identity je primárně používán na poli sociologické teorie ve vztahu 

k jednotlivci nebo kolektivu a v dalších společenských vědách. Různé přístupy sledují 

způsoby, jakými se jednotlivec identifikuje nebo naopak distancuje od určitých 

identit, na jakém základě k tomu dochází či jak vzniká kolektivní identita. Vytváření 

identit lze zjednodušeně chápat jako sociální praktiku, která vede k identifikaci 

s kolektivem podobně smýšlejících jedinců, přičemž jednotlivci a skupiny 

se prostřednictvím rozličných atributů diferencují nebo ztotožňují s dalšími kolektivy, 

jednotlivci či diskurzy.30  

 V samotném základu pojetí identity stojí dimenze individuální versus 

kolektivní identity,31 kterou můžeme v kontextu festivalů hledat u kategorie 

návštěvníků. Ti jsou sice individuálními entitami se specifickými vlastnostmi 

a kvalitami utvářejícími jejich osobnost, na druhé straně jsou ale stále kolektivem 

návštěvníků festivalu, tedy jsou součástí sociálně definované skupiny, která sdílí 

podobné zájmy či atributy.32 Tato skupina je ale dále členěna podle typů návštěvníků 

do menších kolektivů, mezi než patří filmaři, producenti, novináři, filmové hvězdy, 

obyčejní diváci a další, a můžeme ji v případě mezinárodní události, jakou je 

karlovarský festival, odlišit i na základě příslušnosti k jiným sociálně definovaným 

skupinám jako například národ či sociální třída. S ohledem na zmíněný Dayanův 

výzkum a z něj vyplývající odlišné zkušenosti každého z návštěvníků je tedy otázkou, 

zda lze mluvit o jedné skupině sdílející kolektivní identitu. První porevoluční ročník 

MFF Karlovy Vary nicméně odkazuje svou politickou agendou na předpoklad 

 
30 Jakub Mlynář, Vztah paměti a identity v soudobé sociologii. In: Nicolas Maslowski — Jiří Šubrt (eds.), 
Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum 2014, s. 263-264. 
31 Kateřina Holubová, Koncept identity na poli sociologické teorie. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica 
et historica 2016, 2016, č. 2, s. 31, 34-35. Dostupný na: <https://doi.org/10.14712/24647055.2016.14> 
[cit. 24. 1. 2022].  
32 Tamtéž, s. 36-37. 

https://doi.org/10.14712/24647055.2016.14
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skupinově sdílených hodnot, a to nejen v souvislosti s návštěvníky festivalu, ale i v 

celospolečenském měřítku.  

 Udo Merkel věnuje celou knihu s názvem Identity Discourses and Communities 

in International Events, Festivals and Spectacles způsobům, jakými se různé události 

včetně festivalů podílejí na vytváření či posilování národní identity, vyjadřování 

specifických komunitních identit, jak ovlivňují ty již ustavené nebo co události 

prozrazují o identitě svých účastníků.33 Festivaly a další události definuje jako 

platformy sloužící k usměrňování identit jednotlivců nebo jejich přebudování 

na základě sociální interakce a diferenciace či ztotožnění s dalšími členy komunity.34 

Festivaly jako místa sloužící k modifikaci identit tak můžeme vnímat jako fórum 

sloužící k vyjádření či oslavě měnící se národní identity. Jak vysvětluje Thomas 

Elsaesser, je to popkultura a média, kde nejvíce dochází k potvrzování stereotypů 

o národní identitě,35 festivaly globálního významu nevyjímaje. Otázkou, která 

se naskýtá, je tedy, do jaké míry festival odrážel a do jaké míry se snažil naopak 

utvářet pocit kolektivní a národní identity i v tak diferenciovaném okruhu 

návštěvníků. 

 Druhým velkým rozporem v pojetí identity jsou dva způsoby její 

konceptualizace: esencialistický a konstruktivistický. V případě prvního je identita 

chápána jako stálá, každému vlastní a přirozená, jasně odlišitelná a v jejím rámci jsou 

různé kategorie identity nekriticky přijímány. Konstruktivistický přístup naopak 

považuje identitu za nestálou, konstituovanou a neustále přetvářenou.36 

V souvztažnosti s festivaly reflektuje konstruktivistické pojetí identity jejich 

neustálou proměnu s ohledem na globální kontext, společensko-politické změny, 

proměny marketingových strategií, programovacích strategií a další atributy. Koncept 

identity je ovšem v sociálních vědách spojován pouze s živými aktéry a proces 

utváření identit sledován jen ve směru od institucí k těmto jedincům. Navrhuji tedy 

v souladu s teorií sítí aktérů koncept identity vztáhnout i na neživé instituce, jakými 

jsou festivaly. Jestliže se identita týká „chápání jednotlivců z hlediska toho, kým jsou, 

 
33 Udo Merkel, Identity Discourses and Communities in International Events, Festivals and Spectacles. 
Londýn: Palgrave Macmillan 2015, s. 7-8. Dostupný na: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=1986768&pq-origsite=primo 
[cit. 27. 1. 2022]. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
34 Tamtéž, s. 23-24. 
35 Thomas Elsaesser, European cinema…, s. 57. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
36 Kateřina Holubová, Koncept identity…, s. 34-35. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=1986768&pq-origsite=primo
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obvykle ve srovnání s ostatními“37 a schopnosti odlišit sebe sama od ostatních 

na základě specifických atributů, pak lze stejná kritéria přisoudit i festivalům, které 

jsou součástí sítě aktérů (dalších festivalů), od kterých se musí odlišovat. 

 Karlovarský festival můžeme tedy sledovat ve dvou rovinách. Na jedné straně 

z hlediska vlivu na potvrzování či rozporování tradičních identit, včetně té národní, 

utváření zcela nových, či jako iniciátora jejich proměny. Na straně druhé můžeme 

identifikovat a sledovat konkrétní atributy vytvářející obraz festivalu. 

 Samotná představa jednotné definice festivalů implikuje hledání totožných 

rysů a podobností mezi nimi. Mezi nezpochybnitelné a zákonitě společné rysy 

festivalů patří dle Thomase Elsaessara nebo Marijke de Valck například místo, 

specifický čas a větší či menší množství lidí. Tyto klíčové aspekty odkrývají základní 

profilaci každého jednotlivého festivalu, část jeho identity, jsou v čase proměnné 

a slouží jako diferenciační nástroj. Výběr místa je navázán na historický kontext, 

konotace a abstraktní představy, které s sebou místo nese. Festival a místo konání na 

sebe vzájemně reagují, přetváří svoji identitu a mnohdy jsou na sobě závislé. Časový 

rozměr je klíčový z hlediska vzájemné interakce mezi festivaly. Především ovlivňuje 

program a výběr filmů, o které festivaly soupeří, s čímž se nevyhnutelně pojí jak účast 

hvězd, novinářů a dalších aktérů vytvářejících festivalový buzz, tak účast filmových 

profesionálů a běžných diváků. Z hlediska festivalových návštěvníků se pak festival 

profiluje na základě toho, jaké publikum přitahuje, jaká funguje v jeho rámci 

hierarchizace na základě akreditačního systému, zda se proměňuje a jakým 

způsobem. Mark Peranson se snaží o klasifikaci těchto rozdílů na dvou ideálních 

modelech festivalů, které navrhuje — „byznysovém“ a „diváckém“,38 přičemž, jak sám 

upozorňuje, většina festivalů se ocitá někde na pomezí těchto kategorií. Ač tedy 

například u mezinárodních filmových festivalů v Cannes a Benátkách můžeme 

spatřovat podobné rysy s ohledem na akreditační systém a složení návštěvníků, 

charakter místa konání je odlišný a navozuje jinou atmosféru události. Karlovarský 

festival zase spojuje s MFF v Benátkách a Cannes status mezinárodního 

akreditovaného festivalu, ale například hierarchizace v rámci návštěvníků jej od nich 

 
37 Udo Merkel, Identity Discourses and Communities…, s. 3. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
38 Mark Peranson, First You Get the Power, Then You Get the Money: Two Models of Film 
Festivals. Cinéaste 33, 2008, č. 3, s. 38-39. Dostupný na: <https://www-jstor-
org.ezproxy.is.cuni.cz/stable/41690661?sid=primo&seq=3#metadata_info_tab_contents> [cit. 30. 1. 2022]. 
[Přeložila: Petra Kasnarová]. 
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odlišuje. Jak tedy dodává Stringer:  

 

„Protože se s globalizací stírají lokální rozdíly, festivaly se musejí jeden druhému podobat, ale protože 

se rovněž cení originalita, získává na velké ceně i to, co je lokální a specifické.“39  

 

Ačkoli tedy festivaly spojují základní organizační a koncepční prvky, tyto se musí vždy 

dostatečně odlišovat pokud chtějí udržet nebo vylepšit svoji pozici v konkurenčním 

prostředí festivalového okruhu, ale zároveň musí být dostatečně podobné, aby nabídli 

návštěvníkům to, na co jsou zvyklí. Julian Stringer uvádí jako další klíčový prvek 

budování festivalové identity marketing představující každý ročník jako o stupeň 

lepší a zajímavější ve všech směrech, ale současně jako zavedenou událost ověřených 

kvalit.40 Na třetím místě můžeme uvést festivalového ředitele, v jehož gesci jsou 

programovací strategie, a který se svými rozhodnutími může značně podílet na 

utváření filmové historie i obecného vkusu zpětně generujíce lepší pozici v okruhu.41 

 Pokud se ale na jednotlivé festivaly podíváme na síťové mikro-úrovni, je 

zřejmé, že festivalový obraz utváří vše, co je s ním spjato. Od těchto klíčových aspektů 

až po filmové preference a vzhled posledního návštěvníka.42 Každým rozhodnutím, 

které festival učiní, nějakým způsobem formuje svůj obraz. Rozdíl je jen v počtu 

vazeb, které daný aktér má. Lokace je tedy aspektem více určujícím festivalovou 

identitu než konkrétní návštěvník. Časový slot ve festivalovém okruhu je pro 

profesionální publikum důležitějším kritériem při rozhodování než akreditační 

systém. Pro každý festival je ale vnitřní „hierarchizace“ aktantů odlišná, jak je patrno 

například z případových studií Marijke de Valck ve Film Festivals: from European 

Geopolitics to Global Cinephilia, kde u jednotlivých festivalů analyzuje jejich klíčové 

aspekty odlišující je v rámci daného okruhu. Zatímco pro Cannes je klíčový filmový 

trh, festivalový buzz a role kulturního garanta, pro Rotterdam je to cinefilní publikum 

a tematické programování.  

 Pro lepší kategorizaci těchto aspektů je možné rozdělit jednotlivé oblasti 

utvářející identitu události do šesti kategorií nebo lépe řečeno je sledovat na základě 

6 různých os, které navrhují Marijke de Valck a Skadi Loist. Těmi je 1) pohled 

 
39 Julian Stringer, Globální města…, s. 58. 
40 Tamtéž, s. 57. 
41 Marijke de Valck, Nové objevení Evropy…, s. 46. 
42 Narážím zde na specifické publikum MFF Karlovy Vary, kde se mísí filmoví profesionálové a světoznámé 
hvězdy s takzvanými „baťůžkáři“. 
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na festival prizmatem filmů jakožto uměleckých děl, 2) sledování ekonomických 

aspektů od produkce k distribuci a tok kapitálu, 3) důraz na festival jako instituci, 

tedy jeho různé mechanismy fungování, 4) prostřednictvím recepce zahrnující diváky, 

uvádění filmů i specializovaná publika, 5) místo konání jako strategický bod 

na lokální i globální úrovni, nebo 6) sledování festivalů jednak skrze festivalovou síť, 

a jednak jejich historický vývoj a proměny v rámci festivalů i sítě jako takové.43 

 
43 Marijke de Valck — Skadi Loist, Film Festival Studies: An Overview of a Burgeoning Field’. In: Dina 
Iordanova — Ragan Rhyne (eds.), Film Festival Yearbook 1: The Festival Circuit. St. Andrews: St. Andrews 
Film Studies 2009, s. 180-181. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
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2.2 Metodologický rámec a klíčové otázky 

 

 Má diplomová práce se zabývá specifickým časovým úsekem v dlouhé historii 

karlovarského festivalu. Úsekem, ke kterému jsou omezené zdroje informací, a tedy 

i můj výzkum podléhá omezenému množství dohledatelných pramenů a mediálních 

reflexí a současně historické povaze případové studie. Informace, které lze zkoumat 

v rámci každé osy zájmu, jsou tímto omezené. Přiblížím zde nejprve jaké aspekty 

by bylo možné sledovat a jaké otázky se snažit zodpovědět v rámci každé osy, 

ale vzhledem k objemu takto získaných dat a rozsahu této práce se zaměřím pouze na 

tři osy.  

 Z hlediska první osy kurátorského výběru se můžeme ve spojitosti 

s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary ptát: Co vedlo tehdejší 

programové pracovníky k výběru daných filmů? Jaké byly podmínky a možnosti při 

jejich výběru? Na základě jakých kritérií probíhalo ustavování programového 

konceptu? Jak ovlivňoval programový koncept identitu festivalu? Případně, co nám 

o identitě festivalu říká hlavní soutěž a její vítězné filmy? 

 V případě druhé osy výzkumu je důraz kladen na ekonomický kontext. 

„Festival není prázdný prostor určený k uvádění filmů, ale spíše organizace s vlastní 

obchodní agendou.“44 Vzhledem k historickému kontextu porevolučních let bude 

nejdůležitější otázkou, jak festival ovlivnila proměna vztahu státu a kinematografie 

a jak se projevovala na financování festivalu v době ekonomických změn. Festival 

současně ovlivňoval oblast produkce a distribuce. Nasnadě je otázka, zda nesl filmový 

trh karlovarského festivalu nějaký význam a případně jaký. Co o festivalu vypovídá 

rozsah filmového trhu a účast profesionálů? Zde se můžeme opět odkázat 

na Peransonovo rozlišení na byznysové a divácké modely festivalů a ptát se jaké 

atributy kterého modelu nesl karlovarský festival a co to o něm vypovídalo. 

 Zatímco druhá osa se zabývá festivaly jako ekonomickými aktéry, třetí pohled 

směřuje na festival jako na instituci a její organizační strukturu. V první řade je 

organizační struktura tvořena samotným festivalovým týmem. Kdo stál za organizací 

každého ročníku festivalu? Jakou identitu budovali festivalu sami organizátoři 

a jakým způsobem? Jednotliví živí aktéři navštěvující festival ale zároveň formují 

 
44 Tamtéž, s. 184. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
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svými požadavky a očekáváními jeho podobu a organizační strukturu. Festivaloví 

organizátoři se na základě očekávání mohou rozhodnout pro uspořádání filmového 

trhu, gala večerů, workshopů a panelových debat, proměnit svoje programovací 

strategie, organizátoři mohou také reagovat na očekávání vzhledem k historickému 

kontextu či politickým změnám. Jaký význam měl pro identitu MFF Karlovy Vary 

status akreditovaného festivalu a jakým způsobem festival formoval?  

 V rámci čtvrté osy — recepce — se zaměřím na psanou podobu festivalu, tedy 

mediální reflexi. Na festivalech z jejich podstaty vzniká specifický kontext recepce, 

na MFF Karlovy Vary navíc umocněný proměnou politicko-společenské situace 

v Československu. Pokud si každý návštěvník vytváří odlišný narativ o festivalu, může 

být přínosné tyto reflexe porovnat. Zkoumat, zda bylo součástí programové koncepce 

cílení na konkrétní druh publika. K jakým proměnám recepce, pokud vůbec 

k nějakým, a pod jakými vlivy docházelo (například specifická společenská atmosféra 

festivalu nebo programovací strategie). Ovlivnila recepci filmů samotná politická 

situace v Československu?  

 Vzhledem k již zmíněné důležitosti lokace tvoří i v této kategorizaci jednu 

samostatnou osu. Klíčovou otázkou je vzájemný vztah festivalu a města. Na jedné 

straně je třeba se v historickém kontextu podívat na proměnu města ve vztahu 

k festivalu, například jak ovlivnila privatizace karlovarských lázní festival. Jak 

potvrzuje Thomas Elsaesser: „Samotné lokality je třeba číst symptomaticky ve vztahu 

k jejich historii, politice a ideologii [...]“.45 Je tedy možné se ptát na následující otázky. 

Jak se proměňoval historicky daný, politický význam lokace Karlových Varů 

v porevolučním období? Jaký strategický potenciál, v politickém kontextu 90. let, 

představovalo lázeňské město v oblasti Sudet hostící mezinárodní festival? Jakou 

přidanou hodnotu či implicitní představu vytvářela festivalu lokace lázeňského 

města? Na druhé straně je otázkou, jak festival zpětně proměnil město. Byl festival 

nositelem výrazných změn v organizační struktuře města, jeho kulturním nebo 

mezinárodním významu? 

 Poslední osa připomíná, že jsou festivaly součástí globální sítě, která 

se neustále proměňuje. Měl karlovarský festival vliv na transformaci festivalové sítě? 

Jakou pozici si vydobyl ve zkoumaném období a na jakém základě? Co o něm značí 

časový slot, ve kterém se koná, a jak ovlivňuje jeho podobu? 

 
45 Thomas Elsaesser, European cinema…, s. 84. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
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 Ačkoli v rámci každé osy je možné odkrýt specifika karlovarského festivalu, 

která formují jeho identitu, pro potřeby této práce jsem se zaměřila na první tři, které 

shledávám nejdůležitějšími, a to i vzhledem k historické povaze práce a značnému 

množství přelomových událostí politického, ekonomického i společenského rázu 

ve sledovaném období. Jako zásadní aspekt, který utváří identitu každého festivalu, 

jsem vyhodnotila programový koncept a uváděné filmy, jelikož definují vůbec o jaký 

typ festivalu se jedná, zda tematický, specializovaný či akreditovaný, určují, jaké 

publikum, osobnosti či profesionálové festival navštíví či jaký význam festival ponese 

ve festivalovém okruhu. Osa ekonomická je obzvlášť ve zkoumaném období důležitá 

s ohledem na ekonomické změny v oblasti kinematografie, které ovlivnily filmovou 

produkci a distribuci, návštěvnost kin nebo způsoby financování kinematografie 

a potažmo festivalu. Rovina institucionální je zase spjata s politickým kontextem 

doby, který nejenže ovlivňoval financování festivalu, ale i složení organizačních týmů 

(které uzpůsobovaly festivalovou tvář svým idejím) a v roce 1994 vedl k zásadní 

proměně, která měla vliv na samotné zachování festivalu.  
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3 HISTORICKÝ KONTEXT 
 

3.1 MFF Karlovy Vary a jejich historický význam 

 

 Směřování ani specifika festivalů nejde vyčlenit ze společenského, historického 

nebo ekonomického kontextu. Historický vývoj Mezinárodního filmového festivalu 

Karlovy Vary dobře ilustruje, jak jednotlivé vnější vlivy formovaly v určitých 

obdobích jeho podobu. 

 

3.1.1 Vznik festivalu  

 

 Jak uvádí Marijke de Valck v knize Film Festivals: from European Geopolitics to 

Global Cinephilia, vývoj evropských festivalů prošel od jejich vzniku několika fázemi. 

V první fázi šlo na pozadí politických změn 30. a 40. let o představení národní 

kinematografie pro účely demonstrace politické suverenity jednotlivých národních 

států46 a specifické národní identity. Ať už se jedná o Mezinárodní filmový festival 

v Benátkách, jehož založení odviselo, stejně jako v případě ostatních festivalů, 

od ekonomických a symbolických zájmů státu,47 kterými byla v tomto případě 

legitimizace a propagace fašismu, založení festivalu v Cannes za účelem rovných 

podmínek soutěže bez vlivu fašistické nadvlády, nebo v rámci politiky SSSR 

propagace a snaha o formování slovanské kinematografie zvýšením účasti její 

produkce ve slovanských státech.48 Z ekonomického hlediska byly festivaly vhodným 

prostředníkem k propagaci národních kinematografií v době sílící dominance 

amerického filmového průmyslu na trhu49 a byly klíčové pro turistický průmysl.  

 V případě karlovarského festivalu shrnuje původní záměr jeho vzniku Eva 

Zaoralová: 

 

 „Vůdčí myšlenkou prvních dvou ročníků festivalu se stala snaha definovat, v čem spočívá národních 

 
46 Marijke de Valck. Film festivals..., s. 55-56. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
47 James F. English, Ekonomie prestiže: ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Brno: Host 2011. 
s. 274-275. 
48 Eva Zaoralová, Příběh festivalu. Praha: Film Servis Festival Karlovy Vary 2015, s. 16. 
49 Marijke de Valck. Film festivals..., s. 49. [Přeložila: Petra Kasnarová].; Marijke de Valck, Nové objevení 
Evropy: Historický přehled fénoménu filmových festivalů. luminace: časopis pro teorii, historii a estetiku 
filmu 15, 2003, č. 1, s. 35. 
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charakter československých filmů a čím se zestátněná domácí kinematografie stane součástí světové 

kultury.“50 

 

Vznik festivalu byl motivován záměrem definovat specifičnost národní 

kinematografie a zajistit domácí kinematografii silnou exportní pozici 

na mezinárodním trhu. Nejjednodušším způsobem, jak toho dosáhnout bylo namísto 

vyvíjení diplomatického tlaku na existující festivaly nebo podpory účasti národní 

kinematografie na zahraničních festivalech prostřednictvím pořádání večírků 

a recepcí založení festivalu vlastního.51 Festivalový koncept propagace nejen národní 

kinematografie, ale zároveň i idey znárodnění, jakožto československého specifika, 

byl tedy součástí politické koncepce budování socialistického státu a demonstrace 

suverenity Československa. 

 V poválečném roce 1946 byla otázka národní identity silně spjata s představou 

specifické esence národní kinematografie, která měla být na festivalu reprezentována 

a současně byla národní koncepce festivalu spjata výrazně i s nacionalistickými 

tendencemi v osvobozeném Československu, které se odrazily především ve výběru 

místa konání. Západočeské lázně v oblasti Sudet měly „symbolický i strategický 

potenciál“52 jako místo turisticky lákavé a současně znovu ustavující československou 

suverenitu. Jejich význam se v historickém kontextu měnil a přetrval do současnosti. 

Toto krátké období festivalu, které si dalo za cíl „posílení národního cítění a důraz 

na úsilí o budování nového státu“53, propagaci domácí kinematografie, ale zároveň 

i uvádění významných děl světové kinematografie, trvalo jen dva roky.  

 Od roku 1948, po převzetí moci komunistickou stranou, došlo k upozadění 

národního charakteru přehlídky ve prospěch „kulturního spojení všech států východní 

Evropy“54 v souladu se zájmy Sovětského svazu, pro které měl festival strategický 

potenciál.  

 Role MFF Karlovy Vary se posléze proměňovaly v závislosti na zahraniční 

politice a ideologických vlivech Sovětského svazu za současné snahy o uchování 

vlastní specifické identity, která by jej odlišila od ostatních evropských festivalů. 

V kontextu začínající studené války se znárodněný charakter festivalu stal zároveň 

 
50 Eva Zaoralová, Příběh festivalu, s. 14. 
51 Marijke de Valck. Film festivals..., s. 57. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
52 Eva Zaoralová, Příběh festivalu, s. 8. 
53Tamtéž, s. 14. 
54 Tamtéž, s. 16. 



 

 19 

prostředkem k vymezení vůči expanzi amerického filmového průmyslu.55 V opozici 

vůči kapitalistickému modelu kinematografie USA, který z tehdejšího evropského 

hlediska „diktoval silou kapitálu svoje podmínky napříč Evropou, ohrožoval národní 

kulturu, zaplavoval evropské trhy (a festivaly) svými filmy [...]“,56 vzniklo na přelomu 

40. a 50. let Sympozium mladých a nových kinematografií Afriky, Asie a Latinské 

Ameriky. Příležitost, kterou uvedení filmů na festivalu v Karlových Varech dávalo 

mladým kinematografiím Kuby, Argentiny, Mexika a dalších socialistických 

a rozvojových států, bylo v souladu jak se zahraniční politikou a ekonomickými zájmy 

SSSR57, tak kontinuální snahou odlišit festival na mezinárodním poli. Objevení tvůrců 

jako Glauber Rocha, Ousman Sembene nebo Nabil Maleh by ale nicméně nebylo 

vzpomínaným úspěchem a prozíravostí karlovarského festivalu bez politických vlivů 

usměrňujících zásadním způsobem jeho podobu.  

 Právě rok 1956 byl pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech 

přelomový přidělením statusu „nespecializovaný festival s mezinárodní soutěží 

hraných filmů“, tedy kategorie A. Záměr Sovětského svazu „v souladu s novým 

politickým kurzem otevření se spolupráci s kapitalistickým Západem a poměřování se 

na kulturní frontě s USA“ dal vzniknout Mezinárodnímu filmovému festivalu 

v Moskvě,58 mezi nímž a Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary od roku 

1958 docházelo k vynucenému střídání. Jedním z pozitivních důsledků byla reakce 

vedení MFF Karlovy Vary, které dalo vzniknout první mezinárodní soutěži 

animovaného filmu, která neměla ve své době, v rámci festivalu kategorie A, 

obdoby.59 Nicméně vlivem bienálního pořádání festivalu byla narušena jeho 

kontinuita, kterou dokládá pokles počtu účastnících se zemí ze 47 na 16 během 

pouhých 5 ročníků, konajících se v 60. letech.60 

 
55 Jindřiška Bláhová, Národní, mezinárodní, globální. Proměny rolí filmové ho festivalu v Mariánských lázních 
/ Karlových Varech, 1946 až 1959. In: Pavel Skopal, Naplánovaná kinematografie: český filmový průmysl 
1945 až 1960. Praha: Academia 2012, s. 289-291. 
56 Tamtéž, s. 287-288. 
57 Tamtéž, s. 290. 
58 Tamtéž, s. 279. 
59 Eva Zaoralová, Příběh festivalu, s. 38. 
60 Tamtéž, s. 46. 
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3.1.2 60. léta 

 

 Druhá fáze historického vývoje festivalů podle De Valck začíná na přelomu  

60. a 70. let, kdy výběr filmů už neprobíhal na základě národních preferencí, 

ale na základě tematické a umělecké báze.61 V koncepci evropských festivalů dochází 

v dané době ke změně. Její původ je přisuzován revolučním protestům ve Francii 

v roce 1968. Jejich součástí se staly i protesty mnohých filmových tvůrců; nejprve 

proti odvolání Henriho Langloise z funkce ředitele francouzské cinematéky, které 

bylo vnímáno jako „represivní akt státu“.62 Ale dlouhodobá nespokojenost především 

kritiků nové vlny s kvalitou kinematografie i festivalu v Cannes, který se dle nich stal 

příliš komerční událostí, vyústila následně v rámci celospolečenských protestů 

v obsazení festivalového paláce a předčasné ukončení probíhajícího ročníku. 

 Silné medializace festivalu mělo být využito jak pro požadavky odborářů, tak 

pro prosazení požadavků po reformě festivalu.63  

 

„Odvětví kultury a kinematografie byla pro nadnárodní aktivistická hnutí zásadní, protože poskytovala 

prostor pro vyjadřování hlavních politických a společenských požadavků doby [...].“64 

 

 Dle Caroline Moine nicméně neměly politické události ve Francii na společenské dění 

napříč Evropou tak zásadní vliv.65 Zatímco dle Valck se kinematografie ukazovala od 

poloviny 60. do poloviny 70. let jako ideální prostředník pro uvádění snímků 

podporujících a zobrazujících politické procesy v zemích třetího světa, snahy 

o liberalizaci ve východní a střední Evropě či levicová hnutí na Západě a v Japonsku,66 

v roce 1968 se festivaly v Benátkách, Berlíně i Karlových Varech konaly bez 

přerušení, a to například i navzdory událostem Pražského jara a výzvám na podporu 

Československa. Namísto situace ve východní Evropě se po roce 1968 dostalo 

do středu zájmu Nové levice odsouzení války ve Vietnamu a podpora třetího světa.67 

 
61 Marijke de Valck. Film festivals..., s. 61. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
62 Marijke de Valck, Nové objevení Evropy…, s. 41. 
63 Caroline Moine, Z Cannes přes Karlovy Vary do Západního Berlína a Benátek: mezinárodní filmové 
festivaly v bouřlivém roce 1968. Iluminace: časopis pro teorii, historii a estetiku filmu 26, 2014, č. 1, s. 40. 
64 Tamtéž, s. 46. 
65 Tamtéž, s. 42-45. 
66 Marijke de Valck. Film festivals..., s. 27. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
67 Caroline Moine, Z Cannes přes Karlovy Vary..., s. 42-46. 
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 Probíhající změny je nutné chápat i v kontextu vzniku auteurské teorie v 60. 

letech, díky níž došlo k proměně statusu filmu a režiséra. Měla za následek 

„[...]globální přehodnocení role filmových festivalů nyní, když vzrostl status 

kinematografie a filmových režisérů“.68 Festivaly, respektive festivaloví ředitelé se stali 

kurátory vkusu, jejich zodpovědnost se z uvádění národních kinematografií přesunula 

k šíření filmového umění.69 Do centra zájmu se dostalo „specializované a tematické 

programování, festivaly mohou participovat na světové politice a filmové kultuře“.70  

 V Československém kontextu událostem Pražského jara předcházelo uvolnění 

poměrů. V rámci karlovarského festivalu došlo ke změně festivalového statusu tak, 

aby byl v souladu s nastíněnými tendencemi v západní Evropě. To se sice odráželo 

ve snaze reflektovat tvorbu režisérů nových vln,71 ale také v „rozsáhlé manifestaci 

široké mezinárodní spolupráce“,72 jejímž výsledkem bylo nekritické přijímání snímků 

bez ohledu na jejich estetické kvality. Absence dramaturgie tak měla za následek „vliv 

zahraničních producentů na výslednou podobu festivalu“.73 

 Demokratizující tendence roku 1968 dokazovalo například množství 

uváděných a oceňovaných filmů, které by dříve uvedeny být nemohly,74 otevřenější 

debaty na Volné tribuně či konání zádušní mše za Roberta Kennedyho. Především 

ale mělo dojít k výrazné změně ve festivalové koncepci. Ta měla spočívat jak 

v umělecky reprezentativním výběru soutěžních filmů nově založenou speciální 

programovou komisí,75 tak ve výrazném poklesu ocenění nebo uvedení filmů 

reprezentujících mladou generaci.76 

 Především založení Sympozia o deset let dříve ale nyní mohlo získat na novém 

významu a Karlovým Varům přinést symbolický kapitál v době, kdy se zájem 

o kinematografie třetího světa v západní Evropě teprve začínal ustavovat jako nový 

trend. To, co bylo pro západoevropské festivaly reakcí na měnící se společensko-

 
68 Marijke de Valck. Film festivals..., s. 62. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
69 Marijke de Valck, Nové objevení Evropy…, s. 42-43. 
70 Marijke de Valck. Film festivals..., s. 28. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
71 Jakub Jiřiště, Iluzorní obrodný proces karlovarského festivalu. Iluminace: časopis pro teorii, historii a 
estetiku filmu 26, 2014, č. 1, s. 14. 
72 Tamtéž, s. 13. 
73 Tamtéž, s. 15. 
74 Např.: Kapka medu (A Taste of Honey, Tony Richardson, 1961), Accattone (Accattone, Pier Paolo Pasolini, 
1961), Kočár do Vídně (Karel Kachyňa, 1966), Chladnokrevně (In Cold Blood, Richard Brooks, 1967), 
Deník komorné (Le Journal d'une femme de chambre, Luis Buñuel, 1964) ad. 
75 Jakub Jiřiště, Iluzorní obrodný proces…, s. 16. 
76 Eva Zaoralová, Příběh festivalu, s. 40; 58. 
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politické prostředí 60. let, bylo v rámci Karlových Varů již od přelomu 40. a 50. let, 

kdy koncepce podpory malých kinematografií vznikla, ustálenou částí programu, 

ač vzniklou pod vlivem politických a ekonomických zájmů SSSR. Dát příležitost 

mladým kinematografiím souznělo s deklarovanou demokratickou otevřeností 

festivalu,77 pro který na rozdíl od Cannes, Benátek nebo Berlína šlo o programovou 

strategii umožňující odpoutat se od hollywoodské dominance. Nicméně „touto 

programovou politikou zřetelně navázanou na kritiku imperialismu ovšem organizátoři 

festivalu předem obětovali přísná umělecká kritéria a jediným měřítkem se stalo 

naplnění obecných festivalových hesel [...]“.78 V důsledku, z 20 let existence této 

programové sekce, přetrvává svým významem do dnešních dní film Leopard (Al-fahd, 

1972) Nabil Maleha. Sekce tak ve výsledku sloužila spíše k vyjádření politiky státu než 

jako programové specifikum, které se mohlo stát klíčovým v definování identity MFF 

Karlovy Vary.  

 Stejně tak ani původní záměry 16. ročníku nebyly naplněny. Výběr filmů 

nakonec určovala spíše náhoda a štěstí, namísto dvou hlavních cen jich bylo 

autorskou porotou uděleno sedm a místo jasně definované dramaturgie festivalu, 

například uvedením nezávislých, umělecky či ideově hodnotných snímků byl program 

spíše přehlídkou filmů nenáročného charakteru.79 

 

3.1.3 70. a 80. léta 

 

 V duchu myšlenek 60. let nabyla v kontextu západoevropských festivalů na 

významu pozice festivalového ředitele.  

 

„Stejně jako byl autor uznán jako kreativní síla za vznikem filmu, festivalový ředitel se stal ztělesněním 

festivalového obrazu [...],“80„jeho dovedná selekce filmů, objevování nových talentů, či filmových hnutí 

a vytváření programu bylo čím dál důležitější pro soutěž mezi festivaly. Bylo to založeno na vytvoření 

specifického festivalového obrazu.“81 

 

 
77 Jakub Jiřiště, Iluzorní obrodný proces…, s. 12. 
78 Tamtéž, s. 12. 
79 Tamtéž, s. 17-25. 
80 Marijke de Valck. Film festivals..., s. 63. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
81 Tamtéž, s. 66. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
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Hledání specifické identity karlovarského festivalu — jakkoli úspěšné či neúspěšné 

v 60. letech — bylo přerušeno invazí sovětských vojsk. Následující ročník předestřel 

podobu a směřování festivalu, které si udržel po celou dobu normalizace.  

 Personální změny probíhající ve vedení státu i v oblasti kinematografie 

v období konsolidace neminuly ani Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. 

