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POSUDEK OPONENTA 

Petra Kasnarová, MFF Karlovy Vary: Budování identity festivalu v letech 1990–1994. Diplomová práce. 
Praha: Katedra filmových studií FF UK 2022. 

 

Když člověk v sobotu dne 27. srpna 2022 zabrousí na stránky karlovarského festivalu a pronikne přes 
rubriku „O festivalu“ do podrubriky „Historie“, rozbalí se před ním impozantní stěna festivalových 
plakátů časově pokrývající poslední éru festivalu až po loňský ročník. Nejstarší plakát inspirovaný 
Machatého Erotikonem (ten s tou nahou slečnou v bazénu) ohlašuje rok 1995, tedy XXX. ročník. 
Diplomová práce Petry Kasnarové o transformační etapě festivalu v první půli divokých devadesátek 
končí o rok dříve, ročníkem dvacátým devátým. Právě na něm se ale zformoval emblematický tandem 
příštích ročníků Eva Zaoralová – Jiří Bartoška. Otázka mimo protokol: znamená absence festivalového 
plakátu z roku 1994 na tomto webovém vstupu do historie festivalu něco ve smyslu interpretačním, 
nebo se grafikovi stránek zkrátka jen vizuálně hodilo stmelit éru ročníků s jednotným designem 
Studia Najbrt až od druhého ročníku nastoupivší éry?  

 Petra Kasnarová přistoupila k tématu s metodologickou výbavou festival studies a pohlíží na 
tři ročníky karlovarského festivalu z let 1990–1994 z perspektivy sítě aktérů. Ročníky 27–29 jsou 
vzájemně natolik odlišné a každý po svém specifické, že se tento „technologický“ přístup ukáže být 
pro deskripci celého transformačního procesu vlastně docela produktivní. Svízelnější už je to s jeho 
obecně historickou kontextualizací. 

 Aby bylo jasno, usadit příběh karlovarského festivalu do polistopadového historického 
kontextu není jednoduchý úkol ani náhodou. Nestabilita, chaos, permanentní změny všeho, kulturní 
šok ze svobody, z bezhraničních možností všeho, naprostá dezorientace ve všem možném, touha 
napravit minulost a vrátit se tam, kde byla násilně přerušena, touha vyřídit si účty, nemožnost vyřídit 
si účty, majetkové frustrace a do toho nástup PC a první krůčky digitálního věku. A také slovenská 
karta s pomlčkovou válkou, konfederačním dvojdomkem a rozpadem státu, ale také odchod 
sovětských vojsk z Československa, zánik SSSR, permanentní kritika Západu za nezrušení Benešových 
dekretů, bezprecedentní a nezbytně originální transformace nefunkční centrálně řízené ekonomiky 
do standardního modelu tržního prostředí, naprostý chaos v kulturní politice státu, resp. její absence 
etc. etc. Dělo se toho strašně moc a dělo se to všechno strašně rychle. A toto všechno a spoustu 
dalšího tvoří karlovarskému festivalu ve sledovaných letech rámec a na festivalu i při jeho přípravě 
nějakým způsobem rezonuje. Není snadné podat takový kontext v nějaké zhuštěné podobě a autorka 
navíc zpočátku neměla právě šťastnou ruku, když na to šla přes bizarní akademický spor, nakolik byla 
sametová revoluce opravdu revolucí, když v ní netekla krev, jak je u revolucí zvykem. Možná si to ani 
neuvědomuje, ale nakonec našla způsob, kudy na to, když k historickému pozadí začala sahat pouze 
tehdy, když si o to festivalové dění či jeho přípravy samy řekly. Příklad: zřeknutí se závazků státu vůči 
festivalu při přípravě 29. ročníku neboli otázka ujasňování si kulturní politiky státu v éře Václava 
Klause. K tomu krátký komentář: Pavel Tigrid nastoupil na post ministra kultury (jinak klobouk dolů 
před ním) se slovy: slyším-li výraz „kulturní politika“, otvírá se mi kudla v kapse. Docela posun od 
pozice prvního polistopadového ministra kultury Milana Lukeše, který zastával zásadu, že kultura se 
nedá řídit, pouze podporovat. Jeden každý ministr kultury a že jich bylo – si vždy při svém nástupu 
v devadesátkách a ještě dlouho po nich kladl za cíl vyboxovat pro kulturu 1 % ze státního rozpočtu, 
ale ani v dobách prosperity se to nedařilo, pořád to bylo jen 0,7 nebo 0,8 %. Ani nevím, kdy na to 
konečně po roce 2000 kultura dosáhla, ale za Dostála to ještě nebylo (v křese do roku 2005).  