Kompletní obměna festivalového vedení neumožňovala navázat na zkušenosti 

z předcházejících ročníků a jakákoli potenciální kontinuita ve směřování festivalu 

či představa vývoje korespondujícího s tendencemi západoevropských festivalů tak 

byla znemožněna. Namísto jednoho ředitele, který by sledoval vývojové tendence 

v zahraniční kinematografii a vytvářel program s nimi korespondující, byl ustaven 

festivalový výbor, jehož předsedou se stal Jiří Purš, ústřední ředitel Československého 

filmu, explicitně se zavazující kulturní politice nového vedení Komunistické strany 

Československa. Ve svém inauguračním projevu jasně předestřel změny v dalším 

směřování československé kinematografie a potažmo karlovarského festivalu jako:  

„V oblasti zahraničních styků plně obnovit spolupráci se sovětskou kinematografií a ostatními 

kinematografiemi socialistických zemí a zároveň rozvíjet kontakty se všemi pokrokovými filmovými 

pracovníky z celého světa“ či „odstranit nerozumná diskriminační opatření vůči socialistickému 

filmu [...].“82 

 Stejně jako v roce 1968 byl v zájmu festivalu odklon od politických a 

ideologických vlivů, po potlačení Pražského jara došlo k přehodnocení předchozího 

ročníku a návratu k dřívějšímu modelu. Nejenže opět došlo k razantnímu navýšení 

počtu cen a diplomů, ale výběr filmů už nadále nezávisel na programové komisi, 

ale na nominacích jednotlivých států (jak bylo typické pro první vývojovou etapu 

festivalů), stouplo množství snímků spřátelených zemí a filmy musely být buď 

poplatné ideologii SSSR, anebo alespoň ideově nezávadné, čímž se MFF Karlovy Vary 

definitivně vzdálily zájmu západoevropských festivalů.  

 Ani ustavení paralelních festivalových událostí na přelomu 60. a 70. let 

spjatých s Mezinárodními festivaly jako Quinzaine des Réalisateurs v roce 1967 

v Cannes, Giornate del Cinema Italiano v Benátkách nebo Forum des Jungen Films 

v Berlíně v roce 1971 nebylo karlovarským festivalem reflektováno. Na úrovni 

 
82 Jiří Purš, Poslání socialistického filmu: projevy a stati z let 1969-1979. Praha: Československý filmový ústav 
1981, s. 10. 
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evropské kinematografie naplňovalo snad z pohledu organizátorů tuto funkci 

Sympozium, jehož záměrem sice bylo objevovat nadějné tvůrce, ovšem důraz 

na uměleckou kvalitu snímků byl podřízen výběru národních komisí a výsledné 

ocenění záviselo ve velké míře na nezávadnosti nebo poplatnosti socialistické 

ideologii. Pokud šlo o československou kinematografii filmy nové vlny byly 

označovány jako formálně nesrozumitelné83 a nežádoucí.84 Tvůrcům, kteří 

neemigrovali, byla tvorba buď zakázána nebo podléhala cenzurním tlakům a nová 

generace tvůrců teprve měla přijít. Zatímco uvádění snímků mladých tvůrců či filmů 

experimentálních a inovativních se tedy postupem času stalo jedním z klíčových 

specifik zahraničních festivalů, kterými reagovaly na požadavky 60. let, 

při karlovarském festivalu vznikla soutěž debutů až v roce 1980 jako jedna 

z programových sekcí.85 Nahradila Sympozium mladých kinematografií v opožděné 

reakci na toto mezinárodní směřování festivalů. 

 Dvacetileté období MFF Karlovy Vary charakterizuje především právě úroveň 

programu. Do soutěže byla od 70. let vysílána díla normalizující — průměrná 

či agitační —, která splňovala politická a ideologická kritéria.86 Festival se přizpůsobil 

požadavkům nové kulturní politiky státu, jak ji definoval například Jiří Purš:  

 

„V souladu s XIV. sjezdem KSČ a po vzoru sovětských filmových pracovníků chceme udělat vše pro to, 

aby se československá socialistická kinematografie stala důležitou ideovou zbraní v boji za výchovu 

a socialistické uvědomění našich pracujících.“87 

 

Ocenění byla rozdávána „spřáteleným zemím“ bez zvláštního důrazu na kvality 

oceňovaných snímků a z československé filmové produkce byly do soutěže 

přihlašovány filmy propagující normalizační ideologii. Současně ale mnohé 

z uváděných snímků splňovaly určitá kritéria kvality. Jak je vidět při průřezu 

normalizační kinematografií, dramaturgická proměna je odrazem počátku 

normalizačního konsenzu mezi státním aparátem a socialistickou společností. 

 
83 Jan Adamec, Od rozmarného léta k létu horkému: československé filmy v soutěži MFF Karlovy Vary 1968-
1978. In: Petr Kopal (ed.), Film a dějiny 4: Normalizace. Praha: Casablanca a Ústav pro studium totalitních 
režimů 2014, s. 313. 
84 Luboš Ptáček – Petr Bilík, Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000, s. 157. 
85 S výjimkou udělení Ceny mladých tvůrců v letech 1956-1958 a 1962. Jedná se ale o ojedinělé případy, a ne 
ucelenou koncepci, které by se MFF Karlovy Vary kontinuálně držel. 
86 Více viz: Jan Adamec, Od rozmarného léta k létu horkému…, s. 310. 
87 Jiří Purš, Poslání socialistického filmu…, s. 39. 
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Projevila se realizací velkého množství apolitických komedií, kriminálních příběhů, 

pohádek či animovaných filmů vysoké kvality, jejichž účelem bylo nabídnout divákům 

„pocit klidu, bezpečí — a zapomnění“88 výměnou za jejich pasivitu a poslušnost. 

Mnohé z těchto snímků se jednak těšily velké návštěvnosti a oblibě u domácího 

publika, jednak také získávaly i ocenění na zahraničních festivalech.89 Například 

v roce v roce 1971 získal Stříbrnou mušli v San Sebastianu film Už zase skáču přes 

kaluže Karla Kachyni, v letech 1970, 1972 a 1973 získává několik ocenění snímek 

Na kometě Karla Zemana a například v roce 1978 získala ceny v Miami, Káhiře 

a na festivalu v Sitges Adéla ještě nevečeřela Oldřicha Lipského. Zatímco na zahraniční 

festivaly byly vysílány primárně snímky konkurenceschopné,90 v Karlových Varech 

reprezentovaly domácí tvorbu filmy jako Dosť dobrí chlapi (Josef Režucha, 1972, 

Hlavní cena), Deň, ktorý neumrie (Martin Ťapák, 1974, Cena časopisu Otázky míru 

a socialismu), Bouřlivé víno (Václav Vorlíček, 1976, Jubilejní cena) nebo Jeden stříbrný 

(1976, Jaroslav Balík, Hlavní cena).91 

 Nastíněné tendence ve směřování kinematografie a Mezinárodního filmového 

festivalu Karlovy Vary od 70. let ukazují na jistou paralelu s jeho vlastním vznikem. 

Jednou z priorit už nadále nebylo hledání esence domácí kinematografie, ale pouze 

propagace nové politiky státu.92 Slovy Jana Adamce: „Cílem nebylo uspět v soutěži, 

ale nabídnout zahraničním hostům a filmovým odborníkům filmy reprezentující nové 

směřování znormalizované kinematografie a novou podobu režimu.“93 

 Během 80. let, jak píše Valck, nastává třetí vývojová fáze festivalů a dochází 

k vytvoření mezinárodního festivalového okruhu, který s sebou přináší jejich 

institucionalizaci a profesionalizaci.94 U každého festivalu dominuje buď ekonomická, 

 
88 Štěpán Hulík, Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-
1973). Praha: Academia 2011, s. 290. 
89 Pane, vy jste vdova! (Václav Vorlíček, 1970), Jáchyme hoď ho do stroje (Oldřich Lipský, 1974), Jak utopit 
Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách (Václav Vorlíček, 1974), Můj brácha má prima bráchu (Stanislav 
Strnad, 1975), Na samotě u lesa (Jiří Menzel, 1976), Léto s kovbojem (Ivo Novák, 1976), Ať žijí duchové 
(Oldřich Lipský, 1977) ad. 
90 Například Morgiana (Juraj Herz, 1972), Ukradená vzducholoď (Karel Zeman, 1966/1974) či Hra o jablko 
(Věra Chytilová, 1976) ad. Více viz.: Jan Adamec, Od rozmarného léta k létu horkému…, s. 315-322. 
91 Eva Zaoralová, Příběh festivalu, s. 226-228. 
92 Více viz. Jiří Purš, Poslání socialistického filmu…, s. 18-23: „Socialistické umění musí být aktivním 
propagátorem boje proti kolonialismu, proti reakčním tendencím buržoazního umění pomlouvat socialistické 
země, socialistickou společnost a naopak musí pravdivě ukazovat život, který se rozvíjí za socialismu, 
ukazovat na rozvoj a sílu idejí marxismu-leninismu, které se přetvářejí v socialistických zemích ve 
skutečnost [...]“. 
93 Jan Adamec, Od rozmarného léta k létu horkému…, s. 310. 
94 Marijke de Valck. Film festivals..., s. 20. [Přeložila: Petra Kasnarová] 
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geopolitická, nebo estetická agenda.95 Festivalový okruh je založen na hierarchizaci, 

v jejímž rámci specifické místo určuje řada faktorů. Kromě místa a času konání je 

klíčový právě obraz festivalu, který musí být „kulturně specifický, ale zároveň 

dostatečně koncepčně podobný.“96 Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se tak 

opět vrací k otázce vlastní identity. 

 Osmdesátá léta karlovarského festivalu nejsou nijak oddělována od let 

sedmdesátých a dvacetileté období normalizace bývá zpětně označováno jako období 

úpadku festivalu, jenž se stal výlučně výkladní skříní kinematografie SSSR. Přestože 

se pozice karlovarského festivalu v 80. letech na mezinárodním poli výrazně 

neupevnila, došlo k několika výrazným změnám, které ovlivnily jeho obraz.  

 Na nutnost zajistit si specifický obraz a místo ve festivalovém okruhu reagoval 

karlovarský festival neúmyslně o několik let dříve zprovozněním nového hotelu 

Thermal. Moderní stavba, jejíž součástí byl bazén s termální vodou, vinárna, kavárna, 

denní bar, společenské salónky, ale i kadeřnictví nebo květinový sál,97 měla „plnit 

funkci mezinárodního hotelu a kulturně společenského střediska,“98 jehož dominantní 

kulturní akcí by byl MFF Karlovy Vary. Jeho realizace na místě obytných budov 

v centru města (která byla kritizována místními obyvateli a měla být kompenzována 

výstavbou nových obytných obvodů)99 byla motivována vytvořením dominantního 

festivalového místa, které by kolem sebe soustředilo festivalové dění. Velký kinosál 

s kapacitou 1 200 diváků či moderní hotelové pokoje poukazují na snahu vyrovnat 

se západoevropským festivalům a zajistit návštěvníkům komfort odpovídající 

důležitosti Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.  

 V rovině dramaturgické koncepce došlo k výrazné změně zrušením Sympozia 

mladých a nových kinematografií Afriky, Asie a Latinské Ameriky, které bylo do té 

doby postaveno na roveň oficiální soutěži. Soutěž debutů, kterou bylo Sympozium 

nahrazeno, už svým názvem indikuje větší otevřenost vůči západní produkci, která 

není explicitně vyčleněna z možnosti účasti. Hodnotu ocenění, ale opět devalvovalo 

jejich množství, které s každým ročníkem stoupalo. Zároveň ale se zánikem Sympozia 

ztratil karlovarský festival jednu z klíčových programových sekcí, která tak dlouho 

 
95 Tamtéž, s. 33. [Přeložila: Petra Kasnarová] 
96 Julian Stringer, Globální města…, s. 58. 
97 František Dvořák, Karlovy Vary. Praha: Olympia, 1974, s. 83-86. 
98 Tamtéž, s. 84. 
99 Eva Zaoralová, Příběh festivalu, s. 78. 
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definovala jeho obraz. Ačkoli zastávala spíše funkci politickou, byli díky ní objeveni 

tvůrci jako Nabil Maleh, který získal ocenění za snímek Leopard nebo argentinský 

režisér Jorge Zuhair Jury. 

 Druhou nově vzniklou sekcí byly Rozpory současného světa ve filmu. V jejím 

rámci byly uváděny dokumentární snímky „zachycující zejména ohniska bojů 

o převahu mocenských vlivů“,100 jejichž politický význam přesahoval divácký zájem.101  

 Ani v 80. letech nemohl karlovarský festival svou soutěží či přehlídkou 

konkurovat významu zahraničních festivalů. Západní, ale ideově prověřené snímky, 

jejichž kvalitu určovalo uvedení na jiných festivalech nebo již získaná ocenění, byly 

uváděny primárně v Informativní sekci. Velká cena putovala kromě roku 1970 (Kes, 

Ken Loach, Velká Británie) a 1986 (Ulice umírání, Bill Bennett, Austrálie), kdy byly 

oceněny filmy západní kinematografie, do Sovětského svazu. Přesto se za normalizace 

zásluhou MFF Karlovy Vary dostalo pozornosti tvůrcům, kteří dodnes zaujímají 

významné postavení ve svých národních kinematografiích i kinematografii světové. 

Patří mezi ně Metodi Andonov, jehož snímek Kozí roh (Kozijat Rog, 1972) obdržel 

Zvláštní cenu poroty, stejně jako Vesnický příběh (Oka Oori Katha, 1977) režiséra 

Mrinal Sena. Také Poblouzněný Omar (Omar Gatlato, 1976) debutujícího Merzaka 

Allouache získal ocenění nebo Ken Loach za svůj film Kes102.  

 Určitý význam si tak festival udržel i v období normalizace. Právě schopnost 

zachytit rodící se novou vlnu nebo objevit osobnost, která zastane význačnou pozici 

v celosvětové kinematografii, je totiž jednou ze zásadních schopností festivalů, která 

jim přisuzuje kulturní, symbolický a ekonomický kapitál a upevňuje jejich pozici 

v mezinárodním festivalovém okruhu. 

 V období studené války spočívala sice role Mezinárodního filmového festivalu 

Karlovy Vary v upevňování pozice SSSR, ale v pozdějších 90. letech se odkazy 

na objevení zmíněných tvůrců nebo oceněná díla staly součástí sebeprezentace 

karlovarského festivalu — jeho identity —, jejichž prostřednictvím byl akcentován 

symbolický a kulturní kapitál festivalu. Slova Jiřího Janouška odsuzující normalizační 

éru karlovarského festivalu v raných 90. letech jsou tedy zpětně pochopitelná. 

Navazovat na minulost nebo se odkazovat k význačné roli dřívějších ročníků festivalu 

 
100 Eva Zaoralová, Příběh festivalu, s. 80. 
101 Tamtéž. 
102 Ačkoli dodnes se zásluha přičítá spíše členům zahraniční poroty, kteří výhru prosadili navzdory tlaku 
organizátorů festivalu. Více viz.: Eva Zaoralová, Příběh festivalu, s. 62. 
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v době, kdy ještě převládal diskurz romance103 ve výkladu revoluce, by v roce 1990 

bylo potřením ideálů revolučních protestů. Nicméně zpětně přehodnoceno, kompletní 

odsouzení 70. a 80. let jen jako období úpadku festivalu je z dnešního hlediska spíše 

tendenčním vyjádřením, které nereflektuje určitý význam, který si festival uchoval. 

 
103 James Krapfl, Revoluce s lidskou tváří: politika, kultura a společenství v Československu v letech 1989–
1992. Praha: Rybka Publishers 2016, s. 33-37. 
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4 XXVII. ROČNÍK MFF KARLOVY VARY 

7. 7. - 19. 7. 1990 
 

 

 

 Jak jsem se snažila popsat v historické části práce, identita karlovarského 

festivalu byla silně a neodlučitelně spjata s politickým směřováním země 

a společenským kontextem doby. Nejprve je tedy třeba nastínit společensko-

politickou situaci v Československu, která měla zásadní vliv na vývoj kinematografie 

jako celku, a tedy i na směřování Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. 

 Víra společnosti v normalizační konsenzus, který se dlouho opíral o představu 

spokojenosti a seberealizace jednotlivce ve stabilním společenství, byla klíčová pro 

podporu autoritativního socialistického diskurzu. Tato ovšem začala být ohrožována 

v období přestavby, kdy se rétorika komunistické strany ukázala být vyprázdněnou 

a kdy bylo zrovna tak zřejmé, že uskutečnění těchto požadavků není strana schopna 

zajistit.104 Logickým následkem byla touha po změně stávajícího politického 

uspořádání. Revoluce ale — jak podle Michala Pullmanna, tak také například podle 

Jamese Krapfla — nebyla snahou o zrušení socialismu, ale jeho naplnění105 v době, 

kdy se do popředí dostala otázka proč zrovna tento systém je jediný žádoucí. Otázka, 

na niž nebyla komunistická strana tváří v tvář vyprázdněnosti pojmu přestavby, 

ekonomické stagnaci či „nezájmu Sovětského svazu o přímé řízení svých dosavadních 

satelitních spojenců“106 schopna uspokojivě odpovědět.  

 Sametová revoluce tedy nebyla jen černobílým bojem společnosti proti 

establishmentu, ale měla hlubší význam — jako oslava národa samotného, příležitost 

nově definovat jeho identitu — a jako taková nebyla jen revolucí politickou, ale 

i morální. shrnuje na základě knihy Jamese Krapfla Karel Černý „Základem 

revolučního konsenzu se stalo pět posvátných ideálů listopadu 1989: nenásilí, lidskost, 

sebeorganizace, demokracie, spravedlivost“,107 [kráceno] spíše než touha po hmotném 

blahobytu. Především princip nenásilí se stal následně součástí národní identity 

 
104 Michal Pullmann, Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu. Praha: Scriptorium 
2011, s. 231. ISBN 978-80-87271-31-5. 
105 James Krapfl, Revoluce s lidskou tváří…, s. 129. 
106 Michal Pullmann, Konec experimentu…, s. 231 
107 Karel Černý, Kulturní historie sametové revoluce: revizionistický pohled „zdola“. Sociologický časopis 54, 
2018, č. 4, s. 629. Viz: James Krapfl, Revoluce s lidskou tváří…, s. 113-136. 
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a současně katalyzátorem tragického narativu, jak jej popisuje Krapfl: jako určitou 

deziluzi z následného vývoje událostí, kdy nedošlo k potrestání viníků,108 vzniknuvší 

v návaznosti na narativ komedie, který z pragmatických důvodů prosazovalo politická 

elita.109 „Podobně se kritizovala ekonomická transformace, bezvládí zneužitelné starými 

kádry k obohacování a měkkost ke komunistům a estébákům.“110 

 Krátké porevoluční nadšení československé společnosti z možnosti osobní 

seberealizace, svobodného vyjadřování, otevírání tabuizovaných témat, nemluvě 

v oblasti materiální o přístupu k dosud nedostupným či těžce dostupným produktům 

západní Evropy (na poli kinematografie například k americkým filmům 

či pornografii), vyústilo záhy ve zklamání při konfrontaci se skutečností. Témata, 

požadavky, potřeby a postoje jednotlivců i společnosti jako celku, k jejichž pluralizaci 

a částečné realizaci docházelo již v období normalizace,111 mohly být nyní realizovány 

bez ohledu na autoritativní diskurz, nicméně byly konfrontovány s realitou tržního 

hospodářství. 

 
108 James Krapfl, Revoluce s lidskou tváří..., s. 47-49.; též Karel Černý, Kulturní historie sametové revoluce…, 
s. 627. 
109 James Krapfl, Revoluce s lidskou tváří..., s. 38, 41. 
110 Karel Černý, Kulturní historie sametové revoluce…, s. 627. 
111 Michal Pullmann, Konec experimentu…, s. 21, 161. 
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4.1 Společensko-politický kontext 

 

 První skutečně svobodný ročník festivalu se konal necelý rok po revoluci 

a jeho přípravy tak probíhaly v době největších politických změn. Po více jak 40 letech 

vládnoucí komunistické ideologie, v podmínkách politické nejistoty, se klíčovou stala 

otázka postoje k předchozímu režimu.  

 Posvátné ideály listopadu, které jsem zmiňovala v souvislosti s textem Jamese 

Krapfla, spočívaly především v myšlence nenásilí vyjádřené heslem „nejsme jako oni“ 

či, dnes již ikonickým, symbolickým věnováním květin policejním složkám během 

demonstrací. Absence násilí ze strany protestujících ale dodnes vyvolává otázku, zda 

se jednalo skutečně o revoluci. Zatímco dle Jiřího Suka postrádala Sametová revoluce 

vnitřní revoluční náboj, měla pouze vnější parametry revoluce, a to jen do konce roku 

1989,112 Roman David nevnímá její rysy jako reformní a navrhuje nahradit pojem 

revoluce pojmem reforma. Jako jeden z argumentů předkládá, že všechny kroky, které 

probíhaly od prvních demonstrací až po první svobodné volby, byly v souladu 

s ústavou.113 Jeho tvrzení podtrhuje Jiří Suk, když připomíná mizivý vliv opozice před 

revolucí na politické směřování země a preferenci dialogu o změně systému před 

nekompromisním zúčtováním s komunismem.114 Michal Kopeček spatřuje parametry 

revoluce ve zpřetrhání dějinných vazeb (do určité možné míry) a proměně kolektivní 

identity.115 Právě relativně plynulý přechod od komunismu k demokracii, úzká 

spolupráce s členy KSČ v prvních porevolučních letech či zachování komunistické 

strany navzdory protestům „zdola“ relativizuje jak historickou zkušenost osob 

režimem perzekuovaných či jeho odpůrců, tak ideu a charakter revoluce.  

 Dle Ladislava Holého je při studiu postkomunistické transformace „velmi 

důležité věnovat pozornost představám lidí o svém národu, specifickým diskurzům, 

které tyto představy vytvářejí a způsobům, jimiž ovlivňují politickou a ekonomickou 

 
112 Jiří Suk, Politické hry s „nedokončenou revolucí“…, s. 276. 
113 Roman David, Zákon o protiprávnosti komunistického režimu nebo právní zásady uznávané 
civilizovanými národy? Občanský institut, 1999. Dostupný na: <http://www.obcinst.cz/zakon-o-
protipravnosti-komunistickeho-rezimu-nebo-pravni-zasady-uznavane-civilizovanymi-narody/> 
[vyšlo 1. 11. 1999; cit. 1. 4. 2022]. 
114 Jiří Suk, Politické hry s „nedokončenou revolucí“…, s. 276. 
115 Michal Kopeček, Stigma minulosti, pouto sounáležitosti: první desetiletí českého polistopadového 
komunismu. Soudobé dějiny XVI, 2009, č. 2-03, s. 386. Dostupný na: 
<http://www.usd.cas.cz/casopis/soudobe-dejiny-2-3-2009/> [cit. 5. 4. 2022]. 

http://www.obcinst.cz/zakon-o-protipravnosti-komunistickeho-rezimu-nebo-pravni-zasady-uznavane-civilizovanymi-narody/
http://www.obcinst.cz/zakon-o-protipravnosti-komunistickeho-rezimu-nebo-pravni-zasady-uznavane-civilizovanymi-narody/
http://www.usd.cas.cz/casopis/soudobe-dejiny-2-3-2009/
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praxi“.116 Nově se formující národní identita byla krátce po revoluci založena 

na jasném rozchodu s minulostí a jejím odsouzením a realizovala se prostřednictvím 

porevolučního diskurzu antikomunismu. „Zrodil se postkomunistický 

antikomunismus jako politický, sociální a kulturní fenomén.“117 

 Během první poloviny roku 1990 probíhala řada antikomunistických akcí 

(jako Den proti totalitě, Pravda o KSČ a další), snaha o personální čistky v podnicích 

a institucích i snaha postavit KSČ mimo zákon.118 Antikomunismus se projevoval 

nejen kritikou komunismu v tisku mnoha známými osobnostmi,119 ale též politickou 

angažovaností obyvatel na lokální úrovni, zhmotňoval se v nově zakládaných 

stranách radikalizujících se v odpovědi na smířlivou rétoriku a jednání vedoucích 

členů Občanského fóra (dále OF). Antikomunismus podle Suka „zaplnil ideologické 

vakuum, které vzniklo v důsledku toho, že ‚sametová revoluce‘ nevytvořila žádné ‚ideové 

fikce‘ ani nové ‚ideologické krytí‘“.120 Dekomunizace se stala legitimizujícím prvkem 

nově vznikajících politických stran, ale její přehnané uplatnění by bývalo ohrozilo jiné 

politické cíle.121 

 Občanské fórum sice ve svých prohlášeních odsuzovalo dobu socialismu, 

ale zároveň potřebovalo komunistickou stranu pro svoji legitimizaci. Zdánlivě 

očekávatelné zúčtování s komunisty tak bylo nahrazeno politikou kompromisu, která 

měla zajistit plynulý politický přechod k demokracii. Jak Pithart, tak Havel zbavovali 

ve svých prohlášeních zodpovědnosti většinovou společnost i skutečné viníky. Jedny 

absolutizací viny, druhé absencí trestu. Zatímco svými prohlášeními jako například: 

„téměř všichni občané jsou tak či onak, více či méně namočeni do struktur a praktik 

padlého režimu, málokdo může prohlásit, že má čisté svědomí“122 (dle Romana Davida 

ve snaze vyhnout se pomstě) absolutizovali, a tedy relativizovali odpovědnost za chod 

minulého režimu přenesením morální odpovědnosti na celý národ,123 na úrovni 

 
116 Ladislav Holý, Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická transformace 
společnosti. Sociologické nakladatelství (SLON) 2010, s. 199. 
117 Jiří Suk, Politické hry s „nedokončenou revolucí“…, s. 282. 
118 Tamtéž, s. 284-285. 
119 Například Jan Patočka, Vladimír Hepner ad. 
120 Katka Volná, Liblická konference o dvaceti letech po komunismu. Soudobé dějiny XVI, 2009, č. 2-03, s. 
509. Dostupný na: <http://www.usd.cas.cz/casopis/soudobe-dejiny-2-3-2009/> [cit. 6. 4. 2022]. 
121 Tamtéž. 
122 Jiří Suk, Politické hry s „nedokončenou revolucí“…, s. 291. 
123 Roman David, Zákon o protiprávnosti komunistického režimu…, Dostupný na: 
<http://www.obcinst.cz/zakon-o-protipravnosti-komunistickeho-rezimu-nebo-pravni-zasady-uznavane-
civilizovanymi-narody/> [cit. 1. 4. 2022]. 

http://www.usd.cas.cz/casopis/soudobe-dejiny-2-3-2009/
http://www.obcinst.cz/zakon-o-protipravnosti-komunistickeho-rezimu-nebo-pravni-zasady-uznavane-civilizovanymi-narody/
http://www.obcinst.cz/zakon-o-protipravnosti-komunistickeho-rezimu-nebo-pravni-zasady-uznavane-civilizovanymi-narody/
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lokální politiky (krajská fóra) a některými skupinami obyvatel, byla požadována 

namísto kompromisní politiky spravedlnost a jasné odsouzení zločinů 

komunistického režimu a jeho viníků. Důležitost lokální politiky vyzdvihuje Igor 

Nosál, který ji označuje přímo za nejdůležitější úroveň českého politického života 

umožňující větší participaci občanů na politickém životě.124 Participativní charakter 

občanského chování posiluje občanskou sebedůvěru a vybízí ke ztotožnění s národní 

identitou.125 Reakce na minulý režim a jeho činitele se tak na lokální a národní úrovni 

hned po revoluci dostala do rozporu.  

 Největší obavy předkládané z regionů Občanskému fóru se týkaly jednak 

problémů personálního obsazení důležitých míst v podnicích a centrálních orgánech 

a s tím související přechod komunistických kádrů ze sféry politické do sféry 

hospodářské, kde měl přetrvávat jejich vliv a nekalé praktiky.126 V druhé řadě 

se jednalo o morální odsouzení zločinů komunismu, které se nakonec vyvinulo 

v “návrh na morální tribunál odsuzující komunismus“. Vzhledem k vnitřním změnám 

a napětí v OF 127 bylo ale nakonec odsunuto do pozadí. 

 Daný přístup, ač vedený viditelně politickými zájmy na plynulém, co nejméně 

problematickém předání moci, potvrzuje tezi Ladislava Holého o diskurzu středu, 

který tvrdí, že „klíčovou metaforou české kultury je střed“.128 

 

„Myšlenka rovnováhy vtělená do metafor středu, mostu a kultivace (ta poslední je sama metaforou pro 

ten správný druh rozumu, který je prostředníkem mezi přirozeně daným a vědomě vytvořeným) je 

vůdčí myšlenkou české kultury.“129  

 

Střed, který vyvažuje dichotomii mezi emocemi, tedy přirozeně daným, a rozumem, 

tedy umělým nebo lidskou činností záměrně vytvořeným.130 Historický vývoj je 

v tomto kontextu chápán jako přirozený a tedy podporuje smířlivý pohled 

na minulost, stejně tak tržní hospodářství (v opozici k plánované ekonomice), jelikož 

nejsou dílem jednoho konkrétního aktéra, ale mnohých, neznalých následků svého 

 
124 Igor Nosál, Politická kultura a lokální politika v České republice. Centre Français de Recherche en Sciences 
Sociales (CEFRES) 16, 2010, s. 22. Dostupný na: 
<https://www.cefres.cz/IMG/pdf/nosal1999politickakulturaceskarepublika.pdf>. [cit. 5. 4. 2022]. 
125 Tamtéž. 
126 Jiří Suk, Politické hry s „nedokončenou revolucí“…, s. 288. 
127 Tamtéž, s. 280-300. 
128 Ladislav Holý, Malý český člověk a skvělý český národ…, s. 180-181. 
129 Tamtéž. 
130 Tamtéž, s. 178-180. 
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konání. Smířlivá rétorika OF, která ač byla v době nadvlády emocí nad rozumem 

odsuzována, byla tedy v souladu s diskurzem středu. Návrat k demokratické tradici 

Československa byl pak chápán jako vítězství přirozeně daného nad uměle 

vytvořeným — tedy nad české kultuře a identitě cizím socialistickým systémem. 

 MFF Karlovy Vary, jakožto dlouhou dobu nejvýznamnější kulturní událost 

v Československu, je odrazem diskurzů, které mění kulturu a formují národní 

identitu. Jak vysvětluje Thomas Elsaesser, je to popkultura a média, kde nejvíce 

dochází k potvrzování stereotypů o národní identitě,131 festivaly, jakožto společenské 

události vyzdvihující lokální a národní specifika, nevyjímaje. Organizátoři 

XXVII. ročníku MFF Karlovy Vary (dále 27. ročníku) se v odpovědi na porevoluční 

antikomunistický fenomén rozhodli pro radikální řez v historii události. Bez výjimky 

se vymezili vůči jeho historickému vývoji, který odsoudili jako ideologicky řízený, 

pokrytecký a nedostatečně prestižní. Klíčovým heslem festivalu se stalo Spřízněni 

volbou a klíčovou myšlenkou rehabilitace československé kinematografie 

i pověsti festivalu. 

 

4.1.1 Spřízněni volbou jako metafora středu 

 

 Karlovarský festival se na počátku 90. let stal ukázkovým paradoxem kulturní 

události využívající a zároveň distancující se od vlastní minulosti. Spojoval v sobě 

představu události existující v české kultuře po několik dekád, a tedy reprezentující 

národní identitu, která se ovšem bez vlastního přičinění ocitla pod vlivem systému, 

který byl české kultuře cizí. Socialismus byl náhle vnímán jako období převahy uměle 

vytvořeného, kdy absentovala kultivace lidské přirozenosti. První porevoluční ročník 

tedy nevyužíval pro zlepšování své pozice ve festivalovém okruhu nebo navýšení 

atraktivity události konkrétních odkazů k úspěchům minulosti. Pohotová reakce 

Jiřího Janouška na proměnu politické situace, kdy se striktně vymezil vůči 

dlouholetému vlivu ideologie SSSR na podobu festivalu, byla pochopitelná, ne-li 

jediná možná. V oficiálním programu festivalu se objevilo jeho prohlášení, 

že se “fakticky jedná o ročník první, konaný v podmínkách svobodného 

 
131 Thomas Elsaesser, European cinema…, s. 57. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
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a demokratického státu“.132 Toto prohlášení organizátorů jednoznačně deklarovalo 

odstup od historie festivalu a bylo v souladu s probíhajícími změnami v Evropě. 

Kritikou minulosti ale paradoxně implicitně zdůrazňovalo délku jeho existence, a tedy 

význačnost v rámci národní kultury i mezinárodního okruhu festivalů. 

 Kritiky bývalého režimu využívali organizátoři jako nástroje diferenciace 

nadcházejícího ročníku od historického vývoje MFF Karlovy Vary. Osvobození 

od politických manipulací umožnilo dle organizátorů vtisknout festivalu „podobu 

skutečné filmové události“.133 Distance od vlastní historie a jejích organizačních 

pravidel, politiky udělování cen či výběru filmů byla účinným marketingovým 

nástrojem definujícím novou identitu 27. ročníku MFF Karlovy Vary a jeho budoucí 

směřování, která navíc v době silných antikomunistických nálad ve společnosti 

odrážela jejich záměr přiblížit se západoevropskému standardu.  

 Propsala se i do změny oficiálního festivalového hesla. „Za ušlechtilé vztahy 

mezi lidmi, za trvalé přátelství mezi národy“ se proměnilo v heslo „Spřízněni volbou“. 

Zřejmý odkaz na Goetheho, tedy jeho začlenění chemické reakce, při níž se mezi dva 

propojené prvky vmísí prvky cizí a vzniknou zcela opačná a nová spojení, 

do mezilidských vztahů je dovednou metaforou proměny mezinárodních politických 

vazeb i politické situace v kontextu národním. Revoluce se stala oním cizím prvkem, 

který se vmísil mezi společnost a politiku, do té doby vnímané jako dva oddělené 

prvky, jak vyplývá z teze Michala Pulmana o normalizačním konsenzu. Heslo tak 

symbolicky odkazovalo na společnost spřízněnou kolektivním bojem za proměnu 

politické situace v Československu, podporujíc narativ jednoty všech občanů v opozici 

ke komunistickému diktátu. A demokratizující se Československo se zároveň stalo 

prostředníkem mezi Východem a Západem. 

 Spřízněni volbou jako oficiální podnázev festivalu v tomto kontextu 

symbolicky vyjadřuje představu festivalu jako prostředníka. MFF Karlovy Vary jako 

festival kategorie A s mezinárodní soutěží a filmovým trhem byl ideálním místem pro 

zprostředkování osobních setkání, vítaný návrat exilových tvůrců či zahraničních 

autorů, celebrit, obchodníků a dalších, kteří z politických důvodů toto odmítali nebo 

ani neměli možnost festival navštívit. Využití festivalu jako mezinárodní platformy 

pro setkávání a propagaci osvobozené kinematografie bylo logickou reakcí 

 
132 27. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1990, s. 5. 
133 Tamtéž, s. 4. 
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organizátorů, kteří danému záměru uzpůsobili program i propagaci. V rovině 

nadnárodní tak atraktivita festivalu spočívala spíše v revolučních změnách v Evropě, 

otevření hranic, setkávání či možnosti zhlédnout nedostupná díla než v atraktivitě 

hlavní soutěže, která byla vlivem historických událostí v Evropě upozaděna. 

 V rovině národní pak náhlé opanování jedné části veřejné sféry — největší 

kulturní události v Československu — bylo přechodným aktem ve vztahu mezi 

veřejností a politikou. MFF Karlovy Vary svým programem umožňoval symbolicky 

vyvázat veřejnou sféru z politického vlivu a radikálním odsouzením jejího 

znehodnocení komunistickou stranou sice nezmizela stereotypní dichotomie my 

versus oni, tolik aktuální v polistopadovém období, ale festivalu byla navrácena jeho 

svátečnost. Stala se z něj událost veřejné komunitní oslavy národní kultury.  

 Právě kolektivní oslava je dle Beth Mudford jednou z hlavních dvou funkcí 

festivalů. V rovině národní vytváří pocit komunity a skrze interakci návštěvníků mezi 

sebou i s filmy posiluje pocit národní identity.134 Porevoluční ročník byl oslavou 

demokratického směřování země, nově nabyté svobody společnosti i setkání 

„se Západem“, což můžeme spatřovat především ve festivalovém programu. Na straně 

druhé mohou festivaly sloužit v nadnárodní úrovni jako marketingový nástroj dané 

země k posílení mezinárodních vztahů, vlastního obrazu nebo prestiže.135 Média jsou 

pak nástrojem, který tyto narativy zaznamenává a dále reprodukuje národu 

i mezinárodním divákům.  

 
134 Beth Mudford, Royal Celebrations in the Twenty-First Century: ‘Cool Britannia’ versus ‘Britannia Ruled 
the Waves’. In: MERKEL, Udo (ed.), Identity Discourses and Communities in International Events, Festivals 
and Spectacles. Londýn: Palgrave Macmillan 2015, s. 116. Dostupný na: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=1986768&pq-origsite=primo 
[cit. 10. 4. 2022]. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
135 Tamtéž. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=1986768&pq-origsite=primo
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4.2 Programový koncept 

 

Kroky, které vedení festivalu podniklo, sloužily paralelně zájmům na národní 

i mezinárodní úrovni. V obou rovinách byl klíčovým prostředkem programový 

koncept. Stěžejními kritérii při jeho utváření byla atraktivnost pro zahraniční 

i domácí publikum a současně oslava národní identity a úspěchů vlastní 

kinematografie. Jiří Janoušek a Milan Hanuš shrnuli programový koncept v úvodu 

programové brožury jako  

 

„příležitost splatit dluh vůči donedávna diskriminovaným filmovým dílům a představit je 

festivalovému publiku“ a snahu „nepředpojatě se otevřít světu a v mezinárodním kontextu obnovit 

násilně přerušenou kontinuitu vývoje československé kinematografie“136 

 

Vedle povinné hlavní soutěže, která byla u 27. ročníku druhotná v kontextu 

probíhajících politických změn, se klíčovou programovou sekcí stala rozsáhlá 

retrospektiva, příznačně pojmenovaná v souladu s festivalovým heslem a oficiálním 

podnázvem prvního porevolučního ročníku — Spřízněni volbou. Retrospektiva měla 

dle organizátorů uvést československý film do „širších evropských souvislostí“137 

znovu potvrzujíc ideu festivalu jako prostředníka. Skládala se z několika tematických 

sekcí. Mezi filmy osvobozenými byly uvedeny filmy společensko-kritické, z nichž se 

osm filmů nikdy nedostalo do oficiální distribuce.138 Uvedeny byly: 

 

Archa bláznů aneb Vyprávění z konce života (Ivan Balaďa, 1990) 

Den sedmý, osmá noc (Evald Schorm, 1990) 

Ezop (Rangel Valčanov, 1990) 

Kateřina a její děti (Václav Gajer, 1975) 

L'alie pol'né (Elo Havetta, 1973) 

Nezvaný host (Vlastimil Venclík, 1991) 

Obrazy starého světa (Dušan Hanák, 1972) 

 
136 27. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1990, s. 5. 
137 Festival: deník 27. MFF v Karlových Varech 27, č 1, s. 1. 
138 Filmy, které hned na počátku normalizace putovaly do trezoru jsou zde podtržené. 
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Pasťák (Hynek Bočan, 1990) 

Postava k podpírání (Pavel Juráček, Jan Schmidt, 1964) 

Skřivánci na niti (Jiří Menzel, 1990) 

Smuteční slavnost (Zdenek Sirový, 1990) 

Ucho (Karel Kachyňa, 1990) 

Vtáčkovia, siroty a blázni (Juraj Jakubisko, 1991) 

Zabitá neděle (Drahomíra Vihanová, 1990) 

 

 Nutno dodat, že některé filmy už tou dobou putovaly po festivalech nebo byly 

uvedeny v oficiální distribuci. Snímek Skřivánci na niti byl 8. nejnavštěvovanějším 

a zároveň i nejúspěšnějším v české distribuci139, navíc byl v témže roce oceněn Zlatým 

medvědem i čestným uznáním poroty FIPRESCI na MFF v Berlíně.140 Ucho bylo 

zasláno do soutěže na MFF v Cannes.141 Zabitá neděle sesbírala několik cen ještě těsně 

před revolucí a byla dokonce uvedena na MFF v Karlových Varech v rámci sekce KIWI 

už v roce 1988.142 Den sedmý, osmá noc byl uveden na MFF v Moskvě v roce 1989 

v rámci samostatné retrospektivy Evalda Schorma.143 Naopak filmy Pasťák a Archa 

bláznů musely být po revoluci teprve dokončeny.144 

 Retrospektivu dále doplňovala některá díla tvůrců československé nové vlny 

v rámci sekce Nový film 60. let v Československu. Ta měla sloužit k rehabilitaci 

dalších zakázaných nebo jinak systémem postižených filmů. Nahlížet československý 

fenomén v širších souvislostech, jak avizovali organizátoři, ale znamená i připomínat 

prestiž československé kinematografie, respektive československé nové vlny, 

mezinárodnímu publiku a vyvářet tak festivalu symbolický kapitál, který jako jediný 

umožňuje tato díla zhlédnout. Uvedeny byly převážně mezinárodně hojně oceňované 

filmy, jimž dominovaly Oscarem oceněné Obchod na korze a Ostře sledované vlaky. 

 

 
139 Aleš Danielis, Česká filmová distribuce po roce 1989. Iluminace: časopis pro teorii, historii a estetiku filmu 
19, 2007, č. 1, s. 59. 
140 Skřivánci na niti. Filmový přehled. Dostupný na: 
<https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396810/skrivanci-na-niti> [cit. 10. 4. 2022] 
141 27. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1990, s. 30. 
142 Tamtéž, s. 34. 
143 Zasedání čs. film. rady 1989. Informace o čs. účasti na XVI. Mezinárodním filmovém festivalu v Moskvě. 
NFA, f. ÚŘ ČSF, k. R13/BII/2P/1K, s. 2. 
144 Jan Lukeš, Diagnózy času: český a slovenský poválečný film (1945-2012). Praha: Slovart 2013, s. 275. 
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Černý Petr (Miloš Forman, 1964) 

Démanty noci (Jan Němec, 1964) 

Intimní osvětlení (Ivan Passer, 1966) 

Každý den odvahu (Evald Schorm, 1965) 

Obchod na korze (Ján Kadár, Elmar Klos, 1965) 

Ostře sledované vlaky (Jiří Menzel, 1966) 

Případ pro začínajícího kata (Pavel Juráček, 1970) 

Sedmikrásky (Věra Chytilová, 1966) 

Slávnost v botanickej záhrade (Elo Havetta, 1969) 

Slnko v sieti (Štefan Uher, 1962) 

Stud (Ladislav Helge, 1968) 

322 (Dušan Hanák, 1970) 

Všichni dobří rodáci (Vojtěch Jasný, 1969) 

Zbehovia a pútníci (Juraj Jakubisko, 1968) 

Žert (Jaromil Jireš, 1969) 

 

 K nim byly připojeny medailonky in memoriam čtyřem autorům, kteří 

„se svobody nedočkali“145 — Elo Havetta, Pavel Juráček, Ján Kadár a Evald Schorm. 

Atraktivní možnost na jednom místě zhlédnout zakázané tituly a připomenout 

si tvorbu režimem perzekuovaných tvůrců doplňovala velká premiéra děl exilových 

tvůrců v sekci Exilová tvorba. Ta připomněla tvorbu autorů jako Miloš Forman, 

Vojtěch Jasný, Ivan Passer, Pavel Kohout či Ján Kadár, ale i dalších, československému 

publiku méně známých jmen.146 Jednalo se o skupinu jmen značně eklektickou, 

zahrnující režiséry, kameramany, scénáristy či dokumentaristy s rozdílným 

zahraničním vlivem i symbolickým kapitálem pro českou kulturu. Osudy některých 

z nich, včetně jejich tvorby blíže rozvádí Jiří Voráč v knize Český film v exilu.147 

Bernard Šafařík a Václav Reischl se v zahraničí prosadili jako nezávislí autorští filmaři 

v oblasti alternativní kinematografie, jejichž filmy vznikaly s minimálními finančními 

prostředky, ale byly uváděny a získaly ohlas na zahraničních festivalech. Následně 

se oba věnovali spíše dokumentární tvorbě. Stejně tak i Jana Boková se věnovala 

 
145 27. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1990, s. 4. 
146 Kompletní seznam zahrnuje ještě jména: Otokar Votoček, Štěpán Benda, Ivo Dvořák, Ivan Fíla, Jiří 
Havrda, Igor Luther, Otto Olejár, Jan Němec, Michal Wellner Pospíšil a Stanislav Barabáš.  
147 Více viz: Jiří Voráč, Český film v exilu: kapitoly z dějin po roce 1968. Brno: Host 2004. 
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dokumentární i hrané tvorbě, se zaměřením na odlišné kultury a minority a její filmy 

získaly ohlas zahraniční kritiky.148 Otokar Votoček přivezl svůj celovečerní hraný 

debut Křídla slávy (Wings of Fame, 1990)149 s mezinárodním obsazením (Peter 

O'Toole, Colin Firth, Marie Trintignant), který byl úspěšně uveden na mezinárodních 

festivalech, kde získal i několik ocenění. 

 Uvedení exilové tvorby nebylo z hlediska potřeb festivalu pouze nezbytností, 

která zapadala do celkového kontextu „splácení dluhu“. Dle Jiřího Voráče exilová 

tvorba jednak explicitně i implicitně ukazovala zkušenost exilu a lze v ní tedy 

„shledávat onen výraz specificky české a šířeji, středoevropské historické zkušenosti“.150 

Jednak umožnila nahlédnout specifickou československou zkušenost, jelikož 

se většinou vztahuje k „existenčním poměrům a politické situaci v předrevolučním 

Československu“.151 Představení exilových tvůrců tedy zapadalo do představy 

kolektivní oslavy československé kultury a historie, ale umožňovalo ji nahlédnout 

i v jiných kontextech „zvenku“. 

 Snahu o opětovné začlenění do Evropy odrážely tři sekce: cyklus Cizinci o nás 

zahraničnímu publiku představoval československou historii a kulturní tradice 

a lokálnímu publiku umožnil nahlédnout vlastní historii a národní identitu z jiné 

perspektivy. Jednalo se o 5 snímků:  

 

Andělé moci (Gli angeli del potere, Giorgio Albertazzi, 1988) 

Terezínský deník (Terezín Diary, Dan Weismann, 1989) 

Doznání (L'aveu, Costa-Gavras, 1970) 

Následuje mě (Follow me, Maria Knilliová, 1988) 

Hranice 

 

 Demaskovat historické lži se festival snažil i sekcí Svědectví dokumentaristů, 

využívajíc všeobecného diskurzu o objektivitě dokumentární tvorby. Festival se tak 

podílel na konstituování narativu o nezpochybnitelném boji dobra, zastoupeného 

„obyčejnými“, morálně uvědomělými občany, se zlem vojenské intervence z Východu, 

 
148 Tamtéž, s. 74-86. 
149 Více o Otokaru Votočkovi např. viz Jan Lukeš, Orgie střídmosti aneb, Konec československé statní 
kinematografie: (kritický deník 1987-1993). Praha: Národní filmový archiv 1993, s. 206. 
150 Jiří Voráč, Český film v exilu..., s. 147. 
151 Tamtéž, s. 146. 
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politické reprezentace a systému, který se díky občanské mobilizaci podařilo porazit 

a nyní je možné potvrdit kýžený stereotyp o přirozeném demokratickém aspektu 

národní identity.  

 K připomenutí vlastních dějin sloužilo i pásmo Osudové chvíle, které bylo 

přiznanou oslavou národní identity. Filmy mapující přelomové události 

československých dějin měly divákům ukázat obraz charakteru národa, který uvidí 

„mnohokrát nalomený, sražený na kolena, ale i vítězící, vzpřímený a naděje plný“.152 

Ke zpřítomnění historie, jejích národních křivd i vítězství posloužily dobové týdeníky 

ale také dokumenty soustředící se na roky 1918, 1938, 1948, 1968 a nově i 1989. 

Tedy konkrétně vznik Československa, ustavení československých legií v Rusku, zánik 

republiky, Pražské jaro a Sametovou revoluci. V jeho rámci byl promítán i snímek 

Karla Vachka, který můžeme chápat jako inspiraci pro festivalové heslo — Spřízněni 

volbou.153 Stejnojmenný dokument z roku 1968 zachycující události okolo Pražského 

jara a abdikace prezidenta Antonína Novotného funguje jako další rovina významu. 

Připomíná volání po změně započaté před více jak 20 lety, jíž byla Sametová revoluce 

chápana jako dědictví a pokračování. Pásmo mělo vyvolat diskuzi a ukázat 

historickou provázanost evropských zemí prostřednictvím navazujícího semináře 

„o širších souvislostech novodobých dějinných zvratů, jimiž Československo prošlo, 

a o manipulaci s filmovým dokumentem k politickým a propagandistickým cílům“.154 

 Retrospektivu uzavírala dokumentární sekce Návraty do Evropy. Skládala 

se z filmů zachycujících nedávné změny situace ve střední a východní Evropě. 

„Představa návratu do Evropy se objevila v kontextu vzedmutých národních citů, které 

provázely pád komunismu nejen v Československu, ale ve většině zemí střední 

a východní Evropy.“155 V Československu byl diskurz přirozeného návratu i součástí 

oficiálního programu ODS:  

 

„Náš úkol usnadňuje to, že naše cesta je vlastně návratem. Vracíme se ze zaostalého rozhraní Evropy 

a Asie zpět na Západ, k němuž jsme po tisíciletí patřili. Cesta do Evropy je současně cestou domů, 

 
152 27. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1990, s. 95. 
153 Spřízněni volbou (Karel Vachek, 1968).; Festival: deník 27. MFF v Karlových Varech 27, č 2, s. 1. 
154 27. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1990, s. 4. 
155 Ladislav Holý, Malý český člověk a skvělý český národ…, s. 198. 
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k sobě samým, k vlastním demokratickým tradicím [...].“156  

 

K jeho potvrzování tak docházelo na celonárodní úrovni a opakovaně během voleb. 

Český sebeobraz se skládá z představy kulturního a vzdělaného národa s dlouhou 

demokratickou tradicí. Návrat do Evropy se tak jevil jako přirozený návrat k vlastní 

identitě. Jak ale upozorňuje Ladislav Holý: „Údajně evropské hodnoty, které si Češi 

připisují, jsou takto konstruovány v kontextu otevřeného nacionalismu“,157 který 

je překážkou evropské integraci. Myšlenka zobrazit v rámci sekce proměnu situace 

v Evropě na jednu stranu zdůrazňuje specifickou národní identitu jednotlivých států, 

ale také odpovídá představě jednotné Evropy, v níž převažují univerzální evropské 

hodnoty nad nacionalistickými tendencemi. V kontextu československém vychází 

z představ o vlastním národě a je jasně deklarovanou snahou začlenit se mezi země 

západní. 

 Nově nabytá svoboda umožňující takovýto program se stala základem 

festivalové identity v roce 1990. Retrospektiva Spřízněni volbou těžila z atraktivity 

doposud nedostupných děl jak pro zahraniční diváky, tak pro domácí publikum. Pro 

obě skupiny festival posloužil do jisté míry jako alternativní distribuční platforma 

po dlouhá léta zakázaných děl. Ta zároveň prostřednictvím rozsáhlých anotací 

umožnila vyjádřit jasně postoj ke komunistické minulosti, pravdivě popsat tehdejší 

poměry, které se filmy snaží vyobrazovat, a pomocí osobních medailonků 

rehabilitovat režimem omezované a perzekuované tvůrce. Prostor v rámci ní dostaly 

i dokumentární snímky, které potvrdily politické stanovisko festivalu.  

 

4.2.1 Festival a kina 

 

 Uvádění trezorových filmů krátce po revoluci nebylo ani zdaleka dáno pouze 

porevoluční politickou situací. Ve vysoce organizované socialistické státní správě bylo 

uvedení filmů diskutováno a schváleno už během roku 1988 a 1989.158 Především 

z důvodu plánované přestavby československé kinematografie a s ohledem na úbytek 

 
156 Adéla Gjuričová, Poněkud tradiční rozchod s minulostí: přítomnost minulosti v ideologii a politické 
rétorice Občanské demokratické strany. Soudobé dějiny XVI, 2009, č. 2-03, s. 315. Dostupný na: 
<http://www.usd.cas.cz/casopis/soudobe-dejiny-2-3-2009/> [cit. 12. 4. 2022]. 
157 Ladislav Holý, Malý český člověk a skvělý český národ…, s. 199. 
158 Návrh na využití filmů 60. let, Praha, 15. září 1989. NFA, f. ÚŘ ČSF. k. R13/BI/6P/7K.  

http://www.usd.cas.cz/casopis/soudobe-dejiny-2-3-2009/
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návštěvnosti kin. Strach z aktivizování opozičních sil či ekonomické ztráty vyústil 

ve snahu vedení Ústředního ředitelství československého filmu (ÚŘ ČSF) o urychlené 

řešení otázky reorganizace Československého filmu i změn v distribuci a rozvoji 

videodistribuce. Byly diskutovány organizační, kádrové a kompetenční změny 

systému výběru zahraničních filmů, především s ohledem na pronikání západních 

titulů na trh oficiální i neoficiální cestou na videonosičích.159 Dle slov Jiřího Janouška 

z června 1989: „v současné době i u nás /podobně jako v zahraničí, a to dnes již 

i v socialistických zemích/ obstojí pouze divácky /komerčně/ úspěšné filmy a vysoké 

umění, obojí založené na vysoké profesionální úrovni práce“.160 Stejná situace je patrná 

i z opačného hlediska — nákupu československých filmů. Už v březnu roku 1989 je 

socialistickými zeměmi kritizován nedostatek kvalitních děl československé 

kinematografie a vznášen požadavek na umělecky nebo žánrově hodnotné, dobře 

řemeslně zpracované filmy, které by měly divácký potenciál.161 

 Uvedení trezorových snímků na MFF Karlovy Vary tedy ve výsledku nebylo tak 

ojedinělé, jak se při zpětném pohledu může zdát. Trezorové filmy se těšily 

návštěvnosti například už na jaře roku 1990 v rámci samostatného cyklu v pražském 

Paláci kultury162 nebo v rámci přehlídky Filmy z trezoru v únoru stejného roku.163 

Snímky měly ale premiéry už v průběhu roku 1990, například Ucho bylo uvedeno už 

1. ledna 1990.164 Smuteční slavnost byla dokonce neoficiálně uvedena už 16. listopadu 

1989 na filozofické fakultě Univerzity Karlovy a slavnostní premiéru měla před 

MFF Karlovy Vary 3. května 1990.165 Program karlovarského festivalu měl být prý 

navíc téměř identický s programem Letní filmové školy v Písku, (od roku 1992 

v Uherském hradišti) která jej následovala.166 Jak ale dodává Jan Lukeš,167 celkem 

 
159 Zápis z 1. zasedání československé filmové rady konané dne 15. 6. 1989 v Praze. NFA, f. ÚŘ ČSF, k. 
R13/BII/2P/1K, s. 1-4.; Poznámky k materiálům do porady Čs. filmové rady. NFA, f. ÚŘ ČSF, k. R13/BII/2P/1K, 
s. 1.; Výsledky kulturně politické práce s filmem v roce 1988 v ČSR a SSR, červen 1989. NFA, f. ÚŘ ČSF, k. 
R13/BII/2P/1K, s. 1-2. 
160 Poznámky k materiálům do porady Čs. filmové rady. NFA, f. ÚŘ ČSF, k. R13/BII/2P/1K, s. 2. 
161 Zasedání Čs. film. rady 1989. Zpráva o průběhu zasedání výběrových komisí zemí socialistického 
společenství, které se konalo v Táboře ve dnech 13.-22.3.1989. NFA, f. ÚŘ ČSF, k. R13/BII/2P/1K, s.1-8. 
162 Jan Lukeš, Orgie střídmosti…, s. 90. 
163 Jan Lukeš, Diagnózy času…, s. 266. 
164 Ucho. Filmový přehled. Dostupný na: <https://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396883/ucho>  
[cit. 10. 4. 2022] 
165 27. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1990, s. 28.; Další zdroj uvádí jako oficiální premiéru datum 
1. června 1990. Viz: Smuteční slavnost. Filmový přehled. Dostupný na: 
http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396818/smutecni-slavnost [cit. 10. 4. 2022]. 
166 Přehlídky Čs. filmů 1990: z korespondence s Georgem Schatzem z 25. 5. 1990. NFA, f. ÚŘ ČSF, k. 
R10/BII/5P/1K. 

http://www.filmovyprehled.cz/cs/film/396818/smutecni-slavnost
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rychle o tyto filmy opadl zájem vzhledem ke ztrátě aktuálnosti v kontextu 

porevolučních změn i s ohledem na konkurenci atraktivních zahraničních titulů. Zcela 

opačná situace nastala ale v zahraničí. Jak je patrno z archivních materiálů,168 zájem 

o uvedení především snímků československé nové vlny a snaha o bližší seznámení 

s československou kinematografií se objevovala v Itálii, Německu, Francii a dalších 

zemích. Jednalo se o retrospektivy jako například Festival on Czechoslovak Cinema 

1963–1968 nebo retrospektiva filmů Evalda Schorma. 

 Sedmadvacátý ročník MFF Karlovy Vary měl být krokem k rehabilitaci 

festivalu. Volba kinematografické i historické retrospektivy ale současně ukazuje, 

že se v prvním porevolučním ročníku nejednalo ze strany organizátorů o zřetelnou 

formulaci identity odlišující festival ve festivalovém okruhu v dlouhodobějším 

měřítku. Stejně jako v případě Berlinale byl kladen důraz na historický význam 

okamžiku, jehož byl festival oslavou vyjadřovanou skrze výběr filmů.  

 

4.2.2 Ocenění a poroty 

 

 Tento ročník MFF Karlovy Vary se vědomě vracel k překonanému konceptu 

festivalu jako místa propagace a kulturní legitimizace vlastní národní kinematografie. 

Důraz na umělecké kvality filmů a mezinárodní přesah opět vystřídala národní 

přehlídka a propagace kulturní politiky státu. 

 Klíčový aspekt akreditovaných festivalů — hlavní soutěž — byl upozaděn. A to 

jak rozsahem retrospektivy, která jen ve dvou klíčových sekcích Osvobozené filmy 

a Nový film 60. let v Československu sestávala z 29 snímků, tak také spornou kvalitou 

filmů, která se stala důvodem k neudělení hlavní ceny — Křišťálového globu. 

Přitažlivost soutěžní přehlídky se nepodařilo obnovit ani ve změněných podmínkách, 

ačkoli se paradoxně jednalo o jednu z hlavních kritik organizátorů směrem 

k předcházejícím ročníkům pod komunistickým dohledem. Paradoxně se tak dostalo 

ocenění hlavně filmům trezorovým. Do soutěže byl za Československo vyslán film 

příznačně reflektující a kritizující nepřirozenou povahu socialismu Byli jsme to my? 

(1991) Antonína Máši, který sice soutěž nevyhrál, ale získal cenu poroty. A snímek 

 
167 Jan Lukeš, Orgie střídmosti…, s. 90-91.  
168 Přehlídky Čs. filmů 1990: z korespondence s Bernardem Martinandem z 22. 1. 1990, Freddym Buachem z 
3. 1. 1990, Mimmou Gallinou z 28. 4. 1990 a dalšími. NFA, f. ÚŘ ČSF, k. R10/BII/5P/1K. 
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Vtačkovia, siroty a blázni, který si odnesl „jen“ cenu FIPRESCI, což bylo dle slov Evy 

Zaoralové, tehdy ještě šéfredaktorky měsíčníku Film a doba, nemoudrým 

opomenutím kvalit filmu ze strany poroty hlavní.169 Třetí cenu pro český film 

a druhou cenu FIPRESCI — pro nesoutěžní program — si odnesl film Smuteční 

slavnost Zdenka Sirového, další dílo let šedesátých.170 

 Namísto udělení ceny v hlavní soutěži se porota rozhodla „reagovat na 

mimořádnou povahu tohoto festivalu“171 udělením ceny Růže z Lidic, a to  

 

„všem známým i méně známým filmovým tvůrcům, kteří se zasloužili o jedinečnou kvalitu českého 

a slovenského filmu a často byli za svůj talent pronásledováni, přinuceni k odchodu z vlasti a jejich 

filmy byly zakázány“172.  

 

Cena byla založena v roce 1970 a od té doby byla považována za druhou 

nejvýznamnější. Symbolické gesto poroty potvrzuje pojetí porevolučního ročníku 

Jiřího Janouška jako „pokání za staré hříchy“173 a dle jeho vlastních slov i provinční 

charakter přehlídky.  

 

 Ještě v červenci roku 1989 byla na poradě vedení ÚŘ ČSF projednávána 

negativa XVI ročníku MFF v Moskvě, ze kterých mělo vyplynout poučení pro MFF 

Karlovy Vary a směřování následujícího ročníku. Konkrétně: „soustředit [se] na 

kvality soutěže, omezit doprovodné akce, [zajistit] kvalitní doprovodný program (20 

filmů v soutěži optimálně)“.174 Na moskevském festivalu též došlo k odklonu od 

prezentování jednotlivých národních kinematografií, filmy měly zastupovat jen 

samotné tvůrce. V porevoluční atmosféře ale bohužel nebylo toto poučení bráno na 

zřetel a namísto kvalitní mezinárodní soutěže se organizátoři soustředili na 

sekundární programové sekce reprezentující národní kinematografii. Došlo sice, 

 
169 ZAORALOVÁ, Eva. Festival s otazníky: 27. Mezinárodní festival v Karlových Varech. Film a doba 36, 1990, 
č. 11, s. 631-632. 
170 ČSFÚ 1989-2008: Ceny Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 1990. NFA, ČSFÚ, 
k. R5/AII/4P/2K. 
171 Tamtéž. 
172 Historie - 27. ročník. MFF Karlovy Vary. Dostupný na: <https://www.kviff.com/cs/historie/1990> 
[cit. 20. 4. 2022]. 
173 Eva Zaoralová, Příběh festivalu, s. 100. 
174 Pozvánka na 23. poradu vedení ÚŘ ČSF, která se bude konat v pondělí 24. července v 9:00 hod. v 
zasedačce. Bod 5/ Různé - původní text, psáno rukou: „KV — soustředit na kvalit. soutěž, omezit doprovod. 
akce, kvalit. doprovod. program (20 filmů v soutěži optim.)“. NFA, f. ÚŘ ČSF, k. R13/BII/2P/5K. 

https://www.kviff.com/cs/historie/1990
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stejně jako na MFF v Moskvě, ke snížení počtu porot i cen, čímž jim byl navrácen 

symbolický kapitál, ale hromadné ocenění tvůrců 60. let Růží z Lidic zcela popřelo jak 

aktuálnost festivalu, tak podstatu udělování cen s ohledem na kvality filmů. 
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4.3 Festival a ekonomický kontext 

 

 Rok 1989 znamenal také změny ekonomické.  

 

„Pro přechod od centrálně plánované ekonomiky k ekonomice tržní bylo zapotřebí liberalizovat trhy 

a ceny, otevřít ekonomiku světovému hospodářství, zabránit nekontrolovanému nárůstu inflace, 

privatizovat socialistické podniky a vytvořit odpovídající institucionální prostředí.“175 

 

  Dokument, který by strategicky zpracovával kulturní politiku státu, vymezoval 

vztah státu ke kultuře nebo navrhoval inovace v oblasti grantového systému, byl 

ale zpracován až v roce 1996 ve formě tzv. Bílé knihy.176 Přechod od centrálně 

plánované ekonomiky k tržnímu hospodářství zahrnoval i oblast kinematografie. 

Monopol státního filmu byl zrušen a začaly ho nahrazovat menší společnosti 

vznikající až do roku 1993 v podmínkách, kdy pro svobodné podnikání ještě v praxi 

neexistovala legální úprava. K legalizaci situace došlo až v říjnu 1993 vydáním zákona 

č. 273/1993 Sb. o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních 

děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů. Novou 

problematikou byl pak také nárůst zahraniční konkurence. 

 Pro financování festivalu bylo zásadním aspektem střídání s festivalem 

v Moskvě a roční proluka během které došlo k neplánovaným změnám. O financování 

festivalu bylo rozhodnuto už před revolucí a jeho příprava probíhala minimálně 

od začátku roku 1990, jak dokládají dochované archivní záznamy o zahraničních 

cestách na konkurenční festivaly a filmové trhy.177 Jelikož monopol Československého 

filmu existoval až do konce roku 1990, plánování 27. ročníku měl nadále de facto pod 

patronací stát. Jakkoli se tedy vedení porevolučního ročníku snažilo v rámci 

sebeprezentace festivalu formálně oprostit od veškeré formy státního vlivu, zůstal 

 
175 Viktor Hanzlík, Ekonomické reformy. In: Člověk v tísni, Zkušenosti české transformace, b. d., s. 37. 
Dostupný na: <https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/360/file/1422350512-ceska-zkusenost-
transformace.pdf> [cit. 26. 4. 2022]. 
176 Cultural Policies and Trends in Europe. The Compendium of Cultural policies and trends in Europe. 
Dostupný na: <https://www.culturalpolicies.net/down/czechiaol092015.pdf> [cit. 26. 3. 2022]. 
177 Např.: Přehled o výjezdech pracovníků ČSF do zahraničí o pobytu zahraničních partnerů v ČSSR v týdnu 
od 6. 5. do 13. 5. 1989. NFA, f. ÚŘ ČSF, k. R13/BII/2P/5K.; Tamtéž, Přehled o výjezdech... v týdnu od 16. 4. 
do 23. 4. 1989. NFA, f. ÚŘ ČSF, k. R13/BII/2P/5K.; Mezinárodní filmový festival Západní Berlín. NFA, f. ÚŘ 
ČSF, k. R13/BII/2P/5K.; Návrh plánu zahraničních styků organizací čs. kinematografie a SČSDU na rok 1989. 
NFA, f. ÚŘ ČSF, k. R13/BII/2P/1K, s. 19-21. 

https://www.culturalpolicies.net/down/czechiaol092015.pdf
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MFF Karlovy Vary nadále zcela finančně závislý na státu. Proměna vztahu státu 

ke kinematografii se tedy v ekonomické rovině festivalu ve výsledku nedotkla, je 

ovšem otázkou, jak zaručené bylo jeho uskutečnění v době, kdy probíhaly divoké 

personální změny na politické úrovni.178 Trvající finanční podporu festivalu ze strany 

státu je možné si kromě kontinuity jeho plánování od roku 1988 vysvětlovat 

především jeho statusem akreditovaného festivalu. Jako takový byl MFF Karlovy Vary 

výhodným prostředkem pro komunikaci nového politického směřování země 

západnímu světu, zdrojem financí, kulturního kapitálu, i místem zahraničního 

obchodu a setkávání. 

 

Skadi Loist uvádí 6 základních funkcí, které mají festivaly ve vztahu k průmyslu:179 

1) uvádění/filmová přehlídka 

2) získávání kontaktů neboli networking 

3) publicita 

4) trhy 

5) produkce 

6) distribuce 

 

4.3.1 Uvádění 

 

 Z hlediska ekonomického bylo uvedení filmů 60. let, filmů málo známých nebo 

zakázaných ideálním krokem vedení festivalu. Zahraniční zájem o jejich zhlédnutí, 

či uvedení v domácí distribuci zaručoval finanční zisk i zájem o festival a ideálně účast 

zajímavých hostů. Současně byla potvrzována jejich kvalita, a tedy 

konkurenceschopnost československé kinematografie. Preference uměleckých filmů 

před mainstreamovou produkcí a jejich exkluzivní uvedení pak bylo v souladu 

s konceptem festivalů jako kulturních ambasadorů. 

 

 
178 Od roku 1988 byl ministrem kultury Milan Kymlička. Toho záhy po revoluci, v prosinci 1989 vystřídal 
Milan Lukeš, který vydržel v funkci do června 1990, kdy jej nahradil Milan Uhde.  
179 Skadi Loist, On the Relationships between Film Festivals and Industry. In: Yong-Kwan Lee (ed.), Busan 
Cinema Forum: Seeking the Path of Asian Cinema: East Asia. Busan: Busan Cinema Forum; Busan 
International Film Festival 2011, s. 391. Dostupný na: 
<https://www.academia.edu/1195476/OntheRelationshipsbetweenFilmFestivalsandIndustry.2011>. 
[cit. 22. 4. 2022]. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 

https://www.academia.edu/1195476/OntheRelationshipsbetweenFilmFestivalsandIndustry.2011
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4.3.2 Networking 

 

 Networking neboli zjednodušeně získávání kontaktů je dalším klíčovým 

ekonomickým aspektem festivalů. Vysoce organizovaný networking ve formě různých 

typů match-makingu až po creative labs sloužících k vývoji projektů je podobou, 

kterou má dnes. V roce 1990 probíhal s velkou pravděpodobností spíše organicky. 

Další význam ale v tomto kontextu získávají dvě klíčová ocenění udělená v roce 1990 

oficiální porotou a porotou FIPRESCI. Ocenění udělená na festivalu potvrzují 

uměleckou hodnotu filmů a potenciál budoucí tvorby tvůrců. Obzvláště v souvislosti 

s neudělením Křišťálového globu v hlavní soutěži, ocenění dvou československých 

filmů Byli jsme to my? a Vtačkovia, siroty a blázni prestižními porotami skýtalo 

potenciál širší distribuce a mezinárodní publicitu. O filmech se pochvalně zmiňují 

zahraniční recenzenti například v Sight and Sound.180 Ani jednomu z režisérů 

nicméně pozitivní zahraniční ohlas nezaručil úspěch nebo financování dalších filmů. V 

případě Antonína Máši byl film naopak odmítnut kritikou i diváky181 a jednalo se o 

jeho poslední filmovou režii. 

 

4.3.3 Publicita 

 

 Festivalová publicita neboli buzz vyvěrá z přítomnosti celebrit a jiných 

význačných hostů, neopakovatelnosti události či jedinečné možnosti zhlédnout 

určitou část programu; vše doprovázeno symbolickými akty zahájení, zakončení, 

chůze po červeném koberci nebo udělování cen. Festivalový buzz je nástrojem 

k oslovení a získání větší divácké základny i navýšení zájmu ze strany filmových 

profesionálů, díky níž se následně vylepšuje pozice události ve festivalovém okruhu. 

Příjezd Miloše Formana a Theodora Pištěka na kolech až z Francie, přítomnost 

západních hvězd, které Československo navštívily poprvé jako Robert de Niro, to vše 

jednak přitahovalo pozornost československé společnosti, a jednak generovalo buzz 

tolik nezbytný pro komunikovanou proměnu identity MFF Karlovy Vary. 

 
180 Julian Petley, Karlovy Vary: Czechoslovakia’s ’new look’ festival. Sight and Sound 59, 1990, č. 4, s. 219. 
Dostupný na: <https://archive.org/details/Sight_and_Sound_1990_10_BFI_GB/page/n3/mode/2up> 
[cit. 26. 4. 2022]. 
181 Jan Lukeš, Diagnózy času…, s. 275 

https://archive.org/details/Sight_and_Sound_1990_10_BFI_GB/page/n3/mode/2up
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4.3.4 Filmový trh a produkce 

 

 Z hlediska filmového trhu nezastával 27. ročník karlovarského festivalu 

s národně pojatým programovým konceptem roli klíčového hráče. Podíváme-li 

se na medailonky mezinárodních festivalů v časopise Variety, klíčového periodika 

informujícího o kinematografii, o filmovém trhu není v případě Karlových Varů 

zmínka. Trh je ale naopak vyzdvižen v případě Berlinale, Cannes či Toronta.182 Jako 

státem subvencovaná událost nebyl ani producentem nebo koproducentem snímků 

a role, kterou zastával, se tak zúžila na distribuční článek ve festivalovém okruhu 

i v rámci domácí kinematografie.  

 

4.3.5 Distribuce 

 

 V roce 1990 došlo k poklesu návštěvnosti a klasická kino-distribuce musela 

čelit následkům demografických změn, preference jiného způsobu trávení volného 

času, vlivu televize a neoficiální distribuce. Kritickým se stalo samotné zachování kin, 

jejichž počet kontinuálně klesal. Problémem začalo být i zajištění atraktivních 

zahraničních titulů především z amerického trhu, jehož hlavní distributoři avizovali 

již v roce 1989, že se změní způsob, kterým postupují práva k uvádění filmů. Přestože 

tedy stále probíhal výběr filmů komisemi, které vyjížděly do zahraničí, nebylo jasné, 

zda je Filmexport dokáže koupit.183 Festival měl kvality, které klasická distribuce 

neposkytovala. Jednak pro svůj charakter neopakovatelnosti, který byl obzvlášť 

v roce 1990 spjatý s příjezdem zahraničních celebrit či českých exilových tvůrců, 

jednak i jako alternativní distribuční platforma, která uvedla filmy v klasické 

distribuci nedostupné. V převážně československém programu se jednalo o sekci 

uvádějící exilovou tvorbu, soutěž, ale též sekci informativní, která není 

ve festivalovém katalogu ani uvedena. V ní byly představeny filmy renomovaných 

autorů jako Řidič slečny Daisy (Driving Miss Daisy, Bruce Beresford, 1989), Narozen 

4. července (Born On the Forth of July, Oliver Stone, 1989), Spoutej mě! (¡Atame!, Pedro 

Almodóvar, 1989) či Zločiny a poklesky (Crimes and Misdemeanors, Woody Allen, 

 
182 Peter Cowie (ed.), Variety..., s. 461. 
183 Leo Čermák, Od monopolu k oligopolu: česká filmová distribuce v letech 1989 – 1993 (Magisterská 
diplomová práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2008), s. 40. 
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1989). Divákům tak byla nabídnuta kvalitní alternativa hollywoodských 

blockbusterů, které po revoluci získaly na popularitě.  
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4.4 Festival jako instituce 

 

 Zcela zásadní bylo z hlediska organizační struktury festivalu propojení 

s Československým Filmexportem, který držel výhradní právo na distribuci v oblasti 

zahraničního obchodu ještě v roce 1990.184 Filmexport byl součástí Československého 

filmu a v kooperaci s Ústřední půjčovnou filmů a Ústředním ředitelstvím 

československého filmu zajišťoval distribuci.185 Konkrétně měl na starost zahraniční 

obchod, tedy vyjednávání práv a podmínek pro uvádění filmů. Jeho ředitelem byl 

až do roku 1991 Jiří Janoušek, který zastával současně pozici ředitele karlovarského 

festivalu. Dle Evy Zaoralové to byl právě Filmexport, kdo měl vzhledem k délce své 

existence kontakty do zahraničí, a propojení stále ještě státní organizace a festivalu 

na personální úrovni bylo tudíž nezbytné pro zachování festivalu. 

 Přestože byl první porevoluční ročník nadále organizován státem, byla jeho 

programová koncepce schválena už v lednu roku 1990, ne-li dříve. Výše zmiňovaný 

zahraniční zájem o filmy 60 let. se objevil téměř hned po revoluci. Už 13. prosince 

1989 se objevuje žádost z francouzské cinematéky, na kterou odpovídá Hvězdoslav 

Stefan:  

 

„Jsme velmi rádi, že francouzské cinematéky by chtěly předvést v blízké budoucnosti vybrané české 

filmy z šedesátých let. Projednali jsme váš návrh s panem Janouškem, ředitelem Čs. Filmexportu [...]. 

Čs. Filmexport uzavřel dohodu s řediteli MFF v Berlíně, Cannes a Karlových Varech o uvedení 

neznámých nebo málo známých českých filmů na těchto festivalech, takže filmy z Vašeho návrhu 

mohou být uvolněny až koncem července.“186  

 

 Jak se ukazuje, právě přítomnost J. Janouška ve vedení festivalu měla 

za následek vyjednání unikátního uvedení československých filmů 

na nejvýznamnějších kulturních událostech své doby — MFF v Berlíně a Cannes, 

potažmo Karlových Varech, dříve než kdekoliv jinde. 

 

 
184 Fakticky existoval do roku 1994, kdy vstoupil do likvidace, ale už nedržel monopol. Více viz: Aleš Danielis, 
Česká filmová distribuce…, s. 64. 
185 Tamtéž, s. 54. 
186 Přehlídky Čs. filmů 1990: Koncept odpovědi/ Pan Bernard Martinand La Cinématheque francaise, 19. 1. 
1990. NFA, f. ÚŘ ČSF, k. R10/BII/5P/1K. 
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 Divoké personální změny na všech úrovních státních institucí se projevily 

i v širším vedení festivalu. Šéfem festivalového výboru se stal ministr slovenské vlády 

a osobní poradce Václava Havla, Milan Kňažko. Členem festivalové rady byl Igor 

Ševčík, který sehrál význačnou roli ve financování následujícího 28. ročníku. 

Medializováno pak bylo propojení s osobou Václava Havla, dodávajícího události 

kredibilitu, potvrzujíc diskurz svobody a demokracie. V době, kdy se stát zcela 

distancoval od kinematografie, byl tedy s MFF Karlovy Vary spjat i v rovině 

personální. Zájem předních politiků o karlovarský festival je pak možné shledávat 

jako v případě trvající ekonomické podpory právě v jeho statusu festivalu kategorie A. 

 Vazby na tehdejší politickou reprezentaci, ač byly na jednu stranu popírány, 

aby si festival zachoval obraz politicky nezávislé události, byly ale zásadní pro jeho 

samotné zachování. O jeho financování bylo sice rozhodnuto už před revolucí, 

ale v proměňujících se podmínkách nebylo jisté, jestli se nakonec vůbec uskuteční.187 

Budoucnost československé kinematografie, ale i festivalu samotného byla 

diskutovaným tématem na festivalu v souvislosti s obavami z ekonomického vývoje 

v Československu, a tedy jeho financování.188 Začaly se objevovat první návrhy 

přesunout událost do Prahy nebo ji zrušit a nahradit festivalem jiného typu, které 

vyústily o několik let později v konkurenční souboj Pražského Golema a MFF Karlovy 

Vary. 

 
187 Květoslav Kroča, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary: kronika 1946-2001. Karlovy Vary: MIRROR 
PROMOTION 2002, s. 182. 
188 Například viz Julian Petley, Karlovy Vary…, s. 219-220. Dostupný na: 
<https://archive.org/details/Sight_and_Sound_1990_10_BFI_GB/page/n3/mode/2up> [cit. 26. 4. 2022]. 
[Přeložila: Petra Kasnarová]. 

https://archive.org/details/Sight_and_Sound_1990_10_BFI_GB/page/n3/mode/2up
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4.5 Závěr — první ročník 

 

 Krátce po revoluci začala ve společnosti sílit antikomunistická nálada 

a rétorika, na niž se napojil i karlovarský festival. Pokud měla tato rétorika schopnost 

exkulpovat jedince z možné spoluzodpovědnosti na přetrvání předcházejícího 

autoritativního diskurzu,189 pak se zrovna tak s její pomocí MFF Karlovy Vary 

distancoval od své normalizační minulosti. Bylo tak patrno už v úvodnících 

festivalového katalogu, festivalovém deníku, propagačních materiálech i ze stavby 

samotného programu. Tato strategie se strefila v porevolučním období do nálady 

ve společnosti, ale i v celosvětovém kontextu přibližovala MFF Karlovy Vary 

západnímu světu a sloužila jako diferenciační nástroj ve festivalovém okruhu. 

V programovém konceptu se manifestovala jako obsáhlá sekce Spřízněni volbou, 

která měla jednak splatit dluh perzekuovaným tvůrcům, a jednak zafungovala jako 

unikátní příležitost zhlédnout na jednom místě trezorové či cenzurované snímky 

nejvíce považovaného období československé kinematografie. Svým rozsahem 

zároveň zastínila hlavní soutěž i mezinárodní význam festivalu, který se tak v roce 

1990 vrátil k tradici národní přehlídky. 

 Sedmadvacátý ročník festivalu zároveň zafungoval jako přechodový rituál. 

Zatímco na jedné straně akcentoval kontinuity jak s tradicí festivalu, tak historií 

československé kinematografie, na straně druhé ji využíval jako prostředku vymezení 

vůči komunistické minulosti. Zdůrazňované prvenství 27. ročníku — osvobození 

od ideologického vlivu státu, bylo současně znevažováno reálnou kontinuitou 

v personální rovině festivalu. Navzdory explicitnímu vymezení vůči socialistické 

minulosti byla paradoxně zachována ekonomická a institucionální kontinuita 

s obdobím předrevolučním, kdy ve vedení festivalu nadále zůstával organizační tým 

předchozích ročníků a festival byl financován ze státního rozpočtu. Politika 

kompromisu, viditelná při postupném předávání politické moci se tak realizovala 

i na úrovni kulturní instituce. 

 Národní charakter přehlídky, ač s mezinárodní účastí, byl nicméně funkční jen 

během prvního porevolučního (tedy 27.) ročníku, kdy nad reálnou oslavou současné 

kinematografie převažovala oslava návratu k demokratické tradici a vymezení vůči 

 
189 Michal Pullmann, Konec experimentu…, s. 224.  
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komunistické minulosti. Absence šířeji promyšlené koncepce nové identity 

karlovarského festivalu se potvrdila při organizaci následujícího 28. ročníku, který 

musel znovu hledat vlastní tvář.  
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5 XXVIII. ROČNÍK MFF KARLOVY VARY 
9. 7. – 18. 7. 1992 

 

5.1 Společensko-politický kontext 

 

 Po prvních nezbytných porevolučních krocích vedoucích k úspěšnému nastolení 

demokratického systému se dostávají do popředí společensko-politického dění vztahy 

Česka a Slovenska. Ze slovenské strany se hned vzápětí ukázaly státoprávní otázky jako 

dominantní problematika190 a už v roce 1990 se začal objevovat přímo požadavek 

samostatného Slovenska. Základním problémem byl rozdílný pohled Čechů a Slováků 

na uspořádání společného státu. Pro Čechy „byl pojem společný stát totožný s výrazem 

‚jeden stát‘, zatímco u Slováků byl ztotožňován s představou ‚spolku států‘ [...],“191 tedy 

volné federace dvou národních celků.192 Rozpor se naplno projevil v souvislosti 

s jednáním o novém názvu státu, pro který se vžilo označení pomlčková válka.193 Podstata 

problému spočívala pro Slováky ve zviditelnění Slovenska na mezinárodní úrovni. 

Zásadním požadavkem, který se objevil už v roce 1990, přetrval až do rozpadu Federace 

a byl jednou z jejích hlavních příčin, bylo zabezpečení suverenity Slovenské republiky 

a samostatný vstup do evropského domu.194 K částečnému řešení pomohlo schválení 

kompetenčního zákona, který do určité míry umožňoval uzavírání samostatných 

mezinárodních smluv a omezil pravomoci federálních orgánů. Jednalo se ze slovenské 

strany však pouze o první krok k zabezpečení vlastních cílů. V následujícím roce 

se v souvislosti s kritikou ekonomické reformy a Václava Klause jako jejího strůjce objevil 

další požadavek na samostatné kompetence Slovenska v rovině ekonomické.195 

Po zamítnutí kompromisního Milovského návrhu slovenskou stranou se konala další 

jednání mezi nově zvolenými politickými stranami ODS Václava Klause a HZDS 

s Vladimírem Mečiarem v čele, která však narážela na stále stejný rozpor — na jedné 

straně požadavek mezinárodněprávní subjektivity Slovenska a podmínku ODS 

 
190 Jan Rychlík, Češi a Slováci ve 20. století: česko-slovenské vztahy 1945-1992. Bratislava: Academic 
Electronic Press; Praha: ústav T. G. Masaryka 1998, s. 310-311. 
191 Tamtéž, s. 318. 
192 Tamtéž, s. 318. 
193 Michal Stehlík, Devadesátky: rozdělení Československa, Youtube, 2021. Dostupný na: 
<https://www.youtube.com/watch?v=DFkTn0lCpIE> [cit. 27. 6. 2022]. 
194 Jan Rychlík, Češi a Slováci ve 20. století…, s. 318. 
195 Tamtéž, s. 322. 
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„buď funkční federace nebo dva státy“.196 Navzdory ve společnosti převažující preferenci 

zachování společného státu tak bylo k 31. 12. 1992 stanoveno datum rozdělení 

Československa na dva samostatné státy. 

 Otázkou je, zda toto politické dění nějak ovlivnilo karlovarský festival a zda byly 

změny reflektovány v jeho programu a identitě, jako tomu bylo u ročníku 

předcházejícího. Jestliže 27. ročník MFF Karlovy Vary byl považován za ročník de facto 

první, to samé se dá prohlásit o ročníku následujícím. Zlomovým aspektem nebyla 

tentokrát proměna politické situace, ale změna financování, organizačního týmu 

i programové koncepce. Nový organizační tým už nemohl těžit z trezorových snímků 

a atraktivnosti svobodného Československa a ocitl se tak znova před problematikou 

budování nové identity MFF Karlovy Vary. Hlavním politickým diskurzem už nebylo 

vypořádání se s komunistickou minulostí či radikální antikomunismus, 

ale československé vztahy. 

 MFF Karlovy Vary se ale tentokrát na politický diskurz nenapojil. V programu 

naopak nalezneme i slovenské snímky a oficiální postoj MFF Karlovy Vary k otázce 

československých vztahů vyjádřila Tereza Brdečková: „[...] festival by mohl být první 

ukázkou spolupráce Čechů a Slováků, kde by byla možnost ukázat specifika slovenské 

kultury“.197 Organizátoři tak hledali těžiště nové identity v programové koncepci 

a současně se snažili o obnovení pozbyté prestiže. Jako kritické se pro festival 

ale ve výsledku ukázaly právě politické události probíhající souběžně s jeho konáním. 

V době festivalu vrcholila politická krize. O rozdělení federace se již mluvilo zcela 

otevřeně, přičemž 17. července došlo k přijetí Deklarace o svrchovanosti Slovenské 

republiky Slovenskou národní radou a následně 20. července abdikoval Václav Havel 

na funkci prezidenta. „Kinematografie byla bohužel v době, kdy se rozhodovalo o rozdělení 

republiky, poněkud stranou zájmu veřejnosti [...].“198 Atraktivita i tak význačné události 

jakou byl mezinárodní festival tak byla upozaděna právě politickými událostmi. 

 
196 Tamtéž; Jan Rychlík, Češi a Slováci ve 20. století…, s. 336-338. 
197 Vladimír Wohlhöfner, Naděje z Nadace FT. Český deník 1, (19.10.) 1991, č. 6, s. 5. 
198 Petr Bilík, Financování filmu jako aspekt kulturní politiky. Praha: NLN 2020, s. 70. 
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5.2 Programový koncept 

 

5.2.1 Známé místo s novou tváří 

 

 Programový koncept dalšího ročníku už nebyl založen na čistém antikomunismu. 

Bylo třeba najít tvář karlovarského festivalu, která není spjatá pouze s politickou situací 

v zemi a z ní vyplývajících společenských nálad. Jako události mezinárodního rozsahu 

festivalu už nestačilo pouze poukazovat na minulost a recyklovat její filmová díla, ale bylo 

třeba ustavit identitu, která by MFF Karlovy Vary odlišila ve festivalovém okruhu. 

Zároveň bylo nezbytné cílit na mezinárodní a zároveň i české publikum. Programové 

oddělení tedy stálo před otázkou: čím už je nebo čím může být MFF Karlovy Vary 

zajímavý pro tyto dvě skupiny diváků. Jednoduchou logikou se kurátorská strategie 

začala ubírat po dvou liniích, nabízejících oběma částem publika filmy, které by jim jinak 

zůstaly nedostupné. 

 První z nich, formulovaná Terezou Brdečkovou, poukazovala na nedostatky 

domácí kinodistribuce: „Chceme ukázat domácímu publiku filmy, které nejsou a v dohledné 

době nebudou k vidění v našich kinech“.199 Vznikly dvě sekce, které doplňovaly tehdejší 

distribuci a činily z festivalu alternativní distribuční okruh — Sedm statečných a Rebeli, 

veteráni, legendy. Zároveň ukazovaly na novou a odlišnou koncepci festivalu, nejen 

v rozsahu kurátorského výběru filmů, ale i festivalu jako takového, k čemuž se vrátím 

později. 

 Sekce Sedm statečných, která se stala alespoň dle reflexí v tisku200 vlajkovou lodí 

XXVIII. ročníku (dále 28. ročníku), byla věnována tvorbě nezávislých amerických autorů. 

Byla představena tvorba Jima Jarmusche, Ethana a Joela Coena, Charlese Burnetta, Jona 

Josta, Atoma Egoyana, Lizzie Borden a Gus van Santa. Jeden z programových pracovníků 

Štefan Uhrík se hned v úvodu sekce v programové brožuře ptá: „Prečo americkí nezávislí? 

Nie je to dnes už iba móda? [...] Nemali už dost retrospektiv? Áno. Potom prečo?“ A sám sobě 

i návštěvníkům festivalu odpovídá: „Pretože u nás, v Československu, sú úplne neznámi.“201 

Jeho slova potvrzuje Jiří Cieslar, který v reflexi 28. ročníku vyzdvihuje právě jedinečnou 

možnost na jednom místě zhlédnout portfolio filmařů, z jejichž tvorby byly v klasické 

 
199 28. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1992: katalog. Šéfredaktor Peter Nágel. Praha: [s.n.] 
1992, s. 5. 
200 Helena Hejčová – Michaela Storchová, Jaký byl Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary '92? Kinorevue 
2. (14.8.) 1992, č. 17, s. 6-7.; An., Čekání na B. Cinema: filmový měsíčník 1992, 1992, č. 9, s. 52-53. 
201 28. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1992…, s. 61. 
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distribuci uvedeny jeden až dva snímky.202  

 

„V našich kinách nie je miesto pre Jona Josta alebo Atoma Egoyana. Ale čo tých pár, ktorí eště stále idú 

radi do kina preto, aby premýšlali, ktorí považujú film za umenie [...]. Niekolko sedadel v magickom 

šere kinosály by sa malo pre nich nájsť aspoň raz do roka v Karlových Varoch,“203  

 

pokračuje v katalogu Uhrík, který tak otevřeně definuje MFF Karlovy Vary jako místo pro 

vzdělaného a intelektuálního diváka a pro filmové umění. Zároveň se ale neohlíží 

na zahraniční hosty a diváky, kteří autory znají a nejsou tedy pro ně důvodem k návštěvě 

MFF Karlovy Vary. 

 V sekci Rebeli, veteráni, legendy byla představena nekonvenční a „zapomenutá“ 

tvorba Denise Hoppera, Andy Warhola a Ester Krumbachové. Diskutabilní zůstává 

samotný výběr autorů, které kromě zásadního vlivu na umění a volně definované 

tematické linie: „ten, ktorý je rebelom, je nebezpečný v akomkol'vek systéme a v každej 

dobe. [...] Systém odsúva rebelov na svoj okraj,“204 nic nespojuje. Uvedený koncept můžeme 

chápat jako snahu o tematickou návaznost na nedávnou revoluční atmosféru, ale název 

sekce může poukazovat i na záměrně eklektický výběr portrétů, kdy každý z tvůrců má 

snad metaforicky zastupovat jedno ze tří přízvisek. Odhalení „nových“ autorů publiku 

v prostředí festivalu přináší dle Billa Nicholse zcela nový způsob vnímání díla a nové 

globální významy.205 Způsob představení české autorky Ester Krumbachové v sekci 

sdílené s Denisem Hopperem a Andy Warholem, dvěma zahraničními legendami, nás 

nezbytně odkazuje na Nicholsova slova, resp. slova Marijke de Valck o schopnosti 

festivalů přisuzovat filmům či autorům nové globální významy, které by mimo kontext 

festivalového uvedení nevznikly, „skrze programování, způsob zarámování či jejich 

charakterizaci“.206 Uvedení tvorby prvních dvou autorů v československém prostředí lze 

stejně jako u sekce předchozí chápat jako krok vstříc domácímu a spíše cinefilnímu 

publiku, přičemž objevení Ester Krumbachové bylo už více součástí druhé linie 

programu. 

 Druhá linie programu měla cílit na zahraniční diváky a zprostředkovat jim setkání 

s kinematografií střední a východní Evropy. Využití geograficky se nabízející pozice 

festivalu opět jako prostředníka, ač s jiným záměrem než v roce 1990, vycházelo 

 
202 Jiří Cieslar, Filmové zápisky 90-93. Praha: Gryf 1993, s. 50-54. 
203 28. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1992…, s. 61. 
204 Tamtéž, s. 81. 
205 Bill Nichols, Discovering Form, Inferring Meaning: New Cinemas and the Film Festival Circuit. 
Film Quarterly 47, č. 3, s. 17, 26; Marijke de Valck. Film festivals..., s. 176. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
206 Marijke de Valck. Film festivals..., s. 177. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
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paradoxně z dlouholeté tradice MFF Karlovy Vary, který stejnou roli dlouhá léta zastával 

vlivem politické ideologie SSSR. Na přerámování pozice MFF Karlovy Vary v tomto 

kontextu upozorňuje i podnázev ročníku: známé místo s novou tváří, metaforicky 

akcentující proměnu vztahu festivalu k východoevropské kinematografii po letech jejího 

vynuceného programování. Co se mohlo jevit jako kontroverzní krok zpět, bylo 

ve skutečnosti prozíravým vyhodnocením situace a pozice festivalu ve festivalovém 

okruhu. Pozici MFF Karlovy Vary v první polovině 90. let je možné odvodit z filmového 

přehledu Variety a způsobu, jakým zde byl zarámován v konkurenci dalších 

akreditovaných festivalů. Zatímco MFF v Cannes byl uveden jako nejdůležitější festival 

na světě a zdůrazněna byla narůstající důležitost a status jeho filmového trhu, MFF 

v Locarnu byl prezentován jako uzlový bod pro setkávání a navazování kontaktů, 

s vysokým kulturním kapitálem, kde je místo pro premiéry i alternativní produkci, a MFF 

v Berlíně byl popsán jako nejefektivněji zorganizovaný festival světového formátu, který 

uvádí jedny z nejzajímavějších filmů v rámci Fóra mladého filmu, Karlovým Varům nebyla 

upřena pozice jednoho z hlavních festivalů s mezinárodní soutěží, ale byl explicitně 

vyčleněn jako východoevropský festival zaměřující se velice úzce a konkrétně 

na československou kinematografii.207 Jasně vidíme, že i přes zahraniční zájem 

o 27. ročník a snahu MFF Karlovy Vary přiblížit se západní Evropě byl festival stále 

chápán jako národní přehlídka a festival východoevropský, čímž bylo předznamenáno 

jeho směřování, které se Tereza Brdečková a programové vedení rozhodlo v roce 1992 

zúročit. Absence podobně zaměřené sekce na jiných akreditovaných festivalech se MFF 

Karlovy Vary nabízela jednak jako prostředek redefinice identity z místa oslavy národní 

kinematografie v místo setkání Západu a Východu, a jednak jako příležitost k ustavení 

jedinečné pozice ve festivalovém okruhu. 

 Již ve druhém porevolučním ročníku je tedy patrné do budoucna funkční 

vyhodnocení unikátního potenciálu festivalu, který ale bohužel došel naplnění 

až v následujících letech pod vedením Evy Zaoralové. V roce 1992 totiž nebyl koncept 

sledován důsledně, například v rámci samostatné sekce. K setkání západoevropských 

hostů s východoevropskou kinematografií došlo v rámci sekce Debuty s podnázvem Mezi 

destrukcí východu a nudou západu, která se tak ale současně omezila ve vlastním 

potenciálu představit debuty zajímavých či nadějných autorů jen na určitou geografickou 

lokaci.  

 
207 Peter Cowie (ed.), Variety: international Film Guide 1990, Londýn: Cahners Publishing 1989, s. 447-474. 
Dostupný na: <https://archive.org/details/varietyinternati0000unse_t4t6> [cit. 3. 5. 2022]. [Přeložila: Petra 
Kasnarová]. 

https://archive.org/details/varietyinternati0000unse_t4t6
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Byly uvedeny filmy: 

 

Stín na sněhu (Árnyék a havon, Attila Janisch, 1991) 

19. 9. 1991 (Juraj Šajmovič, 1991) 

Don Gio (Šimon Caban, Michal Caban, 1992) 

Táhni (Izydi, Dmitrij Astrachan, 1991) 

Kroll (Wladyslaw Pasikowski, 1991) 

Vítěz nad vodou (Loch-pobeditel vodi, Arkadij Tegaj, 1991) 

Neha (Martin Šulík, 1991) 

Noha (Noga, Nikita Ťagunov, 1991) 

Obecná škola (Jan Svěrák, 1991) 

Kde je chladné slunce (Unde la soare e frig, Bogdan Dumitrescu, 1991) 

Where (Gábor Szabó, 1991) 

 

Z uvedených snímků jednoznačně největšího úspěchu dosáhla Obecná škola Jana Svěráka, 

nominovaná na Cenu Akademie v roce 1992 a současně jeden z nejnavštěvovanějších 

filmů první poloviny 90. let.208 Další dva české debuty představovaly filmy 19. 9. 1991 

Juraje Šajmoviče, primárně fotografa a televizního tvůrce, a Don Gio bratří Cabanů. 

 Na pomezí dvou linií kurátorské strategie pak byla sekce 3x3, která podobně jako 

Rebeli, veteráni, legendy cílila na domácí i zahraniční publikum a zároveň představovala 

autorskou tvorbu, konkrétně Paula Ruvena, Petra Marka a Miro Šindelky. Jednalo se 

o mladé, začínající autory, u nichž kromě výrazného autorského rukopisu těžko 

nacházíme jiné spojitosti.  

 Nechybělo ani představení České a slovenské filmové tvorby, ovšem už jako úžeji 

motivované sekce na rozhraní daného konceptu setkání Západu s Východem a prezentace 

národní kinematografie. Na samostatné pětistraně byla představena Marketa Lazarová 

(1967) Františka Vláčila, která se zároveň objevila v oficiálním výběru, ač mimo soutěž. 

Marketa Lazarová byla navíc vybrána jako úvodní snímek celého festivalu, opět 

akcentujíc jeho intelektuální rovinu. Ani v roce 1992 tak nebyla zcela opuštěna idea 

karlovarského festivalu jako platformy pro propagaci národní kinematografie. Ta byla 

dále představena v rámci sekce Současná česká a slovenská filmová tvorba: 

 

 
208 Například viz: An., Aktuality. Cinema: filmový měsíčník 1992, 1992, č. 1, s. 6; č. 2, s. 48. 
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Corpus Delicti (Irena Pavlásková, 1991) 

Černí baroni (Zdenek Sirový, 1992) 

Vracenky (Jan Schmidt, 1990) 

Requiem pro panenku (Filip Renč, 1991) 

Skús ma objať (Miloslav Luther, 1991) 

Žebrácká opera (Jiří Menzel, 1991) 

 

 Uvedení filmů, z nichž některé již v dané době patřily mezi divácké hity klasické 

distribuce (Černí baroni a Requiem pro panenku), ač Černí baroni se objevili v distribuci 

pouze krátce, bylo krokem jasně zacíleným na zahraniční návštěvníky, ale i běžné 

publikum, které by se neoznačilo za cinefilní. Vedle známých titulů bylo uvedeno 

množství kvalitních dokumentů v samostatné dokumentární sekci kopírující koncept 

předchozího ročníku. Byly uvedeny aktuální filmy reflektující politickou zkušenost doby 

nejen v Československu, ale v celé Evropě. Mezi filmy nacházíme tituly: Stvořil jsem tebe 

(1991) a Za mřížemi (1990) Heleny Třeštíkové, Po roce a opět po roce (1991) Pavla 

Kouteckého, Z domova domů (1992) Olgy Sommerové či Nový Hyperion aneb volnost, 

rovnost, bratrství (1992) Karla Vachka, který příznačně navázal na Spřízněni volbou 

a tematicky se posunul do doby před prvními demokratickými volbami. 

 Dále bylo možné zhlédnout filmy studentů filmových škol FAMU a VŠMU stejně 

jako v předchozím roce, mezi kterými ale nacházíme výrazné budoucí autory Davida Síse, 

Igora Chauna či Jana Hřebejka. 

 Hlavní soutěž byla stejně jako u předchozího ročníku hodnocena negativně. 

„U řady příspěvků až překvapoval amatérismus formálního zpracování, ignorování výtvarné 

složky či celková konvenčnost a těžkopádná upachtěnost filmové řeči.“209 Nedostatek 

zajímavých filmových počinů vyplýval podle Terezy Brdečkové z preferencí 

konkurenčních festivalů jako Montreal nebo Tokio ze strany filmařů a majitelů práv, 

které karlovarskému festivalu na poslední chvíli vytipované filmy „sebraly“.210 Už v roce 

1991 avizovala, že „do soutěže [je] nemyslitelné získat nějaký slavný film, neboť na filmy 

světových režisérů čekají velké festivaly“.211 Ovšem dle referencí, které se objevují v tisku 

 
209 Helena Hejčová – Michaela Storchová, Jaký byl…, s. 7. 
210 Festival: deník 28. MFF Karlovy Vary '92 28, 1992, č. 2, s 1. 
211 Vladimír Wohlhöfner, Naděje z Nadace FT, s. 5. 
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i v karlovarském festivalovém deníku,212 nedoprovázelo záporné hodnocení soutěže jen 

MFF Karlovy Vary, ale zrovna tak MFF v Cannes a Berlíně. Přesto se zde objevily zajímavé 

počiny zkušených tvůrců jako Mohsena Makhmalbafa nebo André Téchiného a jeho film 

Nelíbám (J'embrasse pas, André Téchiné, 1991). Kromě jejich snímků si pozitivní 

hodnocení získaly filmy Spotswood Marka Joffeho (Spotswood, 1991), Miluji tě Andráse 

Salamona (Zsötem, 1991), Den tříkrálový Marie-Claude Treilhou (Le jour de rois, 1990) 

a Chlad Husejna Erkenova (Cholod, Husejn Erkenov, 1991), který byl oceněn cenou města 

Karlovy Vary. Křišťálový globus získal snímek Krapačuk (Krapatchouk, Enrique Gabriel 

Lipschutz, 1991), který si zároveň odnesl cenu za mužský herecký výkon a ex aquo cenu 

FIPRESCI v kategorii soutěžních snímků. Totožného ocenění se dostalo i filmu Mohsena 

Makhmalbafa Bylo nebylo... byl jednou jeden film (Nassereddin Shah, Actor-e Cinema, 

1992), který současně obdržel i zvláštní cenu poroty. Cena za ženský herecký výkon byla 

udělena představitelce z filmu Kiks (КИКС, Sergey Livnev, 1992). Ve výsledku ale ocenění 

v podstatě pouhých dvou (navíc stejných) snímků z celé soutěžní sekce jak mezinárodní 

porotou, tak porotou FIPRESCI dokládá nedostatečnou rozmanitost soutěže. V kontextu 

snahy festivalu o vylepšení vlastní pozice ve festivalovém okruhu a současně 

přetrvávajících pochyb o jeho další existenci je pochopitelná preference soutěží 

prestižnějších festivalů ze strany filmařů.  

 Hlavní soutěž převyšovala svou kvalitou Informativní sekce, která byla zaměřena 

na evropský umělecký film. Dle Květoslava Kroči, kronikáře MFF Karlovy Vary, 

i festivalového deníku bylo oproti 16 snímkům uvedeným v katalogu představeno 

publiku hned 30 snímků již oceněných na jiných festivalech. Byly uvedeny filmy jako 

Evropa, Evropa (Europa, Europa, 1990, Zlatý Globus, nominace na Oscara za nejlepší 

scénář) Agnieszky Holland, Prosperovy knihy Petera Greenawaye (Prospero's Books, 1991, 

nominace na cenu BAFTA a Zlatého lva na MFF v Benátkách), Van Gogh Maurice Pialata 

(1991, 11 nominací a 1 ocenění na cenách César, nominace na hlavní cenu MFF v Cannes), 

debut Christiana Vincenta Diskrétní (La Discrete, 1990, cena FIPRESCI 

na MFF v Benátkách), Děti přírody (Börn Náttúrunnar, 1991) Friðrik Þór Friðrikssona 

(nominace na Oscara a ocenění na dalších festivalech), Touha létat (Volere, Volare, 1991, 

nominace na Zlatý Glóbus za nejlepší film a ocenění za nejlepší scénář) Maurizia 

Nichettiho či v distribuční premiéře Stíny a Mlha Woodyho Allena (Shadows and a fog, 

1991) nebo Vysoké podpatky Pedra Almodóvara (Tacones lejanos, 1991). Samostatná 

 
212 Eva Zaoralová, Mezi Mysem hrůzy a velkým kaňonem: 42. MFF v Berlíně. Film a doba: čtvrtletník pro 
filmovou a televizní kulturu 38, 1992, č. 2, s. 101.; Festival: deník 28. MFF Karlovy Vary '92 28, 1992, č. 1, 
s. 2. 
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retrospektiva, doplňující Informativní sekci byla věnována tvorbě Aki Kaurismäkiho. 

Uvádění již oceněných snímků se záměrem přiblížit kvalitní tvorbu domácímu publiku je 

ovšem znakem spíše menších specializovaných festivalů. 

5.2.2 MFF Karlovy Vary jako specializovaný festival? 

 

 Budování identity 28. ročníku MFF Karlovy Vary naráželo už před samotným 

konáním na odlišné představy o jeho budoucím směřování v očích prezidenta festivalu 

a programové ředitelky. Zatímco Jiří Menzel zdůrazňoval dlouholetou tradici 

MFF Karlovy Vary, z níž vyvozoval podobnou důležitost, jakou za roky existence získal 

Mezinárodní filmový festival v Cannes nebo Benátkách, z kurátorské strategie Terezy 

Brdečkové je zřejmá inspirace tematickými festivaly, nejvýrazněji MFF v Rotterdamu.213  

 Tematické nebo specializované festivaly začaly vznikat v 60. letech v reakci 

na politické bouře ve společnosti. Festivaly měly ambice reálně zasáhnout do politického 

dění a podílet se na mezinárodních politických debatách prostřednictvím svého 

programu.214 Souběžně se potřebovaly odlišit od festivalů akreditovaných. Pro ty byla 

nejdůležitější přítomnost hvězd, glamour, hlavní soutěž či předávání cen, zatímco 

tematicky zaměřené festivaly přinášely politická témata, autorské filmy nebo vytvářely 

nová niche publika. Politika autorů pomohla proměnit náhled a formát festivalů v místa 

pro filmové umění a specializace umožňovala unifikovat program pro domácí publikum 

a zároveň dát vzniknout novému niche publiku v rovině mezinárodní.215 MFF 

v Rotterdamu se podařilo zaujmout důležité místo ve festivalovém okruhu svým 

tematickým zaměřením na umělecký, avantgardní a autorský film.216 V jeho čele stál 

Hubert Bals, jehož cinefilní vkus, zájem o mimoevropskou kinematografii či nové talenty 

a trendy formoval festival od samého počátku. MFF v Rotterdamu se tak zároveň stal 

symbolickým pro éru filmových dramaturgů,217 kdy význam festivalové dramaturgie 

převážil nad konceptem národních přehlídek.218 Cílem MFF v Rotterdamu bylo od 

počátku objevovat neznámé talentované tvůrce, nové směry v kinematografii a inovativní 

snímky, ale také vytvářet nový typ publika — festivalové cinephily. Jak ale upozorňuje 

 
213 Festival: deník 28. MFF Karlovy Vary '92 28, 1992, č. 2, s 1. 
214 Marijke de Valck, Film festivals…, s. 175. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
215 Tamtéž, s. 179. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
216 Tamtéž, s. 167. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
217 Marijke de Valck, Supporting art cinema at a time of commercialization: Principles and practices, the 
case of the International Film Festival Rotterdam. Poetics 42, 2014, s. 47. Dostupný na: 
<https://doi.org/10.1016/j.poetic.2013.11.004> [cit. 30. 5. 2022]. [Přeložila: Petra Kasnarová]. V originále 
„the age of programmers“. 
218 Tamtéž. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
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De Valck, ani avantgardní či autorské filmy nejsou vyvázány ze sféry ekonomické. V 90. 

letech došlo k zásadní proměně zábavního průmyslu, kdy velká studia pozměnila svoje 

strategie, začala investovat do nezávislé produkce a niche sektor uměleckého filmu tak 

začal být formován požadavky globálního trhu. Představa čistého filmového umění 

uváděného na festivalech sice existuje nadále, ale ve skutečnosti jsou i umělecké 

či nezávislé filmy podrobeny řadě faktorů ekonomické povahy. 

 Jelikož ve vedení MFF Karlovy Vary na sebe v roce 1992 narážely dva odlišné 

koncepty festivalů, nakonec došlo vzhledem ke klíčové roli programu k určitému odklonu 

od znaků typických pro festivaly akreditované. Ne však asi zcela záměrnému na základě 

jejich kategorického odmítnutí nebo preference jiného typu programování, ale spíše 

se vlivem organizačních problémů, nedostatku času na přípravu ročníku nebo nízkého 

statusu MFF Karlovy Vary ve festivalovém okruhu jejich význam degradoval a ztrácel 

smysl. Programová koncepce fungovala jako jistá kompenzace méně kvalitní soutěže 

či v podstatě neexistujícího trhu. Stejně jako Hubert Baals, zakladatel a dlouholetý ředitel 

festivalu v Rotterdamu, utvářela Tereza Brdečková program, který odpovídal jejím 

cinefilním preferencím a současně přinášel opomíjené artové snímky do místa, potažmo 

země konání. Jak ale upozorňuje De Valck, zaměření na artové a autorské snímky sdílí 

MFF v Rotterdamu například s Quinzaine des Réalisaturs MFF v Cannes či Das Forum 

des Jungen Films MFF v Berlíně.219 Na rozdíl od MFF v Rotterdamu se ale jedná o sekce 

probíhající paralelně k samotnému festivalu, ne o jeho hlavní linii a smysl. Nasměrování 

pozornosti při utváření kurátorské strategie je jedním z rozdílů mezi specializovanými 

a akreditovanými festivaly. Tematické festivaly budují svou identitu na odlišení v rámci 

okruhu. Cílí programem na minority, cinefily nebo běžné publikum spíše než na filmové 

premiéry, ocenění a přítomnost celebrit v rámci propagace filmů a medializace události. 

MFF v Rotterdamu byl původně reakcí na nedostatečný zájem o nezávislou 

kinematografii. Záměrem při jeho vzniku bylo přivést do města kulturu a stát se 

kulturním centrem filmového umění v Nizozemsku. Cílovou skupinou tak nebyli 

primárně zahraniční hosté, ale domácí publikum.220 Filmaři a diváci se zde potkávali 

v takřka rodinném prostředí, sdílejíc averzi vůči glamour typickému pro „áčkové“ 

festivaly.221 Stejné směřování vidíme i u karlovarského festivalu, kde se v roce 1992 

proměnila strategie a cílem se stalo zprostředkování filmového zážitku všem divákům, 

nehledě na obvyklou hierarchizaci návštěvníků běžnou pro akreditované festivaly. 

 
219 Marijke de Valck, Film festivals…, s. 211. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
220 Tamtéž, s. 172. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
221 Tamtéž, s. 201. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
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Rozhodnutí pramenilo z přesvědčení, že ročník „má především reklamní význam“222 

a naplněné kinosály jsou „klíč k obnově celého festivalu“223. Ať už to bylo ze strachu před 

malou návštěvností projekcí, nebo promyšleným záměrem, přiblížilo to MFF Karlovy 

Vary diváckému typu festivalu. U diváckých festivalů na rozdíl od tzv. obchodních nebo 

byznysových typů festivalů, jak je do ideálních kategorií rozdělil Mark Peranson, je důraz 

kladen na diváky, jejichž vstupné je také jedním z hlavních zdrojů příjmů. Zatímco u MFF 

v Cannes nebo Benátkách převažuje glamour, přítomnost hollywoodských hvězd 

a událost je značně medializována, menší festivaly se proti těmto charakteristikám 

většinou snaží vyhradit a cílí na specializovaná publika, která by jinak zůstala mimo 

oblast zájmu, či filmové nadšence, cinefily, kterým namísto high-concept filmů nabízí 

přehlídku filmového umění.  

 V tomto kontextu a s ohledem na reálné možnosti programového oddělení 

v otázce získávání filmů pro festivalové uvedení je pochopitelná převaha českých 

a slovenských snímků v programu, jejich výrazné zastoupení v sekci debutů, dokumentů 

i dalších podsekcích jako 3x3 i volba českého úvodního filmu reprezentujícího a současně 

zdůrazňujícího kvalitu národní kultury. Druhé největší zastoupení měly sice americké, 

ale nezávislé filmy zacílené na specifický cinefilní druh publika, na rozdíl od komerčních 

filmů s velkými hvězdami typickými pro jiné akreditované festivaly.  

 Programový koncept 28. ročníku odkrývá jeho konfliktní identity. Ze strany MFF 

Karlovy Vary nedošlo jednoznačně ani k příklonu k tematickým typům festivalů, ani 

ke stoprocentnímu začlenění mezi akreditované festivaly. Namísto toho byla 

komunikována hybridní identita festivalu jednak jako kulturního arbitra pro objevování 

nových směrů kinematografie a autorských snímků v rámci sekce Debutů či 3x3 — ovšem 

ne zcela úspěšně —, jednak jako tematicky zaměřeného festivalu, který cílí na cinefily 

sekcí Sedm statečných a Rebeli, veteráni, legendy, ale přitom pouze recykluje již oceněné 

umělecké filmy a doplňuje nezbytný mezinárodní kulturní kontext domácímu cinefilnímu 

publiku, a současně jako národní přehlídky určené běžnému divákovi, doplňující oficiální 

distribuci uvedením filmů světoznámých autorů či oceněných snímků v Informativní 

sekci. Ve výsledku nedošlo k naplnění potřeb akreditovaných festivalů (úspěšný trh 

a medializace události vlivem přítomnosti celebrit), ani nebylo jasně definováno, čím je 

festival specifický, odlišitelný a unikátní ve festivalovém okruhu. Známé místo s novou 

tváří tedy ukázalo tvář nerozeznatelnou, těžko definovatelnou, a tedy těžko 

komunikovatelnou zahraničním divákům, z čehož plynula i následná kritika 28. ročníku. 

 
222 Festival: deník 28. MFF Karlovy Vary '92 28, 1992, č. 2, s 1. 
223 Tamtéž. 
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5.3 Festival a ekonomický kontext 

 

Na rozdíl od předchozího ročníku, bylo finanční zajištění festivalu v roce 1992 nejisté. 

V roce 1991 bylo zrušeno Ústřední ředitelství Československého filmu a následovalo období 

transformace a privatizace. Zrušení ÚŘ vedlo k zániku financování a jednotlivé části 

bývalého československého filmu přišly o centrální vedení. „Jednotlivé podniky ČSF 

se staly samostatnými hospodářskými organizacemi a byly bez nějaké zvláštní právní 

úpravy začleněny do sféry Ministerstva kultury ČR.“224 Od srpna 1991 do března 1992 sice 

fungovala nově zřízená grantová komise, která ale musela přerozdělit 100 milionů korun 

mezi všechny oblasti kinematografie. Pod ministerstvo kultury náhle spadal i MFF 

Karlovy Vary. Oficiálním pořadatelem bylo české a slovenské ministerstvo kultury, 

s přispěním UNESCA, pod záštitou prezidenta ČSFR Václava Havla. 

 Politické vazby přetrvaly i v rámci následujícího 28. ročníku na základě uvolnění 

finančních prostředků z ministerstva kultury, a to v rovině čestného předsednictva 

XXVIII. MFF Karlovy Vary. V předsednictvu figurovali ministři kultury České republiky 

a Slovenska (Milan Uhde a Ladislav Snopko), herec a poslanec FS Rudolf Hrušínský, 

poradce prezidenta Petr Oslzlý, asistent prezidenta Alexandr Neumann, nám. ministra 

kultury Ing. Pavel Pelant, gen. ředitel sekce kulturní politiky Martin Stropnický a vedoucí 

odboru audiovize Igor Ševčík. Václav Havel festival zaštítil a opět se jej i účastnil.  

 Kontinuitu finančního zajištění ve výši 25 milionů korun pomohl zabezpečit právě 

Igor Ševčík, výtvarník, režisér a animátor, který se hned po revoluci rozhodl vstoupit 

do politiky. Ševčíkovým záměrem byla restrukturalizace kinematografie, která by zaručila 

svobodu tvorby. O uvedené se snažil už krátce po revoluci, kdy se stal členem výkonného 

výboru FITESu.225 Od roku 1991 byl poradcem ministra kultury pro kinematografii 

(na doporučení FITESu)226 a následně se stal ředitelem filmového a audiovizuálního 

odboru ministerstva kultury ČR.227 Dle Evy Zaoralové se právě díky přetrvávajícím 

 
224 Aleš Danielis, Česká filmová distribuce…, s. 59. 
225 An., Co dělá filmař (když netočí). Záběr: časopis filmového diváka 23, (8.2.) 1990, č. 3, s. 7. 
226 Mirka Spáčilová, Igor Ševčík: mezi sladkou a slanou vodou. Ld 4, (22.6.) 1991, č. 145, s. 4. 
227 Elena Porubänová, Zomrel filmár a výtvarník Igor Ševčík. Slovensko-český klub. Dostupný na: 
<http://www.czsk.net/svet/clanky/kultura/sevciksmrt.html> [cit. 10. 5. 2022]. 

http://www.czsk.net/svet/clanky/kultura/sevciksmrt.html
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personálním vazbám mezi ministerstvem kultury a festivalovou radou podařilo zajistit 

nezbytné financování festivalu.228  

 

5.3.1 Sponzoring 

 

 Vznik nových podnikatelských subjektů po revoluci skýtal pro MFF Karlovy Vary 

vedle finančního zajištění státem i eventualitu přímého sponzorování festivalu. Událost 

mezinárodního rozměru byla pro nově vznikající firmy výhodnou možností se zviditelnit. 

Nabídky sponzorství měla na starost umělecká agentura Talent Connection avizující 

v časopise Kinorevue množství doprovodných aktivit 28. ročníku, v jejichž rámci může 

jednak dojít jejich případné sponzorství naplnění, a jednak bude využito těchto finanční 

prostředků k financování MFF Karlovy Vary a na podporu kinematografie.229 Celkově 

sponzoři poskytli přibližně 1,5 milionu korun a UNESCO podpořilo festival částkou 

25.000 dolarů. Kromě finanční podpory bylo využito i naturálního plnění například 

od Staropramenu, Mattoni či agentury Kašer, která si vzala na starost výrobu katalogu. 

Filmové studio Barrandov zapůjčilo rekvizity či kostýmy a hotel Pupp zase poskytl 

zdarma prostory.230 Mezi dalšími sponzory 28. ročníku najdeme kromě Mattonni známé 

karlovarské produkty Moser či Jan Becher, přičemž ať už byla jejich podpora ve formě 

naturálního plnění, nebo finanční, prospívala ekonomice města a prohlubovala sepjetí 

festivalu s místem konání.  

 

5.3.2 Uvádění 

 

 Když se nyní vrátím ke vztahu festivalu a průmyslu a konkrétně k otázce uvádění 

filmů, nevelký zájem českých tvůrců o uvedení na MFF Karlovy Vary a zároveň 

prohlubující se krize československé kinematografie ústily v mizivý ekonomický 

potenciál, který jim festival mohl zprostředkovat. Z pohledu československých tvůrců 

bylo výhodnější posílat filmy na zahraniční festivaly, jednoduše z důvodu jejich vyšší 

prestiže. MFF v Berlíně nebo v Cannes, s jejich ustavenými trhy, skýtaly i větší šance 

navázat kontakty, uzavřít smlouvy a pochopitelně i s ohledem na další kariéru filmaře v 

době, kdy se otevřely hranice, bylo výhodnější představení vlastní tvorby v zahraničí. 

Ekonomický potenciál skýtaly československé filmy v sekci debutů jako Obecná škola 

 
228 Eva Zaoralová, Příběh festivalu, s. 102. 
229 An., Pět otázek pro Miroslava Ondříčka a Theodora Pištěka. Kinorevue 2, (27.3.) 1992, č. 7, s. 2. 
230 Festival: deník 28. MFF Karlovy Vary '92 28, 1992, č. 10, s. 1. 
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či Don Gio. V případě druhého jmenovaného šlo ale o první distribuční snímek České 

televize, která se festivalového trhu neúčastnila a je tedy otázkou, zda jej bylo možné 

vůbec získat pro mezinárodní distribuci. Jedním z mála účastníků trhu byl 

ale Československý Filmexport, který kromě Obecné školy a Markety Lazarové zastupoval 

většinu filmů sekce Současná česká a slovenská filmová tvorba (Corpus delicti, Vracenky, 

Requiem pro panenku, Žebrácká opera). Druhý problém však představovala neúčast 

zahraničních společností a sales agentů, která zase zpětně zapříčinila preferenci 

zahraničních festivalů ze strany českých tvůrců v následujícím roce.  

 

5.3.3 Networking 

 
 O tom, nakolik úspěšný byl networking v roce 1992, lze jen polemizovat. 

V podstatě nefunkční trh, nezájem českých tvůrců o soutěž a celkově zhoršující se a v roce 

1992 kritická (premiéra pouhých šesti filmů) situace československé kinematografie 

v oblasti filmové výroby nabízí spíše variantu neúspěchu. Objevila se ale i reportáž 

opačného vyznění, dle které komorní ráz festivalu „dal příležitost lidem okolo filmu 

setkávat se, diskutovat a poznávat nové tváře, k čemuž přispělo i to, že snad poprvé 

sepodařilo vyhradit Thermal festivalovým účastníkům“.231 Na 28. ročníku také proběhlo 

2. setkání filmařů střední Evropy ve formě panelových diskuzí o tvorbě, produkci 

a distribuci filmů232 a setkání filmových distributorů, které ještě zmíním později. Jako 

u 27. ročníku ale chyběla jasná koncepce či platforma pro setkávání filmových 

profesionálů, tvůrců a dalších zainteresovaných stran, ačkoli již zmíněnou výhodou bylo 

vyhrazení Thermalu jen festivalu. 

 

5.3.4 Publicita 

 

 Publicita MFF Karlovy Vary se v daném roce nesla spíše v negativním smyslu. Byla 

kritizována malá účast hostů a celebrit, organizační nedostatky (dnes nejznámější je asi 

nefunkční přístroj na tisk lístků), nevelká návštěvnost projekcí, nezájem o trh i nízká 

kvalita soutěže.233 Naopak vyzdvihovány byly tematicky zaměřené sekce programu: 

„Avšak kdo si na letošní festival stěžovat nemůže, jsou skuteční filmoví fanoušci včetně 

 
231 Helena Hejčová – Michaela Storchová, Jaký byl…, s. 6-7. 
232 Květoslav Kroča, Mezinárodní filmový festival…, s. 189. 
233 Květoslav Kroča, Mezinárodní filmový festival, s. 189-190.; Pavel Melounek, Biják: intimní osvětlení 
českého filmu. Praha: Pragma 1994, s. 72; Helena Hejčová – Michaela Storchová, Jaký byl…, s. 6-7. 
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profesionálů [...]“.234 Kritika se často vztahovala k malému množství zahraničních hostů. 

Pokud vycházela z předpokladu návštěvy slavných herců, pak při pohledu na slabé filmy 

v hlavní soutěži nevycházela z realistických představ. Festival ale naopak navštívila řada 

zvučných jmen z oblasti nezávislého filmu. V záplavě negativního hodnocení je třeba 

připomenout například bratry Cohenovy, Aki Kaürismakiho, Kena Loache, Lizzie Borden 

či Ultra Violet. O festivalovém dění každý den informoval jednak festivalový deník, jako 

tomu bylo v předchozím roce, a pod vedením firmy Talent Connection i nový televizní 

program — kanál 45.235 Jedním ze záměrů při jeho vzniku byla snaha o propagaci 

jednotlivých filmů — pozvánka do kina prostřednictvím krátkých ukázek z filmů. Jelikož 

jich dorazilo malé množství, byla funkce kanálu spíše informativní. Byly přenášeny 

tiskové konference, přenosy z karlovarského divadla či denní zprávy.  

 

5.3.5 Filmový trh 

 

 Trh, jako jedna z klíčových funkcí akreditovaných festivalů a jedna z podmínek 

pro udělení statusu A byl v roce 1992 v kritickém stavu. Sama Brdečková přiznala, 

že se ho nikdo nechtěl účastnit a údajně na něm byly jen pavilony Quebecku 

a Filmexportu.236 Kriticky hodnotil podobu trhu i Pavel Černý, další účastník — šéf firmy 

Úřad pro východoevropský film se sídlem v Hollywoodu.237 Ve festivalovém deníku 

můžeme nalézt jako dalšího účastníka španělskou Cine Espaňol — Another Look 

nabízející filmy jako Krávy (Vacas, 1992) Julia Medema, Sen o světle (El Sol del Membrillo, 

1992) Victora Erice, Růžová omáčka (Salsa Rosa, 1992) Manuela Goméze Pereiry či El día 

que nací yo (1991) od Pedra Oley.238 Nicméně právě tristní situace filmového trhu byla 

jedním z hlavních bodů kritiky ze strany médií i profesionálů. A to například 

i od samotného předsedy mezinárodní poroty Antonína J. Liehma, který se nechal slyšet, 

že: „Karlovy Vary jsou odjakživa a nenapravitelně ze všech sedmi festivalů své kategorie 

na posledním místě, protože za nimi nestojí to nejdůležitější, filmový trh“.239  

 

 
234 Helena Hejčová – Michaela Storchová, Jaký byl…, s. 6. 
235 Festival: deník 28. MFF Karlovy Vary '92 28, 1992, č. 4, s. 4. 
236 Eva Zaoralová, Příběh festivalu, s. 104. 
237 Radovan Holub, Filmoví pábitelé Made In Czech. Český deník: Noviny pro Čechy, Moravu a Slezsko, (7.11.) 
1994, č. 260, s. 8. 
238 Festival: deník 28. MFF Karlovy Vary '92 28, 1992, č. 6, s. 2. 
239 Květoslav Kroča, Mezinárodní filmový festival, s. 190. 
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5.3.6 Produkce 

 

 Festival se ani v daném roce nepodílel na filmové produkci. Produkční zázemí pro 

vznik filmů po zániku státního monopolu postupně vznikalo a festival, který stále hledal 

vlastní identitu, prošel změnou vedení a měl pouze omezený rozpočet, ani neměl šanci 

podílet se na vzniku filmů způsobem, jakým se začínalo dít právě například na MFF 

v Rotterdamu. Potenciál do budoucna tam však byl, s Terezou Brdečkovou jako 

ředitelkou Nadace pro českou filmovou a televizní tvorbu, která měla za cíl pomáhat 

filmařům ve fázi preprodukce.240 

 

5.3.7 Distribuce 

 

 Co se týká distribuce, celá první polovina 90. let je charakteristická propadem 

návštěvnosti kin, malým množstvím premiér českých filmů i malou pestrostí nabídky. 

V roce 1992 bylo uvedeno historicky nejnižší množství premiér českých filmů: pouhých 

šest, z nichž dva nejúspěšnější dokonce překonaly americké filmy, jejichž podíl 

v distribuci byl v daném roce 77 %.241 Přesto v tomto roce vzrostla návštěvnost hlavně 

dílem zahraničních, potažmo amerických titulů v nabídce. Na divácký zájem — ale 

zároveň nabídku omezenou z velké části na hollywoodské hity — reagovalo programové 

vedení festivalu uvedením filmů nezávislých amerických tvůrců, kteří pro něj 

představovali potenciál, jak se stát alternativním distribučním okruhem v době, kdy 

v legálním vakuu distribuční společnosti teprve začínaly vznikat a Filmexport ztratil svoje 

výhradní postavení.  

 Osmadvacátý ročník MFF Karlovy Vary však sehrál roli nejen alternativní 

distribuční platformy, ale měl také reálný vliv i na kinodistribuci.  

 

„Po zániku regulací a pravidel vydávaných ÚŘ ČSF bylo třeba najít nová pravidla soužití na trhu. Ty 

představovaly první Všeobecné smluvní podmínky mezi distributory a provozovateli kin uzavřené 

mezi zástupci formující se UFD, AFIDu a Sdružení provozovatelů kin ve Slovenské republice 11. srpna 

1992 s platností od 1. ledna 1993.“242  

 

Právě na festivalu došlo k setkání zástupců distribučních společností a následnému 

ustavení Unie filmových distributorů a Únie filmových distribútorov SR. Zároveň se obě 

 
240 Vladimír Wohlhöfner, Naděje z Nadace FT, s. 5. 
241 Aleš Danielis, Česká filmová distribuce…, s. 68. 
242 Tamtéž, s. 66-67. 
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strany dohodly na zachování společného trhu i po rozdělení Československa.243 

V distribuci se také následně objevil například snímek Barton Fink (Joel Coen, Ethan Coen, 

1991), Stíny a mlha nebo Vysoké podpatky. Otázkou zůstává, zda šlo už o dříve zakoupené 

filmy, nebo o vliv festivalu. 

 

5.4 Festival jako instituce 

 

 

 Zatímco v roce 1990 ve vedení festivalu setrval organizační tým z dob socialismu 

a de facto program festivalu přizpůsobil politickým změnám, při organizaci následujícího 

ročníku stanuli ve vedení festivalu lidé bez zkušeností s organizováním události 

podobného rozsahu a dosahu. Po odchodu Jiřího Janouška z vedení festivalu už nebylo 

možné těžit ani z přímé vazby na Filmexport, který byl v dané době stále jedinou 

organizací zprostředkovávající zahraniční obchod, a tedy kontakt se zahraničními 

distributory a sales agenty. O financování 28. ročníku bylo rozhodnuto až začátkem roku 

1992, organizace byla svěřena do rukou velmi krátce existující soukromé společnosti 

a na přípravu zbývalo přibližně půl roku.244 Důsledkem byly mnohé nedostatky jako 

prázdné kinosály nebo nezájem o filmový trh, které opět uvedly do chodu diskuze 

o transferu festivalu do Prahy nebo přímo o jeho zrušení.  

 Programovou ředitelkou 28. ročníku se stala Tereza Brdečková, spisovatelka 

a novinářka, které sice chyběly zkušenosti, ale ne zahraniční kontakty a znalost jazyků. 

Spolu s ní se na vytváření programu nejvýrazněji podílel Štefan Uhrík a Hana Cielová,245 

kteří dali dohromady právě sekci Sedm statečných, jež se stala nejatraktivnější částí 

programu, jak dokládají i nemnohé pofestivalové reflexe.246 Předsedou festivalového 

výboru jmenoval ministr kultury Milan Uhde Jiřího Menzela, který se tak stal 

prezidentem, a tedy oficiální tváří festivalu. Jiří Menzel následně jmenoval programovou 

ředitelkou Terezu Brdečkovou.247 Méně známou informací je, že právě Jiří Menzel přizval 

k participaci na přípravě festivalu Theodora Pištěka a Miroslava Ondříčka, kteří sdíleli 

jeho vizi pozvednout MFF Karlovy Vary na úroveň nejprestižnějších mezinárodních 

 
243 Leo Čermák, Od monopolu k oligopolu…, s. 38. 
244 Květoslav Kroča, Mezinárodní filmový festival, s. 189. 
245 Mezi další programové pracovníky patřila Jana Císar, Marcela Dohnalová, Vlaďka Petrová, Jana 
Gabrielová, Štefan Vraštiak, Jan Svoboda a Lenka Vojtová. Viz: 28. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 
1992: katalog, s. 5. 
246 Helena Hejčová – Michaela Storchová, Jaký byl…, s. 6.; Jiří Cieslar, Filmové zápisky 90-93, s. 50. 
247 Vladimír Wohlhöfner, Naděje z Nadace FT, s. 5. 
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festivalů a stali se členy čestného předsednictva. Jejich úkolem bylo využít osobních 

kontaktů k přizvání zajímavých hostů a zajištění filmů s přispěním Miloše Formana, který 

jim dal k dispozici osobní adresář.248 Oslovování zahraničních společností, filmařů 

a celebrit tedy probíhalo na úrovni osobních vazeb jednotlivých členů organizačního 

týmu, ať šlo o zmíněné filmaře, Terezu Brdečkovou a Jiřího Menzela, nebo údajně 

i Václava Havla.249 S organizací a případnými kontakty do zahraničí zároveň pomáhali 

mnozí z těch, kdo festival připravovali v předchozích letech.250  

 Samotná organizace byla svěřena do rukou soukromé produkční společnosti 

ETAMP, která nahradila původní, ministrem kultury jmenovanou Mars Production v čele 

s Jakubem Mejdřickým, jež dostala organizaci karlovarského festivalu na starost 

už minimálně v říjnu 1991.251 ETAMP vznikla až koncem roku 1991. Jednalo se primárně 

o koprodukční společnost zaměřenou na hrané filmy. Jejím ředitelem — a tedy výkonným 

ředitelem MFF Karlovy Vary — byl Jan Bílek. Zástupce firmy Robert Keil zastával 

na festivalu funkci technického ředitele. Organizování události se ETAMP ujala v lednu 

roku 1992 a filmy se začaly objednávat až v únoru 1992.252 Na celou přípravu tak zbýval 

necelý půl rok. Druhou zainteresovanou společností byla umělecká agentura Talent 

Connection, která pro MFF Karlovy Vary zajišťovala doprovodný program. Původně 

castingová agentura spolupracovala s firmou ETAMP na natáčení filmu Senso (Vášeň, 

Gérard Vergez, 1992) a jednalo se tedy o jejich další spolupráci. Zároveň dle slov jejího 

ředitele měla množství kontaktů do zahraničí. Ambicí ředitele Romana Pavlíčka také bylo 

rozšířit aktivity společnosti na velkoplošnou inzerci.253 Záhy se v tisku objevila výzva pro 

případné sponzory karlovarského festivalu právě s kontaktem na Talent Connection. 

 Nezkušenost mladé produkce se stala jedním z důvodů smířlivější i ostřejší 

kritiky. Nejkritičtějším a nejvíce vzpomínaným byl nefungující systém na tisk lístků, který 

měl fatální následky na návštěvnost filmů, což nezůstalo bez povšimnutí tvůrců.254 

Kinosály se naplnily až ve chvíli, kdy byl vyhlášen volný vstup, čímž byla ztracena naděje 

na finanční návratnost z prodeje vstupenek. Jak zpětně vysvětluje Tereza Brdečková: „My 

jsme přijali řadu softwarů a know how od berlínského festivalu, aniž by si ta produkce 

 
248 An, Pět otázek pro Miroslava Ondříčka a Theodora Pištěka. Kinorevue 2. (27.3.) 1992, č. 7, s. 2. 
249 Tamtéž. 
250 Eva Zaoralová, Příběh festivalu, s. 102. 
251 Vladimír Wohlhöfner, Naděje z Nadace FT, s. 5. 
252 Festival: deník 28. MFF Karlovy Vary '92, č. 2, s 1. 
253 An., Co dělají, když /na Barrandově/ netočí. Kinorevue 2. (31.1.) 1992, č. 3, s. 13. 
254 Festival: deník 28. MFF Karlovy Vary '92, č. 6, s. 4 
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uvědomila, že co funguje v Německu, nemusí nutně fungovat u nás [...]“.255 Na MFF v Berlíně 

zase došlo k problému ohledně distribuce materiálů o festivalu. Respektive 

po problematickém kopírování materiálů a následné distribuci mezi návštěvníky 

a do zahraničních časopisů jako Screen či Moving Pictures, změnil Telecom telefonní číslo 

a kontaktní informace tak ztratily význam.256 Festivalový tým se nedostatky snažil 

kompenzovat důrazem na nadšení a pracovitost, když například už při samotném 

zahájení Jiří Menzel zdůraznil: „Festival vlastně organizuje hrstka nadšenců, tak jim, 

prosím, ty letošní chyby omluvte.“257 V daném kontextu ale není překvapivý apel na přesun 

festivalu do Prahy nebo rezignace na kategorii A.  

 
255 Jan Rosák, Tereza Brdečková v Tandemu. Český rozhlas, 2010. Dostupný na: <regiony.rozhlas.cz/tereza-
brdeckova-v-tandemu-7421509> [cit. 20. 5. 2022]. 
256 Festival: deník 28. MFF Karlovy Vary '92, č. 3, s. 1. 
257 Květoslav Kroča, Mezinárodní filmový festival, s. 189. 
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5.5 Závěr – festival se vydává jiným směrem 

 

 Po znovuuvedení MFF Karlovy Vary do festivalového okruhu, kdy se událost 

dočkala zájmu mezinárodní veřejnosti, následovala roční pauza vlivem vynucené dohody 

o pravidelném střídání s MFF v Moskvě platné už od roku 1959. Časová diskontinuita 

v konkurenčním globálním měřítku v období proliferace festivalů si žádala originální 

koncepci, která by jasně vymezila osobitou roli MFF Karlovy Vary v rámci mezinárodní 

konkurence.  

 Jejím středem měla být dle Terezy Brdečkové programová koncepce. Karlovarský 

festival se měl stát jednak mostem mezi východem a západem, a jednak alternativním 

distribučním okruhem v rovině národní. Kurátorská strategie zaměřená na filmy 

východní Evropy byla logickým krokem v době, kdy docházelo k celoevropským 

politickým změnám a na fórech dalších mezinárodních festivalů se diskutovalo o vztahu 

Východu a Západu. Kritickým aspektem, na který ale sekce Debuty: Mezi destrukcí 

východu a nudou západu narazila byl jednak absolutní nezájem o filmový trh daného 

ročníku, který by umožnil případný nákup snímků, a jednak byl pravděpodobně 

nešťastný samotný koncept propojující představení filmů východní a střední Evropy 

a nulovou záruku kvality debutantských děl. Jednalo se tedy opět ze strany festivalu 

o krok, který nesl potenciál budoucího zhodnocení v kulturním a posléze ekonomickém 

statusu MFF Karlovy Vary, který ovšem nedošel naplnění.  

 Druhá linie programu pak byla v souladu s přáním Jiřího Menzela pozvednout 

úroveň uváděných filmů. „Chtěli bychom, aby se festival v Karlových Varech stal svátkem 

těch, kteří mají rádi dobrý film.“258 Právě tento programový koncept byl oceňován 

a vyzdvihován v pofestivalových recenzích. Kurátorská strategie Terezy Brdečkové 

a programového oddělení se v tomto směru stala úspěšnou, ukázala na zájem českého 

publika o alternativní a autorskou tvorbu, ale festival v rozporu s Menzelovým přáním 

posunula od představy akreditovaného festivalu významu Cannes směrem 

ke specializovanému typu festivalů. Ze směřování 28. ročníku byla totiž patrná snaha 

o posunutí festivalu z národní přehlídky ke kulturně vyspělejší přehlídce artových 

či alternativních snímků ověřené kvality, nicméně zacílených na domácí publikum, a tedy 

zdůrazňujících koncept festivalu sice už ne jako národní přehlídky, ale přehlídky určené 

primárně pro vlastní národ. 

 
258 28. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1992: spříznění volbou, s. 4. 
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 MFF Karlovy Vary tak v roce 1992 komunikoval rozporuplnou identitu na jednu 

stranu diváckého festivalu, který je přehlídkou nejkvalitnější filmové tvorby své doby 

a alternativním distribučním okruhem především v rovině národní, a současně splnil 

oficiální požadavky kladené na akreditované festivaly — soutěž a filmový trh. Neujasněná 

koncepce 28. ročníku vyplývala z odlišné představy o tom, jaký význam a smysl MFF 

Karlovy Vary nese a jaké bude jeho další směřování. Tento problém se projevoval už 

na úrovni nejužšího vedení festivalu, kde figurovala snaha pozvednout MFF Karlovy Vary 

mezi takzvané byznysové typy festivalů, ale současně byl směřován spíše k festivalům 

diváckého typu.  

 Divácké festivaly mají menší rozpočet, omezené korporátní financování, množství 

hostů i malý tým. Nepodílejí se na financování filmů, o filmy žádají filmaře a přebírají již 

ověřené snímky z jiných festivalů. Nemají tendenci expandovat a jejich primární oblastí 

zájmu jsou diváci.259 Jak vidíme v případě MFF Karlovy Vary — nezájem o filmový trh, 

relativně malé množství zahraničních hostů a hvězd, programové sekce sestávající z již 

ověřených filmů, omezený rozpočet, sponzoring primárně ve formě naturálního plnění, 

nezkušený organizační tým v kombinaci s problémy s marketingem a nedostatkem času 

na přípravu zařadil MFF Karlovy Vary právě mezi divácké typy festivalů. Pozornost byla 

směřována na diváky jak v zájmu návštěvnosti, která byla jedním z hlavních příjmů 

festivalu, tak z osobní iniciativy Terezy Brdečkové doplnit oficiální distribuci. Mezi jediný 

„byznysový rys“ festivalu patřil boj o premiéry, který ale nebyl příliš úspěšný, a existence 

trhu, o který ale nebyl zájem. Namísto pozvednutí kulturního statusu události a nalezení 

nové identity došlo v rámci 28. ročníku k jeho degradaci a identita byla roztříštěna mezi 

záměr programové ředitelky a kategorii A, která se pojí s byznysovými typy festivalů. 

V kontextu převažujících neúspěchů se tak už během konání objevovaly komentáře 

navrhující buď přímo zrušení, nebo alespoň transformaci karlovarského festivalu: 

„festival kategorie A v Československu, a navíc v Karlových Varech je neudržitelná 

záležitost.“260 Terčem kritiky bylo rigidní lpění na statusu, který údajně prakticky neměl 

význam. Objevovaly se návrhy na založení tematicky zaměřeného festivalu, který by 

nebyl pod patronací FIAPF, a jeho pole působnosti by bylo volnější. Snaha o uchování 

„áčkového“ statusu byla chápána jako přežitek komunismu, aniž by byla kriticky zvážena 

pozitiva události takového rozměru pro lokální i národní ekonomiku a kulturu. Nemluvě 

o funkci festivalu jako alternativního distribučního okruhu, která se v 90. letech stala 

 
259 Mark Peranson, First You Get the Power…, s. 38-39. Dostupný na: 
<https://www.jstor.org/stable/41690661> [cit. 2. 6. 2022]. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
260 Festival: deník 28. MFF Karlovy Vary '92, č. 10, s. 1. 
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obzvlášť aktuální. Hybridní podobu festivalu se o další dva roky později pokusí proměnit 

opět nový festivalový tým v čele s Evou Zaoralovou a Jiřím Bartoškou. 
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6 XXIX. ROČNÍK MFF KARLOVY VARY 
1. 7. - 9. 7. 1994 

 

6.1 Společensko-politický kontext 

 

 Po rozdělení Československa následovalo období opatrné sociální 

a ekonomické politiky. Důvodem bylo dotváření státních institucí, majetkové 

vypořádávání v rámci rozdělení federálního majetku či společné měny, propad 

vzájemného obchodu se Slovenskem, ale i nejistota zahraničních investorů a firem, 

která z rozdělení plynula.261 V roce 1994 též proběhla druhá vlna kuponové 

privatizace, jejíž výhoda byla spatřována v mizivém prostoru pro korupci a masovém 

vlastnictví akcií, které mělo „zajistit podporu novému zřízení a ekonomickým 

reformám“.262 Mezi nevýhody patřily rozdrobené vlastnické struktury, u kterých 

hrozilo, že nebude možné kontrolovat manažery řídící podniky.263 Jednou 

z nejvýraznějších kauz spjatých s kuponovou privatizací se stalo vytunelování 

Harvardských investičních fondů Viktorem Koženým a Jaromírem Vostrým v polovině 

90. let, kdy bylo poškozeno až 240 tisíc akcionářů.264 Právě Harvardské fondy se v 

roce 1994 staly generálním sponzorem MFF Karlovy Vary, který poprvé od revoluce 

ztratil finanční podporu státu.  

 Následující ročník festivalu opět využil možnosti odkazovat se na určitý druh 

prvenství. Po rozpadu federace se jednalo o první ročník v České republice. 

K vymezení vůči Slovensku nicméně nedošlo. Ze strany MFF Karlovy Vary šlo 

o festivaly běžně využívaný marketingový nástroj, jak prezentovat drobné změny 

identity s cílem generovat mediální zájem. Druhým takovým nástrojem se nezáměrně 

stala proměna vztahu státu a festivalu. Ekonomická transformace, která se v dané 

době stala politickým programem prezentovaným v souladu s jednou z myšlenek 

 
261 KOPEČEK, Lubomír, Éra nevinnosti: česká politika 1989-1997. Brno: Barrister & Principal 2010, s. 170. 
262 Viktor Hanzlík, Ekonomické reformy…, s. 39-40. Dostupný na: 
<https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/360/file/1422350512-ceska-zkusenost-transformace.pdf> 
[cit. 10. 6. 2022] 
263 Tamtéž, s. 40. 
264 Více viz: Nejvyšší soud, Harvardský průmyslový holding, a.s. – v likvidaci, obvinění V.K. a Ing. B.V., CSc. 
Právní prostor. Dostupný na: <https://www.pravniprostor.cz/judikatura/trestni-pravo/harvardsky-
prumyslovy-holding-as-v-likvidaci-obvineni-vk-a-ing-bv-csc > [cit. 11. 6. 2022]. 
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revoluce — kýženým návratem do Evropy,265 vedla k definitivnímu ukončení státní 

podpory festivalu. Návrat do Evropy vycházel z odkazů na „přirozenou“ 

demokratickou tradici národa. Nahrazení centrálně plánované ekonomiky principy 

volného trhu mělo být důkazem rozchodu s minulostí a příslušnosti k západní Evropě. 

Popularita ekonomické reformy mezi širokými vrstvami obyvatel mluvila 

jednoznačně pro uplatnění tržních mechanismů i v rámci kinematografie. Festival 

se tak ocitl v situaci, kdy potvrzení jeho kvality a příslušnosti do západní Evropy 

odviselo od schopnosti zajistit v tržním prostředí finance z jiných zdrojů. Podpora 

ministerstva kultury symbolickou účastí na založení Nadace Film-Festival Karlovy 

Vary, která festival v daném roce pořádala, ale současně komunikovala zájem 

na zachování události. Paradoxně tedy, zatímco musel festival dokazovat svůj kulturní 

význam v rovině ekonomické, byl jednou z národních tradic, kterou bylo z pohledu 

státu nezbytné zachovat. Jestliže „představa vysoce kulturního a vzdělaného národa, 

kterou Češi o sobě mají, je motivací k tomu, co nazývají ‚návrat do Evropy‘“,266 pak by 

byl zánik jedné z národních tradic popřením tohoto cíle, včetně zmíněných základních 

aspektů národní identity — kulturnosti a vzdělanosti. Festival se tak stal anomálií 

ve festivalovém okruhu, prvním mezinárodním akreditovaným festivalem, který byl 

financován zcela ze soukromých peněz, aby skrze funkčnost tržních principů prokázal 

příslušnost k západní Evropě, ačkoli mu tak hrozil nežádoucí zánik. Mimo to měl být 

XXIX. ročník (dále 29. ročník) počátkem nové éry jeho každoročního konání. Slib 

nových pořadatelů vzbudil zájem médií a měl vyvrátit diskuze o zrušení festivalu. 

Právě z rady Nadace se ale v následujícím roce odštěpila část jejích členů, která 

stanula v čele konkurenčního festivalu Pražský Golem, který MFF Karlovy Vary 

odebral tolik zdůrazňovaný status akreditovaného festivalu.  

 Devětadvacátý ročník tak můžeme chápat jako přelomový, kdy došlo 

k definitivnímu ukončení spojitosti s negativně vnímanou minulostí festivalu. 

Distance státu od festivalu vedla k ustavení nového organizačního týmu, který se jej 

rozhodl vrátit do Evropy nejen symbolickým potvrzením jeho kvalit v rámci tržních 

mechanismů, ale především kurátorskou strategií. Inspirace západoevropskými 

festivaly při tvorbě programu nebyla nijak zastíraná, ale byla obohacena o sekci 

Na východ od západu – Po revoluci, která se stala jedním z klíčových aspektů identity 

 
265 Ladislav Holý, Malý český člověk a skvělý český národ…, s. 150. 
266 Tamtéž. 
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i do budoucna. Současně se podařilo festival zarámovat jako událost atraktivní jak pro 

zahraniční, tak domácí publikum a filmové profesionály, ať už díky programu, 

či přítomnosti značného množství zahraničních hvězd. Generovaný mediální zájem 

byl následně potvrzením kýžené identity festivalu kategorie A, který se může 

do budoucna vyrovnat nejprestižnějším západoevropským festivalům. 
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6.2 Programový koncept 

 
 I v roce 1994 proběhla obměna vedení festivalu a jeho organizačního týmu. 

Nové programové oddělení opět přišlo s proměnou programového konceptu ve snaze 

napravit reputaci festivalu po 28. ročníku. Oproti tomu je viditelná elementární shoda 

ve vedení MFF Karlovy Vary na budoucím rámování jeho identity, a to jako festivalu 

s ambicemi vyrovnat se nejen hvězdným glamour a performativními akty předním 

akreditovaným festivalům, ale též se svým kurátorským výběrem prosadit jako 

přehlídka nenahraditelného významu, za kterou stojí dlouholetá tradice. V oficiálním 

katalogu se tak opět objevují odkazy na počátky karlovarského festivalu zdůrazňující 

délku jeho existence, doplněné slovy primátorky města Karlovy Vary připomínající 

lázeňskou tradici města a s ní spjaté návštěvy předních osobností kultury.  

 Programový koncept v daném roce vznikal v gesci zkušených novinářů znalých 

zahraničního festivalového prostředí: programové ředitelky festivalu Evy Zaoralové 

a Pavla Melounka. Ke spolupráci byl v březnu 1994 přizván ještě student filmové vědy 

Ondřej Zach, který v dané době psal pro časopis Cinema. Dle Ondřeje Zacha se při 

vymýšlení sekcí inspirovali strukturou na jiných festivalech a jejich dostupnými 

katalogy.267 Do programového konceptu následujícího ročníku se též zásadně 

propsala mnohaletá zkušenost Evy Zaoralové, v dané době Zaoralové-Hepnerové, 

ze zahraničních festivalů. Její záměr vyrovnat se akreditovaným festivalům, součástí 

jejichž programu jsou i high-concept filmy, ačkoli v programovém katalogu 

deklarovala opak, se projevil už ve výběru zahajovacího a zakončovacího filmu. 

Snímkem, který zahajoval festival už nebylo tříhodinové intelektuální dílo předního 

českého režiséra, ale hollywoodský oscarový snímek roku 1970 Půlnoční kovboj 

(Midnight Cowboy, 1969) obohacený o nový režisérský sestřih a přítomnost autora 

Johna Schlesingera, předního režiséra Nového Hollywoodu. Divácky přístupný 

a ikonický snímek měl zaručit vysokou návštěvnost, což platilo i pro romantickou 

komedii Čtyři svatby, jeden pohřeb (Four weddings and a Funeral, Mike Newell, 1994), 

 
267 Rozhovor s Ondřejem Zachem vedený Petrou Kasnarovou na 56. ročníku MFF Karlovy Vary dne 
5. 7. 2022. 
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v odlehčeném duchu zakončující festival, která měla v daném roce premiéru 

na festivalu Sundance a v říjnu 1994 se objevila v české distribuci.268  

 První kurátorskou sekcí, jejíž koncept odrážel rozsáhlé zkušenosti Evy 

Zaoralové z jiných festivalů, byla sekce Jiný pohled. Přiznaně inspirovaná obdoba Un 

Certain Regard, tedy Jistý pohled MFF v Cannes, vznikla jako náhrada za Sedm 

statečných po odchodu Štefana Uhríka z rady Nadace. Mezi festivalovými sekcemi 

reprezentovala alternativní kinematografii, ovšem tentokrát zaměřenou namísto té 

americké na evropskou. Českému publiku byly představeny filmy Julio Medema, 

Davida Cronenberga, Mike Leigha, Sally Porter či debut Gauneři (Reservoir Dogs, 

1992) Quentina Tarantina,269 který festival uvedl poté, co Tarantinovo Pulp Fiction 

(1994) vyhrálo Zlatou palmu na MFF v Cannes.270 V programu se opět objevily i filmy 

Atoma Egoyana Kalendář (Calendar, 1993) a Aki Kaurismäkiho Leningradší kovbojové 

potkávají Mojžíše (Leningrad Cowboys Meet Moses, 1993), tentokrát ale promítané již 

alespoň částečně obeznámenému publiku. Ačkoli se tedy v rámci předchozího ročníku 

nesetkaly se zájmem obecného publika, bylo jejich uvedení význačným krokem 

kulturní diverzifikace distribuce ovlivňující divácký vkus, na který bylo možné 

v následujících letech navázat. Současně si festival udržel zájem cinefilního publika, 

pro které i v roce 1994 zafungoval jako distribuční platforma nabízející alternativu 

stále převažujícím hollywoodským blockbusterům v kinodistribuci. V sekci se objevily 

i filmy začínajících filmařů jako Seveřané (De Noorderlingen, 1992) Alexe van 

Warmerdama, Kaspar Hauser (Kaspar Hauser, 1993) Petera Sehra, Vůně zelené papáje 

Tran Anh Hunga (Mui du du xanh, 1993) či slovenský film Všechno, co mám rád 

(Všetko čo mám rád, 1992) Martina Šulíka. Podstatou Jiného pohledu bylo vytvořit 

alternativu komerčněji zaměřené a širšímu obecenstvu více přístupné Informativní 

sekci. Na rozdíl od 28. ročníku tak došlo k větší rovnováze v programovém konceptu, 

který se snažil obsáhnout různé typy publik. 

 
268 Čtyři svatby a jeden pohřeb. IMDb. Dostupný na: <https://www.imdb.com/title/tt0109831/> [cit. 12. 6. 
2022]. 
269 Dle Ondřeje Zacha byla jednou z předností doktorky Zaoralové schopnost odhlédnout od osobního 
filmového vkusu a do programu zařadit i film, který mu neodpovídal. Právě Reservoir Dogs byl jedním z nich. 
Viz: Rozhovor s Ondřejem Zachem vedený Petrou Kasnarovou na 56. ročníku MFF Karlovy Vary dne 
5.7.2022. 
270 Jan Bergl, Tenkrát v roce 1994: distribuce a mediální recepce filmu Pulp Fiction — Historky z podsvětí 
v České republice (Bakalářská práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2021), s. 18. Do širší distribuce se 
Gauneři ale nedostali, jelikož s Tarantinovou tvorbou bylo české obecenstvo seznámeno v širší distribuci až s 
uvedením Pulp Fiction: Historky z podsvětí (Pulp Fiction, 1994) v říjnu 1994 v kinech. Více viz: Tamtéž, s. 36. 
 

https://www.imdb.com/title/tt0109831/
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 Druhou výraznou sekcí, která se klonila spíše na stranu alternativní produkce 

a zároveň skýtala obchodní potenciál, byla sekce Na východ od západu — Po revoluci. 

Vznikla za spolupráce Evy Zaoralové s filmovou historičkou a znalkyní filmů východní 

Evropy Galinou Kopaněvovou,271 jež se v daném roce podílela i na výběru filmů 

na zahraničních festivalech.272 Eva Zaoralová vznik sekce zdůvodňuje dlouholetou 

tradicí uvádění filmů SSSR a jeho satelitních států, které po revoluci vymizely 

z distribuce, televizního vysílání i MFF Karlovy Vary.  

 

„V roce 1994 [...] mi bylo líto nechat úplně stranou kinematografie, které byly vinou zprofanování 

socialistickou propagandou najednou zcela zavrženy publikem i odbornou veřejností.“273  

 

Výhodou a logickým východiskem při vzniku této sekce byla možnost navázat 

na tradici a zároveň ji rehabilitovat výběrem filmů dle kvalitativních kritérií. Koncept 

v pozměněné podobě replikoval sekci minulého ročníku Debuty: Mezi destrukcí 

východu a nudou západu. Vycházel opět z pragmatického vyhodnocení potenciálu, 

který mohl karlovarský festival nést v kontextu mezinárodních festivalů a distribuce. 

Tentokrát ale nebyla sekce omezena pouze na debuty, ale ukazovala širší produkci 

východoevropských zemí, která neměla možnost být představena v západní Evropě. 

Atraktivita sekce a její široký ohlas dle pofestivalových recenzí274 byl dokladem zájmu 

o východoevropskou kinematografii, jejíž uvedení bylo na západoevropských 

festivalech nebo v distribuci ojedinělé. V neposlední řadě, geografická lokace 

zvýhodňovala MFF Karlovy Vary před festivalem v Moskvě, od nějž byla blíže západu 

a nabízela se jako příležitost obnovit ideu karlovarského festivalu jako metafory 

středu.  

 Ať už to bylo, nebo nebylo záměrem Evy Zaoralové a programového oddělení, 

sekce měla v národním kontextu hlubší rovinu významu. Akcentováním role festivalu 

jako mostu mezi Východem a Západem byla v druhém plánu opět oživována 

a potvrzována základní idea české národní identity. Dle Ladislava Holého Češi vnímají 

 
271 Eva Zaoralová, Příběh festivalu, s. 112.  
272 Markéta Čaňková, Ptáme se... Jaký bude XXIX Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary? Kinorevue 
4, (18.4.) 1994, č. 8, s. 4. 
273 Festival: deník 29. MFF Karlovy Vary '94 29, 1994, č. 1., s. 1. 
274 Např.: An., Devět dnů devětadvacátého. HN. Hospodářské noviny: deník pro ekonomiku a politiku 38, 
(12.07.) 1994, č. 134, s. 15. 
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už od národního obrození Českou republiku jako součást střední Evropy, na hranici 

mezi Východem a Západem, kdy metafora mostu „vyjadřuje pozitivní hodnotu 

připisovanou centralitě“.275 Jak potvrzuje Vladimír Macura: „Obecně kladnou úlohu 

‚národa středu‘ konkrétně naplňuje role zprostředkovatele kulturních styků“.276 Idea 

mostu, která „propůjčuje české identitě roli zprostředkovatele mezi dvěma odlišnými 

evropskými kulturami a hodnotovými systémy [...]“,277 se objevuje, jak podotýká 

Macura, už u Františka Palackého, který ji přisoudil českému národu přímo jako 

dějinnou úlohu.278 Pojem středu v sobě zároveň zahrnoval ideál syntézy. Jako 

dokonalý prostředník pro sjednocení Západu a Východu se mezinárodní festival 

přímo nabízel, přičemž tak symbolicky obnovoval dějinnou úlohu českého národa 

a oklikou se vracel k identitě komunikované v roce 1990. 

 V mezinárodním kontextu festival jako jeden z mála představoval 

kinematografii postkomunistických zemí. Obchodní potenciál sekce vyzdvihoval roli 

karlovarského festivalu ve festivalovém okruhu a potvrzoval jeho kulturní 

nenahraditelnost. Pod změněným názvem Na východ od Západu se sekce 

v následujících letech proměnila v soutěžní a udržela si přední místo v programovém 

konceptu MMF Karlovy Vary až do roku 2021, kdy byla nahrazena soutěží Proxima, 

zaměřenou na riskantní projekty a progresivní kinematografii.279 V roce 1994 

nicméně sekce Na východ od západu — Po revoluci zafungovala jako elementární 

atribut identity festivalu, který byl jako takový formulován i v oficiálním prohlášení 

hlavní poroty: „V tomto festivalu spatřujeme důležité místo pro setkání Východu 

se Západem, místo, kde se stýkají různé tvůrčí kultury“.280 

 Alternativní kinematografii předchozích dvou sekcí vyvažovala opět 

Informativní sekce cílená na širší divácký okruh. Filmy, které již prošli selekcí 

a kulturní legitimizace se dočkaly na akreditovaných festivalech přinášely prestiž 

i karlovarskému festivalu. Značnou převahu měly filmy anglojazyčné, z USA a Velké 

Británie. Většina uvedených snímků byla stejně jako v předchozím roce oceněna 

na jiných, prestižnějších festivalech, například filmy, jež soutěžily na Berlinale: Jahody 

 
275 Ladislav Holý, Malý český člověk a skvělý český národ…, s. 180. 
276 Vladimír Macura, Znamení zrodu a české sny. Praha: Academia 2015, s. 194. 
277 Ladislav Holý, Malý český člověk a skvělý český národ…, s. 180. 
278 Vladimír Macura, Znamení zrodu…, s. 194. 
279 Soutěž Proxima nahradí Na východ od Západu. MFF Karlovy Vary, 2021.  
Dostupný na: <https://www.kviff.com/cs/novinky/3647-soutez-proxima-nahradi-na-vychod-od-zapadu> 
[cit. 12. 6. 2022]. 
280 An., Karlovy Vary: Vítězové. Kinorevue 4, (25.7.) 1994, č. 15, s. 3. 
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a čokoláda (Fresa y chocolate, Tomás Gutiérrez Alea, 1993) a Tři barvy: Bílá (Trzy 

kolory: Biały, Krzysztof Kieslowski, 1994) či filmy uvedené v soutěži na MFF v Cannes: 

Slepička Rjaba (Kuročka-rjaba, Andrej Končalovskij, 1994), Sbohem, má konkubíno 

(Ba wang bie ji,Kaige Chen, 1993).281 Objevilo se zde také další dílo úspěšné držitelky 

Zlatého globu Agnieszky Holland Tajemná zahrada (The Secret Garden, 1993). 

Nechyběly ani divácky přívětivé komedie Mnoho povyku pro nic (Much Ado About 

Nothing, Kenneth Branagh, 1993) nebo Hamouni (Greedy, Jonathan Lynn, 1994). 

V roce 1994 ale nebyla sekce pouze průřezem nejúspěšnější tvorby posledního roku 

prezentované na jiných festivalech jako v případě 28. ročníku. Měla doplnit oficiální 

distribuci ve spolupráci s největšími českými distributory, kteří údajně některé 

z filmů festivalu sami nabídli.282 I přes převahu zahraničnímu a českému publiku 

známých jmen byly ale i v sekci Informativní uvedeny filmy začínajících tvůrců: debut 

Nikdy nezemřeme (Sose halunk meg, Róbert Koltai, 1992) a Švédská trojka (Threesome, 

Andrew Fleming, 1994).  

 Další výraznou změnu zaznamenala oficiální soutěž, která poprvé od revoluce 

dosáhla mezinárodní kvality. Navzdory nezkušenosti organizačního týmu, který dle 

slov Evy Zaoralové neměl internet, techniku a nikdo nevěděl, jak se filmy 

objednávají,283 bylo z posuzovaných 34 filmů284 uvedeno 19 soutěžních snímků 

vyrovnané kvality, jak dokazuje i rozmanitý rozsah ocenění. Výběr filmů nebyl 

náhodný, ale měl tentokrát specifickou koncepci. Záměrem bylo postižení klíčových 

regionů, jejich proudů a vyčlenění filmů uměleckých, nezávislých a komerčních 

v jejich rámci.285 Jak vysvětluje Pavel Melounek ve festivalovém deníku: „Vedle 

amerických filmů [se dostaly do soutěže] i filmy britské a třeba irské. Ze tří amerických 

filmů je Záblesk ve tmě diváckým, Návrší vdov uměleckým a Muži lžou nezávislým 

filmem.“286 Z hlediska zastoupení jednotlivých zemí je patrná snaha o vyváženost 

mezi filmy východoevropskými a západoevropskými. 

 
281 Dále např.: mimo soutěž uvedená Krajina stínů (Shadowlands, Richard Attenborough, 1993) nebo 
v Cannes uvedený snímek Co žere Gilberta Grapea (What's Eating Gilbert Grape, Lasse Hallström, 1993), 
doprovázený Leonardem DiCapriem nominovaným na Ceny Akademie. Viz: Jana Bílková, Berlinale '94. 
Kinorevue 4, (14.3.) 1994, č. 6, s. 15. 
282 Markéta Čaňková, Ptáme se..., s. 5. 
283 Eva Zaoralová, Příběh festivalu, s. 108. 
284 Josef Brož, Přípravy karlovarského festivalu 15 minut po dvanácté. Český deník: Noviny pro Čechy, 
Moravu a Slezsko 4, (25.03.) 1994, č. 71, s. 4. 
285 Festival: deník 29. MFF Karlovy Vary '94 29, 1994, č. 1., s. 1. 
286 Tamtéž. 
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 V oficiální soutěži bylo uvedeno šest debutů a ve dvou případech teprve druhý 

film začínajících režisérů. Právě důkladná selekce filmů do hlavní soutěže 

programovou ředitelkou se výraznou měrou podílí na ustavení kýžené festivalové 

identity.287 Devětadvacátý ročník MFF Karlovy Vary se tak profiloval i jako odrazový 

můstek pro začínající režiséry. Na jednu stranu to byl pochopitelný pragmatický krok 

— bylo jednodušší získat pro oficiální soutěž filmy debutujících autorů, kteří by 

nemuseli být přijati na MFF v Cannes a jiné prestižnější festivaly. Na druhou stranu, 

pokud by vybrané snímky byly v soutěži úspěšné, ustanovily by novou identitu MFF 

Karlovy Vary jako místa, kde dochází k objevení nových talentů a směrů 

v kinematografii. Takový aspekt identity mohl následně potvrdit a pozvednout 

karlovarský kulturní status. Bohužel nebyl koncept realizován do takové míry jako 

v následujícím roce na MFF v Rotterdamu, kde byla ustavena soutěž pouze pro debuty 

a druhé filmy mladých autorů VPRO Tiger Awards Competition, která se následně 

stala jedním z fundamentálních znaků odlišujících rotterdamský festival 

ve festivalovém okruhu288 a co do významu pro mladé tvůrce zastínila soutěž 

karlovarského festivalu, která nebyla takto úzce specializovaná.  

 Množství ocenění udělených debutujícím autorům nicméně nakonec 

potvrzovalo kýženou profilaci. Křišťálový globus nezískal český snímek (Lekce Faust, 

Jan Švankmajer, 1994), který se nabízel a jehož výhra by byla v souladu s národním 

konceptem přehlídky minulých let, ale debut Mariana Barrosa Můj rodný bratr (Mi 

hermano del alma, 1993). Za mužský herecký výkon si sice odnesl cenu Max von 

Sydow, ale jednalo se o snímek Čas jsou peníze (Time is Money, 1993) začínajícího 

autora Paola Barzmana. Žádost oficiální poroty udělit cenu navíc za nejlepší režii 

absolventskému snímku Pešavarský valčík (Peshavarskiy vals, 1994) Timura 

Bekmambetova a Gennadije Kajumova (jenž zároveň získal Zvláštní cenu poroty 

za mimořádný výkon kolektivu herců) komunikuje vysokou kvalitu festivalové 

soutěže, které nedostačuje plánované množství cen. Oficiální stanovisko poroty se 

opíralo o důležitost takového ocenění pro začínající tvůrce, které je může motivovat k 

další tvorbě.  

 

 
287 Marijke de Valck, Film festivals..., s. 158. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
288 Tamtéž, s. 192. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
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„Na jiných soutěžních přehlídkách jsou většinou uváděna díla tzv. velkých režisérů. Produkce těch 

mladších a méně známých bývá opomíjena. V Karlových Varech však tvoří dvě třetiny programu. Proto 

myslím, že je dobré mít ve střední Evropě festival zaměřený právě na mladé filmaře.“289  

 

Uvedené zdůvodnění Branko Lustiga, předsedy poroty, potvrzuje, že se ze strany 

programové rady skutečně jednalo o plánovaný krok prezentovat do budoucna 

karlovarský festival jako startovní čáru pro mladé filmaře, protože právě festivalová 

identita je klíčovým elementem ovlivňujícím rozhodování hlavní poroty.290 Oceněné 

debuty ještě doplnila účast druhého českého filmu v soutěži Amerika (1994) 

Vladimíra Michálka, (která vznikla v koprodukci ČT, Barrandova a Simply Cinema) 

či Článek 2 (L'articolo 2, 1993) Maurizia Zaccara. Jeho producentem byl slavný 

Maurizio Nichetti, jehož tvorba byla uvedena v samostatné sekci portrétů. 

 Vedle mladých filmařů se v soutěži objevily filmy renomovaných tvůrců. 

Případ Pekosinského Grzegorze Królikiewicze (Przypadek Pekosińskiego, 1993) získal 

Zvláštní cenu poroty. Za ženský herecký výkon byla oceněna Natasha Richardson 

ve snímku Návrší vdov (Widows' Peak, 1994), známého režiséra Johna Irvina, který 

se festivalu osobně účastnil. A za velký úspěch byla považována už samotná účast 

snímku Jana Švankmajera Lekce Faust, který byl o několik měsíců dříve uveden na 

MFF v Cannes v sekci Jiný pohled. Na karlovarském festivalu získal Zvláštní uznání 

poroty.  

 Důležitost soutěžního aspektu festivalu reflektovaly i tři nové poroty a s nimi 

spojená ocenění. Jednalo se o porotu Mezinárodní federace filmových klubů neboli 

FICC. Ta ocenila přímo karlovarský festival, který označila za místo setkávání filmařů 

Východu a Západu,291 a opět tak, stejně jako porota hlavní, potvrdila další 

komunikovaný aspekt nové identity 29. ročníku. Také byly poprvé uděleny ceny 

ekumenické poroty pro filmy vyzdvihující lidské, duševní, společenské či náboženské 

hodnoty.292 Třetí nestatutární porotou byla FIPRESCI, Mezinárodní federace 

filmového tisku, která ocenila film Stella Polaris (Stella Polaris, 1993) začínajícího 

a v budoucnu velmi oceňovaného norského režiséra Knuta Erika Jensena. 

 
289 An., Devět dnů devětadvacátého, s. 15. 
290 Marijke de Valck, Film festivals..., s. 158. [Přeložila: Petra Kasnarová]. 
291 An., Letos v Karlových Varech. Kristián: měsíčník AB Barrandov a.s. 2, 1994, č. 7, s. 1. 
292 Ocenění získal indický film Matka (Janani, Sanat Dasgupta, 1993) a ruský film Dlaně (Ladoni, Artur 
Aristakisjan, 1993). Viz: An., Devět dnů devětadvacátého, s. 15. 
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 I v daném roce vznikla sekce, která měla prezentovat český film 

na mezinárodní scéně, Český film 1993–1994. Karlovarský festival si dle rozhovoru 

s Pavlem Melounkem ještě před konáním kladl za cíl zároveň prezentovat český film 

na zahraničních trzích,293 což byla role, kterou pak ale převzala spíše nadace Czech 

Film Promotion. V sekci bylo nicméně uvedeno 15 snímků, které v rozporu 

s proklamovaným záměrem uvést filmy nezávislých producentů294 dobře ilustrují 

klíčovou roli, kterou ve výrobě a financování od roku 1992 převzala Česká televize. 

Opakovaně se v programu objevil Don Gio z roku 1992, který doplňoval výběr filmů 

vyrobených buď přímo Českou televizí: Andělské oči (Dušan Klein, 1994), Hrad z písku 

(Zuzana Zemanová-Hojdová, 1994), v koprodukci s ČT Kráva (Karel Kachyňa, 1993), 

Princezna ze mlejna (Zdeněk Troška, 1994), Helimandoe (Jaromil Jireš, 1993), 

či vyrobených pro ČT: Saturnin (Jiří Věrčák, 1994).  

 Stav české produkce za poslední dva roky, kdy bylo vyrobeno 30 filmů,295 

reflektuje výběr 15 z nich (s výjimkou Don Gio z roku 1992), mezi nimiž převažují 

komedie a oddechový typ filmů — Akumulátor 1 (Jan Svěrák, 1994), Andělské oči, 

Krvavý román (Jaroslav Brabec, 1993), Saturnin, Vekslák aneb Staré zlaté časy (Jan 

Prokop, 1994) či muzikál Šakalí léta (Jan Hřebejk, 1993). Ve snaze připomenout 

tradici dětského filmu a pohádek pak byly uvedeny hned tři filmy Princezna ze mlejna, 

Záhada hlavolamu (Petr Kotek, 1993) a Helimandoe. Z uvedeného vybočovaly 

experimentální Don Gio, oceňované drama Kráva, v předpremiéře uvedené filmy 

Pevnost (Drahomíra Vihanová, 1994) a Hrad z písku, psychologické drama Špendlík na 

motýla (Hannah Kodicek, 1995) a komorní drama Anděl milosrdenství (Anjel 

milosrdestva, Miloslav Luther, 1993), z nichž poslední dva vznikly v mezinárodní 

koprodukci. V Kinorevue zmíněná převaha prodaných vstupenek právě na české 

filmy296 zase zpětně ukazuje preferovaný typ filmů u publika, potvrzujíc popularitu 

domácí kinematografie. Pokud se během festivalu ale nejednalo pouze 

o marketingový tah, vzhledem k pouhé 20% návštěvnosti českých filmů v běžné 

distribuci.297 

 
293 Markéta Čaňková, Ptáme se..., s. 5. 
294 Josef Brož, Přípravy karlovarského festivalu…, s. 4. 
295 Aleš Danielis, Česká filmová distribuce…, s. 96. 
296 Helena Hejčová, MFF Karlovy Vary: Den po dni. Kinorevue 4, (25.7.) 1994, č. 15, s. 4. 
297 Aleš Danielis, Česká filmová distribuce…, s. 97. 
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 Hranou tvorbu doplnila i v roce 1994 dokumentární sekce, tentokrát s názvem 

Dokumenty — skutečné příběhy. Výraznou převahu v ní měly filmy exilových nebo 

českých tvůrců, případně bývalých studentů FAMU. Primárně se objevovala témata, 

která souvisela s bližší či vzdálenější českou historií. Vznikla tak opět možnost 

nahlédnout vlastní historii i osobní příběhy jak z vnitřní, tak z vnější perspektivy.298 

Objevily se i dokumenty několika renomovaných zahraničních tvůrců: 

D. A. Pennebakera, Aki Kaurismäkiho, Miklóse Jansca či Petera Davise. Jako důležité 

rozhodnutí pro budování budoucí pozice MFF Karlovy Vary v okruhu se ukázal záměr 

programového oddělení pro příští ročníky zařadit do programu paralelní soutěž 

dokumentárních filmů.  

 Sekce Portréty spíše, než aby představovala tvorbu začínajících nebo českému 

publiku neznámých autorů, jako tomu bylo v roce 1992, byla naopak věnována 

filmům uznávaných tvůrců s obsáhlou filmografií. Lordan Zafranović byl režisér 

českému publiku představený už za dob normalizace. Jeho nejslavnější film Okupace 

ve 26 obrazech (Okupacija u 26 slika, 1978) byl uveden v roce 1980 v oficiální 

distribuci,299 o 4 roky později mohli diváci zhlédnout Pád Itálie (Pad Italije, 1981). 

Zahraničnímu publiku byl Zafranović znám jako nejvýraznější osoba jugoslávské 

kinematografie. Výhodou pro organizátory festivalu byla i jeho předchozí spolupráce 

s Evou Zaoralovou v porotě na festivalu v Montecantini. Zda současné působení 

v oficiální porotě 29. ročníku MFF Karlovy Vary bylo jen snahou o plné zhodnocení 

jeho přítomnosti na festivalu, nebo vznikla idea retrospektivy až posléze, zůstává 

otázkou. Také vzhledem k Zafranovićovu rozpracovanému snímku Má je pomsta 

(1995), který natáčel v Čechách, navíc s Jiřím Bartoškou v jedné z rolí, byla 

retrospektiva příhodná. Přítomnost režiséra a představení jeho širší tvorby mohlo 

mít pozitivní vliv na distribuci snímku v následujícím roce.300 Retrospektiva filmů 

Pedra Almodóvara vznikla čistě na základě osobního vkusu Ondřeje Zacha, který byl 

jeho fanouškem a filmy toužil uvést.301 Současně se jednalo o tvůrce vzrůstající 

popularity. Z jeho tvorby byly českému publiku představeny Ženy na pokraji 

 
298 Mezi uvedenými se objevily filmy České ženy: Nyní jsme svobodné, Český uzel, Lara — můj život s Borisem 
Pasternakem, soubor filmů několika režisérů pod společným názvem Měsíční údolí, Seděla ve skleníku a 
házela kameny, Nespavost, Paní Le Murie. 
299 Předpoklad celostátních premiér na únor 1980. Zpravodaj československého filmu 6, 1980, č. 5, s. 14.  
300 An., Točí se, točí. Kinorevue 4, (12.12.) 1994, č. 25, s. 6. 
301 Rozhovor s Ondřejem Zachem vedený Petrou Kasnarovou na 56. ročníku MFF Karlovy Vary dne 
5. 7. 2022. 
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nervového zhroucení (Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988), Spoutej mě! 

(¡Átame!, 1989)a Vysoké podpatky už v porevoluční oficiální distribuci. 29. ročník MFF 

Karlovy Vary sloužil v tomto případě k rozšíření diváckého povědomí o jeho dalších 

snímcích, konkrétně Pepi, Lucy, Bom a další holky ze spolku (Pepi, Luci, Bom y otras 

chicas del montón, 1980), Labyrint vášní (Laberinto de pasiones, 1982) a Sestry noci 

(Entre tinieblas, 1983). Ani Maurizio Nichetti nebyl českému publikum neznámou 

postavou kinematografie. Na předchozím ročníku karlovarského festivalu byl uveden 

jeho film Touha létat (Volere, Volare, 1991) a dílo Zloději mýdla (Ladri di saponette, 

1989) se objevilo v kinodistribuci. Kromě četných nominací a ocenění byly jeho filmy 

vzhledem ke komediálnímu žánru vítaným rozptýlením i pro zahraniční diváky, 

kteří měli možnost zhlédnout na jednom místě jeho kompletní filmovou tvorbu. 

Retrospektivě navíc dodávalo na atraktivitě i zařazení nejnovějšího snímku Stefano 

na kvvadrát (Stefano Quantestorie, 1993). Českou republiku zastupoval v sekci 

Portrétů Jan Švankmajer, jehož účast v hlavní soutěži a zahraniční popularita vybízela 

k uspořádání retrospektivy. Jednalo se o obsáhlou přehlídku jeho životního díla 

čítající 29 snímků. Za dlouholetý umělecký přínos kinematografii obdržel též o rok 

později ocenění na Českých lvech.302 

 
302 Jan Lukeš, Vrtkavý Český lev. Kinorevue 5, (20.3.) 1995, č, 6, s. 5. 
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6.3 Festival a ekonomický kontext 

 
 Poté, co v březnu 1992 zanikla grantová komise, díky které se podařilo zajistit 

financování 28. ročníku, vznikl ještě v témže roce na základě zákona č. 241/1992 Sb. 

o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Tento 

fond, opět pod vedením Igora Ševčíka a v součinnosti s odbornou veřejností, začal 

reálně fungovat až v následujícím roce.303 Pouze z prostředků získaných 

z korunového příplatku ke vstupnému a prodeje práv k filmům vzniklým za státního 

monopolu mělo být zajištěno financování všech oblastí kinematografie, včetně 

karlovarského festivalu. Fond se tak potýkal se značným nedostatkem finančních 

prostředků v rozmezí 50–70 milionů korun.  

 Český transformační proces se opíral o představu,  

 

„že trh s minimální nebo žádnou prezencí státu vytvoří to prostředí, které se samo postará o efektivní 

rozdělení zdrojů v ekonomice, o efektivní hospodaření v privatizovaných podnicích, o restrukturalizaci 

a konkurenční způsobilost podniků, o stabilitu a růst“.304  

 

Nejen kinematografie, ale ani festival nebyl nakonec vyňat z tržních principů, jak 

dokázal postoj Václava Klause či nového ministra kultury Pavla Tigrida. Známý 

přístup Václava Klause k financování kinematografie: „natáčí ten, kdo na to sežene 

peníze,“305 který se dá vztáhnout i na festival, a nulová iniciativa ze strany Pavla 

Tigrida, jenž stál i v čele Fondu, v otázce participace státu na financování 29. ročníku 

dávaly tušit, že se bude jednat o skutečně první ročník zcela nezávislý na státu. 

Situace si za předpokladu zachování MFF Karlovy Vary žádala řešení, které by 

karlovarský festival zbavilo pořadatelské funkce státu, ale zcela jej nevyňalo z jeho 

sféry vlivu.306 

 V reakci na tuto situaci byla 23. 11. 1993 založena Nadace Film-Festival 

Karlovy Vary, která se stala pořadatelem a producentem festivalu.307 Byla ustavena 

 
303 Petr Bilík, Financování filmu jako…, s. 65. 
304 Jiří Kabele – Lubomír Mlčoch, Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace 
a české zájmy, 2: proměna české společnosti. Praha: Karolinum 2001, s. 226-227. 
305 Tereza Brdečková, Ten film platím já: sponzoři nechtějí umění, ale showbusiness a politický vliv. Respekt 
6, (17.07.) 1995, č. 29, s. 3. 
306 Eva Zaoralová, Příběh festivalu, s. 106. 
307 Květoslav Kroča, Mezinárodní filmový festival, s. 195.; Markéta Čaňková, Ptáme se..., s. 5. 
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na tři roky, a to opět z iniciativy Igora Ševčíka, který plánoval její vznik už o rok dříve, 

po skončení 28. ročníku308, a který byl stále v pozici ředitele odboru kinematografie. 

Zřizovatelem tak bylo paradoxně právě Ministerstvo kultury spolu s městem Karlovy 

Vary a Grandhotelem Pupp. Z celkového rozpočtu festivalu (43 milionů korun) se ale 

na samotném financování podílely minimálně. Ze strany Ministerstva kultury 

se jednalo o poskytnutí prostředků technického rázu „pro počáteční provoz 

sekretariátu festivalu“.309 Město Karlovy Vary věnovalo 1 milion korun a Grandhotel 

Pupp kromě nízké částky za pronájem vlastních prostor věnoval 250 tisíc korun.310 

Problém vycházel z porevolučního přístupu ke kulturní politice státu.  

 

„Ze všech legislativních snah vlády plyne tendence a posteriori hasit existující stav [...]. Pokud 

se podíváme na celý legislativní proces z globálního hlediska, můžeme konstatovat, že trpěl všemi 

neduhy transformačního období — chyběla mu jasná koncepce rozvoje celého oboru, jednoznačné 

definování vztahu státu ke kinematografii, a především politická vůle zabývat se touto oblastí 

kultury.“311  

 

Ministr kultury Pavel Tigrid prosazoval kulturní politiku založenou na eliminaci role 

státu v kulturním odvětví, kdy jeho správa a financování mělo být převedeno 

do kompetencí občanů.312 Josef Žák ve své studii Některé tendence vztahu státu 

ke kultuře v evropských zemích ale k decentralizačním tendencím viditelným v celé 

Evropě uvádí, že  

 

„fakt, že stát přestává být zřizovatelem, ale většinou neznamená, že se vyvazuje z ekonomické podpory 

zvláště širších funkcí a aktivit těchto institucí,“313 a dodává, že „[...] většina zkoumaných evropských 

zemí i Evropská unie považují kulturní politiku nikoliv za relikt socialismu, ale za plně legitimní 

součást globální politiky společenství a jednotlivých států.“314  

 

 
308 An., Čekání na B, s. 53. 
309 Hana Doležalová, Tušení souvislosti v lázních. V Karlových Varech proběhl 29. ročník Mezinárodního 
filmového festivalu. Respekt 1994, (01.08.) 1994, č. 31, s. 15. 
310 Naďa Klevisová, Nelehké cídění rodinného stříbra. HN. Hospodářské noviny: deník pro ekonomiku a 
politiku 38, (29. 3.) 1994, č. 62, s. 15. 
311 Petr Bilík, Financování filmu jako…, s. 70. 
312 Tamtéž, s. 32-33. 
313 Josef Žák, Některé tendence vztahu státu ke kultuře v evropských zemích. In: Jaromír Kubíček (ed.), 
Knihovny současnosti '96: sborník ze 4. konference, konané ve dnech 9.-11. října 1996 v Seči u Chrudimi. 
Brno: SDRUK 1996, s. 19. 
314 Tamtéž, s. 17. 
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K rehabilitaci pojmu kulturní politika došlo až s vydáním analytické zprávy Vztah 

státu ke kultuře — Kulturní politika evropských zemí — poznatky a závěry, známé jako 

Bílá kniha, která byla vypracována na Katedře teorie kultury FF UK ovšem až v roce 

1996 a na 29. ročník MFF Karlovy Vary tak neměla vliv. Zatímco Ministr kultury Pavel 

Tigrid tedy poskytl festivalu pouze půjčku a jednu místnost pro festivalový tým, celá 

událost mezinárodního významu a dosahu byla financována ze sponzoringu.315  

 

6.3.1 Sponzoring 

 
 Devětadvacátý ročník MFF Karlovy Vary tak byl v podstatě jediným festivalem 

kategorie A financovaným cele ze soukromých peněz. Pro zajištění sponzorských 

darů byla nejprve oslovena firma Teleaxis založená v roce 1992 Peterem Kovarčíkem, 

specializující se na komerční zabezpečení sportovních událostí. Mezi ní a Nadací měla 

být uzavřena smlouva na odprodej práv ke komerčnímu využití XXIX Mezinárodního 

filmového festivalu Karlovy Vary ve výši 30 milionů korun,316 jelikož nadace jako 

taková nesmí obchodovat a „veškeré smlouvy musí zprostředkovávat někdo jiný“.317 

Z dostupných zdrojů se tedy jeví, že výměnou za dodanou finanční podporu měl 

Teleaxis zastupovat Nadaci při domlouvání prezentačního, reklamního a dalšího 

využití festivalu jinými sponzory (tedy pro marketingové účely).318 Co bylo Jiřím 

Bartoškou prezentováno jako nevýhoda by zároveň festivalu poskytlo nezbytné 

financování v případě, že by k odprodeji došlo. Teleaxis nicméně koncem dubna 

od přípravy festivalu odstoupil a festival tak ještě tři měsíce před datem konání 

postrádal většinovou část rozpočtu.  

 Prvními oficiálními sponzory festivalu byly akciové společnosti Motokov 

a Plzeňské pivovary, přičemž obě přispěly 2,5 miliony korun. Ve formě materiálního 

plnění přispěly festivalu sklárny Moser, které vyrobily ceny. Účast regionálních 

sponzorů, kromě firmy Jan Becher, byla nicméně minimální.319 Mezi dalšími sponzory 

najdeme Es Com, Kinotechnika Praha, Nero, Be&Ni Trans, Zátka, YSE, Group 4, ČSA, 

 
315 Josef Brož, Nepomohl ani Klaus. Český deník: Noviny pro Čechy, Moravu a Slezsko 4, (27.12.) 1994, č. 301, 
s. 3. 
316 Josef Brož, Přípravy karlovarského festivalu…, s. 4. 
317 Naďa Klevisová – Ivan Matějka, Sever, východ, západ, jih. HN. Hospodářské noviny: deník pro ekonomiku 
a politiku 38, (01.07.) 1994, č. 129, s. 8-9. 
318 An., Milióny pro karlovarský festival visí stále ve vzduchu. Český deník: Noviny pro Čechy, Moravu 
a Slezsko 4. (22.03) 1994, č. 68, s. 4. 
319 Hana Doležalová, Tušení souvislosti v lázních…, s. 15. 
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Víno Mikulov a další. Přestože se nakonec podařilo zajistit rozpočet pouze 

ze sponzoringu, shánění sponzorů bylo problematické. Příčinou bylo nejen jejich 

pozdní oslovení, jelikož jejich rozpočty byly již v dané době uzavřeny,320 ale i klesající 

prestiž festivalu. Distance státu od festivalu, diskuze o jeho zrušení i malý zájem 

domácího publika dávají tušit, z čeho vyplývaly obavy a nezájem investorů o 

karlovarský festival. Absence zákona, který by umožnil odepisovat daně na kulturní 

účely pak byla jednou z příčin bohatých recepcí — opakovaně vyzdvihovaných v tisku 

—, které byly pro sponzory nejvýhodnější formou sponzoringu — bez podmínky 

zdanění.321  

 Další a nejvýraznější část financí se podařilo nakonec sehnat díky generálnímu 

sponzorovi. Jestliže spolupráce s určitými investory posiluje roli daného segmentu 

kinematografie a upevňuje jeho image,322 pak spojení festivalu s generálním 

sponzorem 29. ročníku mohlo degradovat celý festival a vést k definitivní podpoře 

konkurenční události v Praze. Generálním sponzorem, který přispěl nejvýraznější 

částkou 15 milionů korun, byly nakonec Harvardský dividendový investiční fond 

a Harvardský růstový investiční fond, pro které ze sponzoringu plynulo marketingové 

plnění a zvýšení společenského statusu vzhledem ke kulturní povaze události.323 

Jednalo se o průmyslový holding založený během privatizace Viktorem Koženým. 

S Harvardskými investičními fondy byla ale vzápětí spjata kauza zpronevěry majetku 

ve výši 16 miliard korun. Nejenže kauza mohla karlovarskému festivalu 

v následujících letech značně uškodit, obzvláště v době, kdy mu byl odebrán status A, 

ale bylo též jasné, že bude třeba opět shánět generálního sponzora. 

 

6.3.2 Uvádění 

 
Co se týče vztahu k průmyslu, 29. ročník karlovarského festivalu se konal v době 

budování výraznějších vazeb v rámci evropských kulturních programů a koprodukcí. 

Ačkoli se poprvé od revoluce podařilo získat do soutěže dokonce dva české snímky, 

vzhledem k přechodu do soukromého vlastnictví, bez podpory státu, byla představa 

festivalu jako producenta nebo koproducenta ještě více vzdálená realitě než 

 
320 Naďa Klevisová – Ivan Matějka, Sever, východ…, s. 8. 
321 Tereza Brdečková, Ten film platím já…, s. 3. 
322 Petr Bilík, Financování filmu jako…, s. 135. 
323 Tamtéž. 
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v předchozích letech. Svoji roli ale nadále plnil jako alternativní distribuční okruh, 

přičemž určitý vliv neslo i postavení jak Evy Zaoralové jako filmové publicistky, tak 

Jiřího Bartošky s ohledem na jeho popularitu a častou přítomnost v médiích. 

 

6.3.3 Networking 

 
 Z hlediska networkingu se rok 1994 jeví jako přelomový. Jedním ze zásadních 

kroků v obstarávání networkingu především směrem do zahraničí byl vznik nadace 

Czech Film Promotion v roce 1993.324 Po vzoru obdobných institucí v západní Evropě 

vznikla nevýdělečná organizace, jejíž hlavní agendou byla zahraniční propagace 

českých filmů a české kinematografie jako takové. Zajišťovala vydávání katalogu 

českých filmů, obsahujícího i obecnější informace o stavu české kinematografie. 

Katalog zahrnoval kompletní údaje o filmových agenturách, organizacích, 

distributorech, producentech, nadacích, školách i českých filmových festivalech. Pro 

filmové společnosti a producenty nadace dále obstarávala zahraniční kontakty, 

prezentaci filmů na trzích a jejich propagaci na mezinárodních festivalech.325 Nehledě 

na důležitost z hlediska zahraničního obchodu či propagace národní kultury 

a kinematografie vznikla Czech Film Promotion bez jakékoli státní podpory. Stejně 

jako festival byla odkázána na příspěvky sponzorů a z vlastní iniciativy zřízené stírací 

losy Filmové loterie. Ze zákona měla z výnosů Loterie nárok na pouhých 20 %, 50 % 

bylo paradoxně investováno do státní instituce (Fondu české  

kinematografie) a dalších 20 % získala odlišná nadace podporující rekonstrukci kin 

v menších městech a obcích.326 Uvedené poukazuje na prohlubující se problematiku 

financování a propagace české kinematografie v situaci, kdy stát přestává plnit 

i základní funkci jako udržování zahraničních kontaktů s kulturními institucemi 

a státní instituce je financována soukromou, a navíc nevýdělečnou společností. Czech 

Film Promotion se v roce 1994 podařilo zaujmout jednu z rolí zaniklého 

Československého Filmexportu a propagovat české filmy na trhu MFF v Cannes, které 

se tak ocitly v konkurenci filmů jako Záskok (The Hudsucker Proxy, 1994) Joela Coena 

či Červená (Trois couleurs: Rouge, 1994) Krzysztofa Kieślowského.  

 
324 Vznikla z iniciativy Marcely Dohnalové, Jany Cisar, Lumara Štefana Voržáčka a Ludvíka Němce. 
325 An., Czech Film Promotion se představuje. Kinorevue 4, (16.5.) 1994, č. 10, s. 2. 
326 An., Kupte si los, podpoříte český film! Kinorevue 4, (2.5.) 1994, č. 7 (9), s. 15.; An., Filmový rok jako na 
dlani. HN. Hospodářské noviny: deník pro ekonomiku a politiku 39, (14.03.) 1995, č. 52, s. 15.  
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 Dalším příslibem úspěšného networkingu byl také vstup do evropského 

programu Evropská audiovizuální observatoř. Jejím úkolem je sběr, zpracování 

a šíření dat o všech oblastech audiovizuálního průmyslu v Evropě (film, televize, 

video, DVD, nová média).  

 

„O každé z těchto oblastí poskytuje informace ve sféře trhu a statistiky, legislativy a financování výroby 

audiovizuálních děl. EAO sleduje a podrobně analyzuje vývoj audiovizuálního sektoru v členských 

státech.“327  

 

Koordinátorkou programu pro Českou republiku za Ministerstvo kultury byla v roce 

1994 Hana Váchalová, která byla současně i koordinátorkou karlovarského filmového 

trhu.328 Vzhledem k čerstvému vstupu do programu byla ale funkce festivalu jako 

zprostředkovatele úspěšného a funkčního networkingu spíše otázkou postupného 

budování v dalších letech.  

 Kromě Czech Film Promotion a Evropské audiovizuální observatoře byly 

součástí networkingu přímo na festivalu pofilmové debaty, recepce, panelová diskuze 

o problémech filmové tvorby ve východní Evropě, kterou pořádal FITES,329 nebo 

setkání umělců s osobně přítomným ministrem kultury Pavlem Tigridem. 

 

6.3.4 Publicita 

 
 Novinářská profese Evy Zaoralové a její působení v dané době již čtvrtletníku 

Film a doba měly pozitivní vliv na publicitu festivalu v jeho průběhu i po skončení. 

Celé třetí číslo Filmu a doby bylo věnováno recenzím filmů 29. ročníku, rozhovorům 

se zahraničními filmovými tvůrci i pofestivalové reflexi. Vedle toho byla dojednána 

spolupráce jak s Českou televizí, tak s časopisy Cinema, Kinorevue a Alenou 

Prokopovou z Filmového přehledu,330 které v daleko větší míře informovaly 

o festivalu i uvedených filmech. Mimo oficiální spolupráci o festivalu psala i jiná 

média. Množství článků, které se zaobírají především financováním festivalu 

 
327 Evropská audiovizuální observatoř. Ministerstvo kultury. Dostupné na: <https://www.mkcr.cz/evropska-
audiovizualni-observator-535.html?searchString=observatoř> [cit. 25. 6. 2022]. 
328 Národní filmový archiv, Filmová ročenka 1996. Praha: Národní filmový archiv 1997, 1997, č. 1, s. 345. 
329 Helena Hejčová, MFF Karlovy Vary: Den po dni, s. 5. 
330 Ondřej Zach (ed.), 29. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1994: katalog. Praha: Nadace Film-
Festival Karlovy Vary 1994, s. 5. 

https://www.mkcr.cz/evropska-audiovizualni-observator-535.html?searchString=observatoř
https://www.mkcr.cz/evropska-audiovizualni-observator-535.html?searchString=observatoř
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a vznikem Nadace se objevilo v časopisech a novinách Kristián, Český deník, 

Hospodářské noviny či Respekt. V porovnání s minulými ročníky šlo o enormní 

publicitu, která pokrývala i předfestivalové období, kdy se informovalo o plánovaných 

změnách pod vedením nového organizačního týmu. Poprvé se také objevil koncept 

práce s festivalovou znělkou, kterou vytvořil uznávaný animátor Pavel Koutský.331 

Pofestivalové recenze se nesly spíše v pozitivním duchu. Byla oceňována široká 

nabídka filmů pro různé typy diváků, účast zahraničních celebrit i kvalitní soutěž. 

Mediální pozornosti prospěly jednak četné tiskové konference, ale především 

přítomnost zahraničních celebrit a tvůrců jako Philippa Noireta, který v dané době 

natáčel v Čechách ve francouzsko-české koprodukci adaptaci Příliš hlučné samoty 

(Une trop bruyante solitude, Věra Caïs, 1996) Maxe von Sydowa, mladého Leonarda 

DiCapria, nominovaného na Cenu Akademie, Andreje Končalovského, oscarového 

režiséra Bruce Beresforda s mimosoutěžním filmem Pan Johnson (Mister Johnson, 

1990), Johna Schlesingera, který uvedl novou verzi Půlnočního kovboje, Branka 

Lustiga jako předsedy mezinárodní poroty a producenta Schindlerova seznamu 

(Schindler's List, Steven Spielberg, 1993), Agnieszky Holland, českých hereckých 

osobností či účast předních politických osobností, Václava Havla a Václava Klause, 

na zakončení. 

 

6.3.5 Filmový trh 

 
 Na rozdíl od předchozího ročníku bylo v zájmu budoucího financování 

a samotného zachování MFF Karlovy Vary zaměření na kvalitní filmový trh. Trh 

neměl být omezen na experimentální a nezávislé produkce, ale postihnout co největší 

šíři audiovize. Dle slov Pavla Melounka měl odhalit možnosti prosazení filmových děl 

v zahraničí, přes televizi, kanály kabelové sítě nebo videokazety.332 Trh se tak měl 

otevřít širšímu okruhu sales agentů, distributorů, producentů a potenciálně i televizí. 

V daném roce bylo sice zastoupeno větší množství účastníků než v roce 1992, 

 
331 Lucie Gazdošová, Vývoj vizualizace MFF Karlovy Vary od roku 1994, projekt Brněnská šestnáctka 
(Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2008), s. 20. 
Dostupný na: 
<https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/7158/gazdošová_2008_dp.pdf?sequence=1&isAllowed=> 
[cit. 15. 6. 2022]. 
332 Markéta Čaňková, Ptáme se..., s. 5. 
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nicméně jednalo se o stále nízké číslo — pouhých 15.333 Dle Ondřeje Zacha byl trh 

v daném roce nefunkční. Důvodem byla právě neporovnatelně nižší účast než 

na jiných festivalech kategorie A. V přízemí hotelu Thermal bylo několik stánků, 

v nichž měl být dohodnut prodej práv k filmům, jejichž projekce zde probíhaly. 

K navýšení kulturního a ekonomického významu trhu došlo až s jeho přeměnou 

v sekci Industry zaměřenou více na networking než samotný prodej práv.334  

 

 Nicméně zásluhu na větší účasti v porovnání s rokem 1992 měly jednak 

zahraniční kontakty Evy Zaoralové a celého organizačního týmu v době, kdy 

komunikace probíhala primárně na bázi osobních kontaktů, a jednak spolupráce 

s dvěma bývalými referentkami Československého Filmexportu, které si zřídily krátce 

po jeho zániku vlastní společnost.335 Jednalo se s největší pravděpodobností o Jitku 

Slavíkovou a Martu Körnerovou, jejichž společnost Filmexport Prague Distribution, 

s. r. o., se oddělila před zánikem Filmexportu jako distribuce orientovaná na vývoz 

exploatačních práv českých filmů.336 Je však otázkou, zda šlo o jedinou vazbu 

na Filmexport a jedinou českou distribuci, která se trhu účastnila. Poté co v roce 1994 

Filmexport zanikl, založili Jitka Jeřábková a Michael Málek distribuční společnost 

Interama. Ačkoli Interama zanikla v březnu 1993, část jejích zaměstnanců přešla 

do Guild Entertainment Ltd., který vedl Michael Málek.337 Následně v roce 1994 

zastával pozici ředitele společnosti Falcon, která zastupovala americké distribuce 

Buena Vista a Columbia a byla oficiálním spolupracovníkem festivalu.338 Jitka 

Jeřábková zase založila distribuci Gemini Film, zastupující Warner Bros.,339 která též 

úzce spolupracovala s festivalem. Trhu se dále účastnila Česká televize jako v dané 

době největší producent českých filmů, Cine Espaňol, stejně jako v předchozím roce 

a objevili se i význační hollywoodští producenti, snad zásluhou Antonína Moskalyka, 

respektive jeho dcery Pavlíny žijící v USA. Jejím prostřednictvím se podařilo 

zkontaktovat například i Bruce Beresforda, Leonarda DiCapria, Johna Schlesingera 

 
333 Helena Hejčová, Festival skončil, nezapomeňte. Kinorevue 4, (8.8.) 1994, č. 16, s. 10. 
334 Rozhovor s Ondřejem Zachem vedený Petrou Kasnarovou na 56. ročníku MFF Karlovy Vary dne 5.7.2022. 
335 Eva Zaoralová, Příběh festivalu, s. 108. 
336 Národní filmový archiv, Filmová ročenka 1998. Praha: Národní filmový archiv 1999, 1999, č. 1, s. 470. 
337 Více viz: Aleš Danielis, Česká filmová distribuce…, s. 64-65. 
338 Tamtéž, s. 70. 
339 Tamtéž, s. 70-71. 
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či Irvina Kershnera.340 Přítomnost význačných osobností navyšující „glamour and 

glitter“ festivalu a osobní kontakty týmu nakonec byly prostředkem k navýšení 

kredibility festivalu poté, co jeho pozici ve festivalovém okruhu do značné míry 

degradovala právě podoba filmového trhu. V porovnání s předobrazem 

karlovarského filmového trhu, kterým byl Marché du Film v Cannes nebo filmový trh 

v Berlíně, ale k navýšení prestiže MFF Karlovy Vary nedošlo vzhledem ke stále zcela 

neporovnatelně nižší účasti. 

 

6.3.6 Produkce 

 
 Se zánikem Barrandova jako monopolního výrobce českých filmů a distance 

státu od kinematografie se radikálně proměnila situace. Studio Barrandov vstoupilo 

v 90. letech do privatizace a přeměnilo se v komerční firmu. Byla omezena jeho 

vlastní produkce a hlavním zdrojem příjmů se staly pronájmy a zakázky. Produkční 

prostředí poloviny 90. let bylo roztříštěné mezi menší produkční společnosti, televize 

a mezinárodní koprodukce. Spolu s podporou Fondu (5–8 filmů ročně) se sice 

podařilo v roce 1994 navýšit počet filmových titulů, kterých vzniklo ale stále pouhých 

16. Roli předního producenta, který operoval s podobnými prostředky jako Fond,341 

přebrala primárně Česká televize.342 V roce 1994 se koprodukčně podílela 

ze 16 natočených filmů na celých 10.343 Koprodukčně či formou předkupu televizních 

práv se na výrobě některých filmů podílela i televize Nova. Hybnou silou nových 

projektů se stali též nezávislí producenti. Museli ale hledat podporu u silných 

společností, jakými byla například právě Česká televize, jejíž spoluúčast byla 

kompenzována autorskoprávní ochranou na dobu 50 let.  

 V roce 1994 byla také založena (vedle již existující České unie filmových 

producentů v čele s Janem Knoflíčkem, která v následujícím roce osloví FIAPF 

a převezme karlovarskému festivalu kategorii A) Asociace českých producentů 

(později Asociace producentů v audiovizi), která se postaví ve sporu mezi Zlatým 

Golemem a Karlovými Vary za karlovarský festival.  

 
340 Pavel Melounek, Biják…, s. 73; Eva Zaoralová, Příběh festivalu, s. 110. 
341 Petr Bilík, Financování filmu jako…, s. 81. 
342 Celkem přibližně 100 milionů korun. Viz: Pavel Krumpár, Česká televize jako filmový producent v letech 
1992-2002 (1. část). Iluminace: časopis pro teorii, historii a estetiku filmu 22, 2010, č. 4, s. 26. 
343 Tamtéž. 
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 Významným krokem jak pro financování, tak pro mezinárodní spolupráci bylo 

pro českou kinematografii zapojení do evropského koprodukčního programu 

Eurimages. Podpora se vztahovala na celovečerní hrané, dokumentární i animované 

filmy a byla cílena především na oblast produkce a distribuce, přičemž jednou 

z hlavních podmínek bylo zastoupení tří a později dvou členů Eurimages 

v koprodukci.344 Přistoupení k programu s počátkem roku 1994 nabízelo v rámci 

karlovarského festivalu možnost hlubšího networkingu, domlouvání koprodukcí 

v rámci osobních setkání a využití jedné z funkcí festivalu: propagovat v případě 

uvedení vlastní film s potenciálem následného finančního, distribučního nebo jiného 

zhodnocení. Nemluvě o možnosti osobního setkání s prezidentem programu Gaetano 

Adinolfim,345 který festival navštívil. Ačkoli v daném roce žádná koprodukce 

nevznikla, v následujícím roce 1995 byla s podporou programu realizována Pasáž 

(1997) Juraje Herze, Lotrando a Zubejda (1997) Karla Smyzcka a v první řadě 

oscarový snímek Kolja (1995) Jana Svěráka.346  

 

6.3.7 Distribuce 

 
 V roce 1994 sice vzrost počet domácích premiér ze šesti v roce 1992 na 16, ale 

přetrvávala převaha amerických filmů v distribuci, která vystoupala k 73 %, a celkově 

malá pestrost nabídky, kterou se snažily kompenzovat nové nebo obnovené filmové 

festivaly zaměřené primárně na mladé publikum.347 MFF Karlovy Vary v daném roce 

rozšířily svoji působnost z pouhé distribuční platformy a některé z filmů Informativní 

sekce byly v součinnosti s oficiálními distributory uvedeny v rámci festivalu 

v předpremiéře. Pro oficiální distribuci bylo v plánu uvedení erotického snímku Voyer 

(L'uomo Che Guarda Voyer, Tinto Brass, 1993), veselohry Hamouni (Greedy, Jonathan 

Lynn, 1994), filmu začínajícího režiséra Andrew Fleminga Švédská trojka (Threesome, 

1994) či Krajina stínů (Shadowlands, 1993) Richarda Attenborougha. V Kinorevue 

se nicméně krátce po festivalu objevil článek s krátkými anotacemi vybraných filmů 

a odůvodněním proč je jejich další distribuce žádoucí, jehož autorkou nebyl nikdo jiný 

 
344 Petr Bilík, Financování filmu jako…, s. 84. 
345 Gaetano Adinolfi byl prezidentem v letech 1989-1999. Viz: Eurimages Presidency. Council of Europe. 
Dostupný na: <https://www.coe.int/en/web/eurimages/presidency> [vyšlo nedat.; cit. 20. 6. 2022].; Helena 
Hejčová, MFF Karlovy Vary: Den po dni, s. 4. 
346 Co-production funding in 1995. Council of Europe. Dostupný na: 
<https://www.coe.int/en/web/eurimages/co-production-funding-in-1995> [vyšlo nedat.; cit. 20. 6. 2022]. 
347 Aleš Danielis, Česká filmová distribuce…, s. 78. 
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než právě Eva Zaoralová.348 Propojení festivalu s oficiální distribucemi bylo příslibem 

zvyšujícího se statusu MFF Karlovy Vary, kdy jeho vliv na kulturní průmysl přestal být 

omezený pouze na vlastní konání a sám se stal nástrojem kulturní legitimizace filmů. 

 

 
348 Eva Hepnerová, Co jsme viděli mimo soutěž. Kinorevue 4, (25.7.) 1994, č. 15, s. 8. 
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6.4 Festival jako instituce 

 

 
 Ani při přípravě 29. ročníku MFF Karlovy Vary nebylo možné navázat 

na zkušenosti z předchozích let. Pořadatelům se opět nepodařilo vyhnout 

se opakovaným finančním potížím či problémům s organizací události. Vznik Nadace 

znamenal opět personální změny ve vedení festivalu. Výkonným orgánem nadace 

byla jedenáctičlenná rada. Jejím předsedou se stal Jiří Bartoška, který byl dle vlastních 

slov jedním z kandidátů,349 ale rozhodující slovo měl v počátcích Nadace údajně stejně 

Igor Ševčík.350 Dalšími členy byli Ladislav Baloun, Pavel Dvořák, Fero Fenič, Zdeněk 

Klingora, Pavel Melounek, Miroslava Štorkánová, Bohuslava Teterová, Alexandra 

Wünschová a Eva Zaoralová-Hepnerová.351 V radě figurovala krátkou dobu i Tereza 

Brdečková a Štefan Uhrík. Ze strany Brdečkové byl nadále navzdory kritickým 

reflexím předchozího ročníku prosazován cinefilní koncept festivalu, který 

se nesetkal s kladnou odezvou, a Brdečková Nadaci opustila. Jak kriticky podotýkal 

Pavel Melounek: „Její orientace na nekomerční, nesoutěžní akci pro intelektuály 

by zanedlouho přivedla A-festival na evropskou kulturní periferii.“352 Následně opustil 

Nadaci i Uhrík, údajně „jelikož  

konkurz [na produkční zajištění festivalu] nevyhrála firma, ve které byl 

zainteresován“.353 Opět tedy došlo k proměně organizačního týmu a časové prodlevě 

v přípravách jednak z důvodů finančních, a jednak s ohledem na hledání vhodné 

produkční společnosti, na kterou byla pořádána veřejná soutěž s negativním 

výsledkem. Z časových důvodů byl nakonec na popud Igora Ševčíka přizván na pozici 

výkonného ředitele festivalu režisér Antonín Moskalyk.354 Právě Antonín Moskalyk, 

spolu s výkonným tajemníkem Nadace Oldřichem Widmanem, bývalým zástupcem 

 
349 Eva Zaoralová, Příběh festivalu, s. 106. 
350 Pavel Melounek, Biják…, s. 72. 
351 Festival: deník 29. MFF Karlovy Vary '94, s. 8. 
352 Pavel Melounek, Biják…, s. 72. 
353 Tamtéž. 
354 Z Melounkových memoárů vyplývá, že se na 29. ročník nepodařilo zajistit produkční společnost a z těchto 
důvodů byl vybrán Antonín Moskalyk, který s sebou přivedl produkčního Stanislava Šafra. Dle dvou zmínek 
v tisku ale k výběru společnosti došlo. Z pěti kandidátů byla nakonec údajně nakonec vybrána společnost BF, 
s.r.o., Special Events and Productions, která měla začít zajišťovat festival od konce ledna 1994, o níž 
se ovšem kromě Hospodářských novin a měsíčníku Kristián neobjevují další zmínky a je tedy otázkou, zda 
ke spolupráci nakonec došlo anebo byla dohoda rozvázána. Více viz: An., Festival už má svého producenta. 
HN. Hospodářské noviny: deník pro ekonomiku a politiku 38, (10.01) 1994, č. 6. s. 9.; An., Karlovarský festival 
od letoška každoročne. Kristián: měsíčník AB Barrandov a. s. 2, 1994, č. 2, s. 2. 
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ministerstva kultury355 a podnikatelem v oblasti pornografického průmyslu,356 

se od karlovarského festivalu hned v následujícím roce odtrhli, aby participovali 

na organizaci konkurenčního festivalu Zlatý Golem, založeného dalším bývalým 

členem rady Nadace Film-Festival Karlovy Vary, Janem Knoflíčkem.357  

 V čele Nadace a současně i festivalu stanuly ale v roce 1994 dvě osobnosti, 

kterým se podařilo usměrnit a následně i nalézt identitu MFF Karlovy Vary a které se 

s ním pojily i po další léta existence. Populární herec Jiří Bartoška, který se stal jeho 

prezidentem a jehož hlavním úkolem bylo zajištění financí, a Eva Zaoralová-

Hepnerová, která zaujala pozici programové ředitelky. Přestože ani oni neměli žádné 

zkušenosti s organizací festivalu, oba byli cenným zdrojem zahraničních kontaktů. 

Oslovování celebrit či autorů tak i v daném roce probíhalo primárně na bázi osobní 

komunikace. Jiří Bartoška jako herec byl v dané době na vrcholu popularity a Eva 

Zaoralová-Hepnerová jako novinářka a dlouholetá členka FIPRESCI měla značné 

množství mezinárodních kontaktů především z oblasti odborných filmových kruhů. 

Zároveň byla dobře obeznámena s podobou akreditovaných i tematických 

zahraničních festivalů, jejich programem, trhem, způsoby networkingu i samotnou 

medializací události, díky čemuž se podařilo vytvořit fungující programový koncept. 

Mezi další členy programové rady patřili Igor Ševčík, Ondřej Zach a Pavel Melounek, 

který byl zároveň tiskovým mluvčím Nadace. Produkce byla svěřena Antonínu 

Moskalykovi a společnosti Stanislava Šafra, který byl producentem Moskalykových 

filmů. 

 
355 Josef Brož, Nepomohl ani Klaus, s. 3. 
356 An., Porno je všude. Pornobyznys rychle umírá. Mladá fronta Dnes: Pražské vydání 22, (12.02.) 2011, 
č. 36, s. 35. 
357 Aleš Danielis, Česká filmová distribuce…, s. 75. 
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6.5 Závěr — nová etapa MFF Karlovy Vary? 

 
 Rokem 1994 můžeme začít rámovat novou etapu existence MFF Karlovy Vary. 

Distance státu od financování mezinárodního festivalu, kterému tak hrozil zánik, dalo 

vzniknout Nadaci Film-Festival Karlovy Vary, která se stala pořadatelem 

i do budoucna. Na jednu stranu absence finanční podpory státu organizátoři využili, 

když ji prezentovali jako jeden z kladů festivalu umožňující osvobození 

od ideologického působení státu, čímž alespoň v minimální míře navázali 

na antikomunistický diskurz prvního porevolučního ročníku. Ten ale s postupem 

90. let (v kontextu rozdělení Československa, kuponové privatizace či korupčních 

kauz ve vysoké politice) pozbýval intenzity, kterou měl těsně po revoluci. Ačkoli byl 

antikomunismus stále ve společnosti přítomný, jeho spojení s 29. ročníkem, výrazně 

přeorientovaným z národní přehlídky na událost pro zahraniční návštěvníky 

a profesionály, už nadále nedávalo smysl. Na straně druhé se ale v tisku opakovaně 

objevovala slova Jiřího Bartošky, který Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 

nazýval rodinným stříbrem, čímž akcentoval jeho historický význam jako jedné 

ze dvou nejdůležitějších kulturních událostí České republiky vedle Pražského jara. 

Kulturní význam festivalu využíval nejen jako argument pro obnovení státní finanční 

podpory či upoutání zájmu sponzorů, ale i připomenutí jeho historického významu — 

jedné z národních tradic.  

 Stejně jako v předchozích letech bylo hlavním záměrem festivalových 

organizátorů navázat na historii festivalu, navýšit jeho prestiž a vyrovnat se předním 

mezinárodní festivalům v Cannes a Berlíně. Tentokrát ale vzhledem ke shodě 

ve vedení festivalu jimi byl programový koncept skutečně inspirován. Vznikla tak 

polarita sekcí Jiný pohled inspirované MFF v Cannes a uvádějící nezávislé filmy, 

a Informativní sekce, sestavené primárně z již oceněných děl známých autorů, která 

měla cílit na širší publikum. Inspirace jinými festivaly vedla k určité profesionalizaci 

festivalu v rovině kurátorské, která měla jasně daný koncept jednotlivých sekcí. 

Jednoznačně nejdůležitějším aspektem nové identity karlovarského festivalu se ale 

stala sekce Na východ od západu — Po revoluci, která festival ustavila jako styčný bod 

setkání Východu a Západu. Kurátoři reagovali na v dané době aktuální zájem 

o postkomunistické země a jejich kinematografie. Dle slov Evy Zaoralové bylo 
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záměrem zachovat kontakt „s kinematografiemi, které se teprve začínaly vyrovnávat 

s vědomím nenadále získané nezávislosti na sovětské moci a hledat vlastní tvář“.358 

Karlovarský festival se stal jedním z mála míst, kde bylo možné tyto snímky 

zhlédnout a případně se setkat s prodejci práv, tvůrci a dalšími zainteresovanými 

stranami. Právě zakotvení identity karlovarského festivalu v pozici prostředníka mezi 

Východem a Západem se stalo jeho diferenciačním aspektem v rámci festivalového 

okruhu. Vyprofiloval se tak nezáměrně opět jako specializovaný festival, jemuž ale 

dodávala prestiž dlouhá historie a seznam oceněných a objevených tvůrců 

či filmových děl. Unikátnost sekce zároveň poutala pozornost na hlavní soutěž, 

klíčovou pro akreditované festivaly, která svou kvalitou v daném roce potvrdila svůj 

mezinárodní význam. Druhou zásadní změnou bylo rozhodnutí vedení festivalu pro 

každoroční konání, které avizoval Jiří Bartoška s Evou Zaoralovou již před 29. 

ročníkem a následně jej vyjednali přímo v Moskvě. Poněkud nečekaně ale hned 

následující rok festival ztratil svoji kategorii A, která byla z rozhodnutí FIAPF 

a iniciativy Jana Knoflíčka přiznána nově založenému konkurenčnímu festivalu 

Pražský Golem.  

 Proměna festivalového statusu donutila vedení ke koncepční proměně, která 

se posléze stala dalším elementárním aspektem identity MFF Karlovy Vary 

přetrvávajícím dodnes. Roku 1994 ve snaze napodobit MFF v Cannes byl totiž hotel 

Thermal uzavřen pro běžné festivalové návštěvníky. Hierarchizace návštěvníků ale 

ve městě, které o festival neprojevovalo zájem a v mezinárodním kontextu vždy 

na rok zmizelo z festivalové mapy, nefungovalo stejným způsobem jako 

na prestižnějších přehlídkách. Ve výsledku festival navštěvovali novináři, cinephilové 

a studenti. Dle Ondřeje Zacha se zlomovým aspektem identity MFF Karlovy Vary stalo 

až následné otevření hotelu Thermal běžným návštěvníkům a odchod právě té části 

týmu, která založila konkurenční přehlídku v Praze.359 V daném roce 

se organizátorům nicméně podařilo vzbudit dojem vyššího kulturního 

a symbolického kapitálu události. Vliv na to měl jasně daný koncept sekcí, který 

vytyčil budoucí standard karlovarské kurátorské strategie, větší účast na filmovém 

trhu, zrušení jednoleté pauzy mezi ročníky i přítomnost značného množství celebrit 

a význačných tvůrců, které generovaly tolik nezbytný zájem médií. 

 
358 Eva Zaoralová, Příběh festivalu, s. 112. 
359 Rozhovor s Ondřejem Zachem vedený Petrou Kasnarovou na 56. ročníku MFF Karlovy Vary dne 5.7.2022. 
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7 ZÁVĚR 
 

 Identita karlovarského festivalu byla po celé sledované období spjata 

s obecnou představou a touhou českého národa po „přirozeném“ návratu do Evropy. 

Projevovala se jako antikomunismus důrazně komunikovaný během 27. ročníku nebo 

skrze opakované reference ke vzniku festivalu po boku MFF v Cannes, Berlíně nebo 

Benátkách. Zatímco za vlády komunistického režimu „byly demokratické tradice 

a tradice kulturního a vzdělaného národa odsunuty do pozadí,"360 během Sametové 

revoluce se tato potlačená národní identita stala nejen její hybnou silou, ale posléze 

též dokladem „přirozené“ příslušnosti československého národa k Západu.  

 Tento dojem mělo posílit připomínání národních tradic, mezi než organizátoři 

karlovarský festival explicitně řadili. Festivalová tradice byla připomínána především 

v kontextu jeho vzniku, jako národní události založené před komunistickým 

převratem, která měla manifestovat národní suverenitu, identitu a posilovat národní 

sebevědomí. Vzápětí byla ovšem zničena vnějšími silami, ideologickým působením 

SSSR a nastoleným socialistickým systémem, který (dle porevolučního diskurzu) 

násilně přerušil demokratickou tradici Československa. Ideologický vliv SSSR na 

festival byl v antikomunistické rétorice porevolučních let prezentován jako působení 

nekulturních vlivů na kulturní tradici národa. Spojitost porevolučních ročníků 

festivalu s jeho politizovanou minulostí, obzvláště obdobím normalizace, tak byla 

vnímána negativně. Jako časového rozmezí, kdy docházelo opakovaně k ničení 

kulturní události reprezentující tradici kulturního a vzdělaného národa vnějšími 

silami socialistického zřízení, jež bylo vnímáno jako anomálie české historie, kterou je 

třeba napravit a vrátit se k ideálu západoevropských festivalů.  

 U 27. ročníku MFF Karlovy Vary se uvedené manifestovalo prostřednictvím 

antikomunistického diskurzu, který jednoznačně komunikoval rozchod s minulostí 

festivalu a stal se nejvýrazněji komunikovaným aspektem jeho nové identity. To se 

projevilo především v programovém konceptu, který se odkazoval na tradici 

potvrzující kulturnost národa — československé kinematografie schopné kvalitativně 

konkurovat té západoevropské. Středobodem programu se stala rozsáhlá 

retrospektiva Spřízněni volbou, která měla politické konotace obsažené už ve svém 

 
360 Ladislav Holý, Malý český člověk a skvělý český národ…, s. 139. 
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názvu. Sloužila k vymezení vůči praktikám předchozího režimu, které ničily kulturní 

aspekt národní identity, když představovala tvorbu 60. let, filmy trezorové, 

cenzurované či uvedené v omezené distribuci. Zcela poprvé měli diváci možnost 

zhlédnout snímky exilových tvůrců, ale i oficiální komunistickou ideologií 

neovlivněné dokumentární zpracování vlastních dějin i probíhajících celoevropských 

změn, které měly poukázat na širší evropské souvislosti. Právě aktuálnost situace 

zaručovala MFF Karlovy Vary atraktivitu v mezinárodním kontextu, ačkoli se vracel k 

pojetí festivalů jako událostí národního charakteru, oslavujících národní identitu. 

Současně byl festival přechodovým rituálem mezi komunistickou minulostí 

a demokratickou současností, potažmo budoucností, která rezonovala s národní 

demokratickou tradicí. Navzdory takto komunikované identitě přetrvávala kontinuita 

v rovině ekonomické a institucionální, kdy bylo třeba zajistit festival finančně 

i organizačně, aby se vůbec mohl uskutečnit. Kontinuita tedy spočívala nikoliv 

v politických, nýbrž v pragmatických důvodech a jako taková nenarušovala 

komunikovanou identitu festivalu. Identita 27. ročníku byla motivována návratem do 

Evropy, který se stal aktuální už během Sametové revoluce. Projevovala se nejen 

proměnou politiky udělování cen nebo snížením množství porot po vzoru 

západoevropských festivalů, ale hlavně zdůrazňováním údajné demokratické tradice 

národa skrze antikomunistickou rétoriku přítomnou v prohlášeních organizátorů. Ta 

se dále a nejzřetelněji manifestovala v kurátorské strategii připomínající skrze tradici 

kinematografie kulturnost a vzdělanost národa, u nějž je příslušnost k Západu 

samozřejmostí. 

 Na rozdíl od 27. ročníku nebyla založena identita ročníku následujícího na 

vymezení vůči komunistické minulosti národa, ale naopak se objevila rétorika 

návratů k tradici. Ačkoli se festival vůči minulosti nadále vymezoval, byla 

připomínána tradice jeho historického trvání, která minulost legitimovala, ovšem 

pouze na základě délky existence události, nikoliv její kvality. Připomínání vzniku 

festivalu mělo potvrdit jeho kulturní význam v mezinárodním měřítku. Jestliže tradice 

je mostem mezi minulostí, současností a budoucností, „ukazující směr budoucí cesty, 

který je dané společnosti historicky určen,"361 pak 28. ročník byl takovým mostem mezi 

minulostí a budoucností, když pokračoval v tradici karlovarského festivalu jako místa 

setkání Západu a Východu. Využití kinematografického vakua, které během 
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revolučních změn v západní Evropě vzniklo co do východoevropských filmů, mělo být 

jedním z ustavujících prvků nové identity a pozice festivalu ve festivalovém okruhu. 

Aby nedošlo k protichůdnému výkladu návratu k tradici festivalu, bylo představení 

východoevropské kinematografie omezeno na debuty, tedy nový pohled nastupující 

generace autorů na socialistickou minulost. Omezený výběr kvalitních filmů v sekci, 

ale i v hlavní festivalové soutěži, nezajímavý filmový trh a oproti ročníku 

předcházejícímu klesající atraktivita svobodného Československa pro zahraniční 

návštěvníky se odrážela v upadajícím zájmu mezinárodní filmové veřejnosti o festival. 

Nemohl jej zvrátit ani další kurátorský výběr, který ač představoval alternativní 

a artovou kinematografii, byl jen recyklací již oceněných filmů pro potřeby domácího 

publika a potenciální distribuce. Intelektuální charakter programu, jenž byl v souladu 

s představou kulturního a vzdělaného národa, kterou o sobě Češi mají,362 ji vzhledem 

k nezájmu širokého publika odkryl jako sebeklam. Budování identity 28. ročníku na 

jedné straně spočívalo v přerámování festivalu v intelektuální událost, která může 

zaujmout široké spektrum diváků. Narazilo ovšem na zájem pouze úzké skupiny 

cinefilů či studentů. Na druhé straně vycházelo z historické tradice akreditovaného 

mezinárodního festivalu, kterému se ovšem v otázce soutěže či jako události 

propojující Východ a Západ Evropy nepodařilo v mezinárodním kontextu zaujmout.  

 Návrat do Evropy nebyl v roce 1994 tak explicitně komunikovaným, byl 

nicméně hlavním cílem festivalu. Ustavením Nadace Film-Festival Karlovy Vary byla 

definitivně přerušena od roku 1990 postupně zanikající tradice státem financované 

a pořádané události a jejího využívání ke kulturně politickým cílům. Distance státu od 

financování festivalu byla motivovaná přechodem k tržní ekonomice, z níž neměla být 

kinematografie vyňata. Jelikož byl přechod k tržní ekonomice brán ve své době jako 

nutná součást návratu do Evropy, zachování festivalu jen na základě tržních 

mechanismů bylo v roce 1994 zcela nezbytné k potvrzení kvality události 

v přirozeném selektivním procesu trhu. Cílem nového organizačního týmu (s mnoha 

zkušenostmi ze zahraničních festivalů), který musel dokázat význam události a její 

kvality, bylo formovat festival po vzoru jeho západních konkurentů, od nichž čerpali 

inspiraci při tvorbě programu i dalších aspektů utvářejících festival. Základem 

identity se opět stala kurátorská strategie. Jejím cílem bylo vyvážení divácky 

atraktivních snímků s alternativnější produkcí. Festival už neměl být úzce 
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intelektuálně orientovanou událostí, nýbrž pokrývat co nejširší spektrum publika od 

domácích cinefilů přes zahraniční novináře až po producenty a distributory 

využívající obchodní funkce festivalu. Současně se festival napojil na ideu mostu mezi 

Východem a Západem formulovanou už při 28. ročníku. Vytvořením sekce Na východ 

od západu — Po revoluci bylo komunikováno hned několik významů. Jednak samotný 

název podporoval sdílenou ideu České republiky jako součásti střední Evropy, která 

sice nepatří přímo mezi Západ, ale ani není součástí Východu, je na východ od Západu, 

tedy v srdci Evropy, jak ji čeští občané vnímají. Zároveň tak byla opětovně oživena 

metafora středu, přítomná v identitě festivalu už od porevolučního 27. ročníku, kdy se 

festival prezentoval jako klíčové místo setkávání, zprostředkovatel vztahů, informací 

či obchodů mezi dosud oddělenými částmi Evropy. A jednak byla opět připomenuta 

revoluce jako klíčový milník nejen moderních dějin České republiky, ale 

i východoevropské kinematografie, která byla v sekci Na východ od západu západu 

představena v novém kontextu. Ustavení nového programového konceptu, vzhledem 

k šíři představené produkce, která kromě geografických specifik zahrnovala i debuty 

či specificky českou a slovenskou kinematografii, se setkalo se zahraničním zájmem 

i pozitivními ohlasy v tisku. Druhým klíčovým aspektem v historii festivalu i jeho 

identitě bylo kultivované vyjednání jeho každoročního konání a definitivní ukončení 

jakékoli spojitosti s MFF v Moskvě. Ačkoli se 29. ročník stal do jisté míry milníkem 

festivalové identity, k dalším zásadním změnám jako bylo otevření hotelu Thermal 

běžným návštěvníkům, došlo až v následujícím roce. Paradoxně až ve chvíli, kdy 

přišel o tolik zdůrazňovaný status kategorie A, který byl součástí jeho identity 

odrážející národní tradici, započala skutečně nová éra karlovarského festivalu tak, jak 

jej známe dnes. Velkou roli v tom sehrála i tradice, která se v konkurenci nově 

vzniklého festivalu ukázala jako stěžejní. Příklon médií na stranu MFF Karlovy Vary 

probudil vlnu nostalgie u veřejnosti i v zahraničí. Výsledkem bylo opětovné zapojení 

státu do financování události,363 které umožnilo další profesionalizaci a navýšení 

kulturního kapitálu. 

 Klíč k nové identitě festivalu tedy našlo nové vedení až v kontextu 

konkurenčního boje se Zlatým Golemem. V roce 1994 se nicméně ustanovil jeden z 

aspektů. Tím se nakonec nestala ani antikomunistická a národní profilace události, 

 
363 Dina Iordanova, Showdown of the Festivals: Clashing Entrepreneurships and Post- 
Communist Management of Culture. FilmInternational 4, 2006, č. 5, s. 31. 
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charakteristická pro 27. ročník, ani přerámování z festivalu typu obchodního na 

divácký, kdy se MFF Karlovy Vary měl stát tematickou přehlídkou artové 

kinematografie a alternativní distribuční platformou vyplňující mezeru v kino-

distribuci, nýbrž zakotvení identity v pozici prostředníka mezi Východem a Západem. 

Co jej odlišilo ve festivalovém okruhu a stalo se klíčovým aspektem identity, byl 

nakonec paradoxně návrat k funkci, kterou zastával pod vlivem ideologie SSSR po 

většinu své existence. V porevolučním uspořádání ale došlo k jejímu přerámování a 

karlovarský festival se stal mostem mezi Východem a Západem Evropy, čímž jednak 

komunikoval představu svého postavení v okruhu, a současně potvrzoval ústřední 

metaforu české kultury, metaforu středu.364 

 

 
364 Tamtéž, s. 179. 



 

 111 

8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY: 
 

ADAMEC, Jan, Od rozmarného léta k létu horkému: československé filmy v soutěži 

MFF Karlovy Vary 1968-1978. In: KOPAL, Petr (ed.), Film a dějiny 4: Normalizace. 

Praha: Casablanca a Ústav pro studium totalitních režimů 2014. ISBN 978-80–87292-

26-6 (Casablanca), ISBN 978-80-87912-13-3 (ÚSTR). 

 

BILÍK, Petr, Financování filmu jako aspekt kulturní politiky. Praha: NLN 2020. ISBN 

978-80-7422-762-2. 

 

BLÁHOVÁ, Jindřiška, Národní, mezinárodní, globální. Proměny rolí filmové ho 

festivalu v Mariánských lázních / Karlových Varech, 1946 až 1959. In: SKOPAL, Pavel 

(ed.), Naplánovaná kinematografie: český filmový průmysl 1945 až 1960. Praha: 

Academia 2012. ISBN 978-80-200-2096-3. 

 

CIESLAR, Jiří, Filmové zápisky 90-93. Praha: Gryf 1993. ISBN 8085829029. 

 

COWIE, Peter(ed.), Variety: international Film Guide 1990, Londýn: Cahners 

Publishing 1989, s. 447-474. Dostupný na: 

<https://archive.org/details/varietyinternati0000unse_t4t6> [cit. 3. 5. 2022]. ISBN 0-

233-98503-4. 

 

DAYAN, Daniel, Looking for Sundance: The Social Construction of a Film Festival. 

In: Ib Bondebjerg (ed.), Moving Images, Culture and the Mind. Luton: University of 

Luton Press 2000, s. 43-52. ISBN 978-1860205736. 

 

DVOŘÁK, František, Karlovy Vary. Praha: Olympia, 1974, s. 83-86. 

 

ELSAESSER, Thomas, European cinema: Face to Face with Hollywood. Amsterdam: 

Amsterdam University Press 2005. ISBN 90-5356-602-3. 

 

ENGLISH, James F, Ekonomie prestiže: ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. 

Brno: Host 2011. ISBN 978-80-7294-492-7. 

https://archive.org/details/varietyinternati0000unse_t4t6


 

 112 

 

HARBORD, Janet, Contingency, time, and event: An archaeological approach to the 

film festival. In: DE VALCK, Marijke — KREDELL, Brendan — LOIST, Skadi (eds.), Film 

festivals: history, theory, method, practice. New York: Routledge 2016, s. 69-82. ISBN 

978-0-415-71247-7. 

 

HOLÝ, Ladislav, Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a 

postkomunistická transformace společnosti. Sociologické nakladatelství (SLON) 2010. 

ISBN 978-80-7419-018-6. 

 

HULÍK, Štěpán, Kinematografie zapomnění: počátky normalizace ve Filmovém studiu 

Barrandov (1968-1973). Praha: Academia 2011. ISBN 978-80-200-2041-3. 

 

KABELE, Jiří – MLČOCH, Lubomír, Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, 

evropská integrace a české zájmy, 2: proměna české společnosti. Praha: Karolinum 

2001. ISBN 80-246-0432-9. 

 

KOPEČEK, Lubomír, Éra nevinnosti: česká politika 1989-1997. Brno: Barrister & 

Principal 2010. ISBN 978-80-87029-98-5. 

 

KRAPFL, James, Revoluce s lidskou tváří: politika, kultura a společenství v 

Československu v letech 1989–1992. Praha: Rybka Publishers 2016. ISBN 978-80-

87950-23-4. 

 

KROČA, Květoslav, Mezinarodní filmový festival Karlovy Vary: kronika 1946-2001. 

Karlovy Vary: MIRROR PROMOTION 2002. ISBN 8023887939. 

 

LUKEŠ, Jan, Diagnózy času: český a slovenský poválečný film (1945-2012). Praha: 

Slovart 2013. ISBN 978-80-7391-712-8. 

 

LUKEŠ, Jan, Orgie střídmosti aneb, Konec československé státní kinematografie: 

(kritický deník 1987-1993). Praha: Národní filmový archiv 1993. 

ISBN 80-7004-006-8. 



 

 113 

 

MACURA, Vladimír, Znamení zrodu a české sny. Praha: Academia 2015. ISBN 978-80-

200-2506-7. 

 

MELOUNEK, Pavel, Biják: intimní osvětlení českého filmu. Praha: Pragma 1994. ISBN 

80-85213-70-2. 

 

MERKEL, Udo, Identity Discourses and Communities in International Events, Festivals 

and Spectacles. Londýn: Palgrave Macmillan 2015. ISBN 1-349-48405-9 Dostupný na: 

<https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=1986768&pq-

origsite=primo>. ISBN 1-349-48405-9. 

 

MLYNÁŘ, Jakub, Vztah paměti a identity v soudobé sociologii. In: MASLOWSKI, 

Nicolas — ŠUBRT, Jiří (eds.), Kolektivní paměť: K teoretickým otázkám. Praha: 

Karolinum 2014, s. 257-276. ISBN 978-80-246-2689-5. 

 

MUDFORD, Beth, Royal Celebrations in the Twenty-First Century: ‘Cool Britannia’ 

versus ‘Britannia Ruled the Waves’. In: MERKEL, Udo (ed.), Identity Discourses and 

Communities in International Events, Festivals and Spectacles. Londýn: Palgrave 

Macmillan 2015, s. 116-134. Dostupný na: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=1986768&pq-

origsite=primo [cit. 10. 4. 2022]. ISBN 1-349-48405-9 

 

PTÁČEK, Luboš – BILÍK, Petr. Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico, 2000. ISBN 

80-85839-54-7. 

 

PULLMANN, Michal, Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu. 

Praha: Scriptorium 2011. ISBN 978-80-87271-31-5. 

 

PURŠ, Jiří, Poslání socialistického filmu: projevy a stati z let 1969-1979. Praha: 

Československý filmový ústav 1981. 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=1986768&pq-origsite=primo
https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=1986768&pq-origsite=primo
https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=1986768&pq-origsite=primo
https://ebookcentral.proquest.com/lib/cuni/detail.action?docID=1986768&pq-origsite=primo


 

 114 

RYCHLÍK, Jan, Češi a Slováci ve 20. století: česko-slovenské vztahy 1945-1992. 

Bratislava: Academic Electronic Press; Praha: ústav T. G. Masaryka 1998. ISBN 80-

88880-09-2. 

 

VALCK, Marijke de, Introduction: What is a film festival? How to study festivals and 

why you should. In: DE VALCK, Marijke — KREDELL, Brendan — LOIST, Skadi (eds.), 

Film festivals: History, theory, method, practice. New York: Routledge 2016, s. 1-11. 

ISBN 978-0-415-71247-7. 

 

VALCK, Marijke de — LOIST, Skadi, Film Festival Studies: An Overview of 

a Burgeoning Field. In: IORDANOVA, Dina — RHYNE, Ragan (eds.), Film Festival 

Yearbook 1: The Festival Circuit. St Andrews Film Studies 2009, S. 184. ISBN 978-

1906678043. 

 

VALCK, Marijke de, Film festivals: from European Geopolitics to Global Cinephilia. 

Amsterdam: Amsterdam University Press 2007. ISBN 978-90-5356-192-8. ISBN 978-

90-5356-192-8. 

 

VORÁČ, Jiří, Český film v exilu: kapitoly z dějin po roce 1968. Brno: Host 2004. ISBN 80-

7294-139-9. 

 

ZAORALOVÁ, Eva, Příběh festivalu. Praha: Film Servis Festival Karlovy Vary 2015. 

ISBN 978-80-260-8052-7. 

 

ŽÁK, Josef, Některé tendence vztahu státu ke kultuře v evropských zemích. In: 

KUBÍČEK, Jaromír (ed.), Knihovny současnosti '96: sborník ze 4. konference, konané ve 

dnech 9.-11. října 1996 v Seči u Chrudimi. Brno: SDRUK 1996. 

ISBN 80-902199-3-4. 

 



 

 115 

Odborné časopisy: 

 

ČERNÝ, Karel. Kulturní historie sametové revoluce: revizionistický pohled „zdola“. 

Sociologický časopis. 54, 2018, č. 4, s. 625-637. ISSN 0038-0288. 

 

DANIELIS, Aleš, Česká filmová distribuce po roce 1989. Iluminace: časopis pro teorii, 

historii a estetiku filmu 19, 2007, č. 1, s. 53-104. ISSN 0862-397X. 

GJURIČOVÁ, Adéla, Poněkud tradiční rozchod s minulostí: přítomnost minulosti v 

ideologii a politické rétorice Občanské demokratické strany. Soudobé dějiny XVI, 

2009, č. 2-03, s. 313-332. Dostupný na: <http://www.usd.cas.cz/casopis/soudobe-

dejiny-2-3-2009/>. ISSN 1210-7050. 

 

HOLUBOVÁ, Kateřina, Koncept identity na poli sociologické teorie. Acta Universitatis 

Carolinae. Philosophica et historica 2016, 2016, č. 2, s. 31-49. Dostupný na: 

<https://doi.org/10.14712/24647055.2016.14>. ISSN 0567-8293.  

 

IORDANOVA, Dina, Showdown of the Festivals: Clashing Entrepreneurships and Post- 

Communist Management of Culture. FilmInternational 4, 2006, č. 5, s. 25-37. 

 

JIŘIŠTĚ, Jakub, Iluzorní obrodný proces karlovarského festivalu. Iluminace: časopis 

pro teorii, historii a estetiku filmu 26, 2014, č. 1, s. 9-35. ISSN 0862-397X. 

 

KOPEČEK, Michal, Stigma minulosti, pouto sounáležitosti: první desetiletí českého 

polistopadového komunismu. Soudobé dějiny XVI, 2009, č. 2-03, s. 386-418. Dostupný 

na: <http://www.usd.cas.cz/casopis/soudobe-dejiny-2-3-2009/>. ISSN 1210-7050. 

 

KRUMPÁR, Pavel, Česká televize jako filmový producent v letech 1992-2002 (1. část). 

Iluminace: časopis pro teorii, historii a estetiku filmu 22, 2010, č. 4, s. 21-68.  ISSN 

0862-397X. 

 

LATOUR, Bruno, On actor-network theory. A few clarifications plus more than a few 

complications. Soziale Welt 47, 1996, č. 4, s. 369-375. Dostupný na: 

<https://www.jstor.org/stable/40878163>. ISSN 0038-6073. 

http://www.usd.cas.cz/casopis/soudobe-dejiny-2-3-2009/
http://www.usd.cas.cz/casopis/soudobe-dejiny-2-3-2009/
https://doi.org/10.14712/24647055.2016.14
http://www.usd.cas.cz/casopis/soudobe-dejiny-2-3-2009/
https://www.jstor.org/stable/40878163


 

 116 

 

LOIST, Skadi. On the Relationships between Film Festivals and Industry. In: LEE, 

Yong-Kwan (ed.), Busan Cinema Forum: Seeking the Path of Asian Cinema: East Asia. 

Busan: Busan Cinema Forum; Busan International Film Festival 2011, s. 391. 

Dostupný na: 

<https://www.academia.edu/1195476/OntheRelationshipsbetweenFilmFestivalsan

dIndustry.2011>. 

 

MOINE, Caroline, Z Cannes přes Karlovy Vary do Západního Berlína a Benátek: 

mezinárodní filmové festivaly v bouřlivém roce 1968. Iluminace: časopis pro teorii, 

historii a estetiku filmu 26, 2014, č. 1, s. 39-48. ISSN 0862-397X. 

 

NICHOLS, Bill, Discovering Form, Inferring Meaning: New Cinemas and the Film 

Festival Circuit. Film Quarterly 47, č. 3, s. 16-30.  ISSN 0015-1386. 

 

NOSÁL, Igor, Politická kultura a lokální politika v České republice. Centre Français de 
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Sedmikrásky (Věra Chytilová, 1966) 

Sen o světle (El Sol del Membrillo, Victor Erice, 1992) 

Senso (Vášeň, Gérard Vergez, 1992) 

Sestry noci (Entre tinieblas, Pedro Almodóvar, 1983) 

Seveřané (De Noorderlingen, Alex van Warmerdam, 1992) 

Schindlerův seznam (Schindler's List, Steven Spielberg, 1993) 

Skřivánci na niti (Jiří Menzel, 1990) 
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Skús ma objať (Miloslav Luther, 1991) 

Slávnost v botanickej záhrade (Elo Havetta, 1969) 

Slepička Rjaba (Kuročka-rjaba, Andrej Končalovskij, 1994) 

Slnko v sieti (Štefan Uher, 1962) 

Smuteční slavnost (Zdenek Sirový, 1990) 

Spotswood (Spotswood, Mark Joffe, 1991) 

Spoutej mě! (¡Átame!, Pedro Almodóvar, 1989) 

Spřízněni volbou (Karel Vachek, 1968). 

Stefano na kvvadrát (Stefano Quantestorie, 1993) 

Stella Polaris (Knut Erik Jensen, 1993)  

Stín na sněhu (Árnyék a havon, Attila Janisch, 1991) 

Stíny a Mlha (Shadows and a fog, Woody Allen, 1991) 

Stud (Ladislav Helge, 1968) 

Stvořil jsem tebe (Helena Třeštíková, 1991) 

Šakalí léta (Jan Hřebejk, 1993) 

Špendlík na motýla (Hannah Kodicek, 1995) 

Švédská trojka (Threesome, Andrew Fleming, 1994) 

Švédská trojka (Threesome, Andrew Fleming, 1994) 

Táhni (Izydi, Dmitrij Astrachan, 1991) 

Tajemná zahrada (The Secret Garden, Agnieszka Holland, 1993) 

Terezínský deník (Terezín Diary, Dan Weismann, 1989) 

Touha létat (Volere, Volare, Maurizio Nichetti, 1991) 

Tři barvy: Bílá (Trzy kolory: Biały, Krzysztof Kieslowski, 1994) 

Ucho (Karel Kachyňa, 1990) 

Ulice umírání (A Street to Die, Bill Bennett, 1986) 

Už zase skáču přes kaluže (Karel Kachyňa, 1970) 

Van Gogh (Maurice Pialat, 1991) 

Vekslák aneb Staré zlaté časy (Jan Prokop, 1994) 

Vesnický příběh (Oka Oori Katha, Metodi Andonov, 1977) 

Vítěz nad vodou (Loch-pobeditel vodi, Arkadij Tegaj, 1991) 

Voyer (L'uomo Che Guarda Voyer, Tinto Brass, 1993) 

Vracenky (Jan Schmidt, 1990) 

Všechno, co mám rád (Všetko čo mám rád, Martin Šulík, 1992)  

Všichni dobří rodáci (Vojtěch Jasný, 1969) 

Vtáčkovia, siroty a blázni (Juraj Jakubisko, 1991) 

Vůně zelené papáje (Mui du du xanh, Tran Anh Hung, 1993) 

Vysoké podpatky (Tacones lejanos, Pedro Almodóvar, 1991). 

Where (Gábor Szabó, 1991) 

Z domova domů (Olga Sommerová, 1992) 

Za mřížemi (Helena Třeštíková, 1990) 

Zabitá neděle (Drahomíra Vihanová, 1990) 

Záhada hlavolamu (Petr Kotek, 1993) 

Záskok (The Hudsucker Proxy, Joel Coen, 1994) 

Zbehovia a pútníci (Juraj Jakubisko, 1968) 



 

 129 

Zločiny a poklesky (Crimes and Misdemeanors, Woody Allen, 1989). 

Zloději mýdla (Ladri di saponette, 1989) 

Žebrácká opera (Jiří Menzel, 1991) 
Ženy na pokraji nervového zhroucení (Mujeres al borde de un ataque de nervios, Pedro 
Almodóvar, 1988) 
Žert (Jaromil Jireš, 1969) 
 

 
 