Podobných příležitostí by se ovšem našlo víc – třeba téma zachování či opuštění Karlových 
Varů nabízelo otevřít otázku Sudet, tedy co by politicky znamenalo s festivalem Vary vyklidit v době 
nesnadných debat o poválečném odsunu Němců a morálně neobhajitelného udržování Benešových 
dekretů (proto nebyl zrušen ani kinematografický dekret č. 50/1945, jen odstavce o státním 
monopolu). Vyjednávání o rozluce s moskevským festivalem a obnově každoroční periodicity zase 
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souviselo s celkovým vyklízením pozic SSSR ze svého někdejšího satelitu. Obdobně mohla být určitě 
s větším ziskem vytěžena otázka kontinuity, resp. diskontinuity, což by bývalo z logiky věci vtáhlo do 
hry přinejmenším i festival z roku 1988. Měl by tam určitě své místo, už jen proto, že diskontinuita 
v dějinách není možná a ani se nedá nijak způsobit či vyvolat. Ujasnit si, co si karlovarský festival 
uchovával z minulosti navzdory doprovodné diskontinuitní rétorice by vůbec nebylo od věci. Na 
sklonku roku 1989 bylo slýchat názory, že by všechny komunistické zákony, ba dokonce i právní akty 
z dob komunismu měly být zrušeny. (Zažil jsem člověka neuvěřitelně nadšeného z představy, že by 
tím zanikla i právoplatnost jeho sňatku.) Položme vedle těchto pohostinských lidových vizí řádné 
podoby revolučního zlomu konkrétní kroky státotvorných osobností v okamžiku státního převratu. 
Dne 28. října 1918 za přítomnosti několika dalších politiků napsal Alois Rašín vlastní rukou první 
zákon Československé republiky. V článku II se praví: „Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a 
nařízení zůstávají prozatím v platnosti.“ Takže prvním krokem při ustavení historicky 
bezprecedentního státního útvaru bylo zajištění kontinuity. Po listopadu 1989 tomu nebylo jinak – 
pád komunistického režimu tvořil rámec postupným transformačním krokům, ostatně i třeba na 
zrušení státního monopolu v kinematografii de iure došlo až v listopadu 1993. V čele prvního 
porevolučního ročníku festivalu zůstal Jiří Janoušek, příslušník komunistických elit předchozího 
režimu, takto zeť Lubomíra Štrougala. Projevy kontinuity tedy nebyly „paradoxní“, jak se zdá autorce 
(s. 54), ale přirozené. Formy kontinuity navíc měly velmi rozmanitou podobu, například z artové 
dramaturgie Terezy Brdečkové v roce 1992 sálá atmosféra klubistického hnutí, resp. letních filmových 
škol 80. let (v Uherském Hradišti, ve Strážnici, v Trutnově). Vůči kulturněhistorickým souvislostem 
není užitá metodologie zrovna dvakrát vnímavá, v tom cítím její obrovský problém. Umím si živě 
představit, že by zásadní 30. ročník v roce 1995 vůbec nedokázala ve sledované řadě rozsvítit, jak by 
si po právu zasluhoval (totiž ta metoda, autorka by to samozřejmě dokázala). Bylo by dobré také 
nezapomínat na esenci festivalů, tedy že festival je festivita, že tu máme co dočinění s událostí 
pracující s fundamentálním prožitkem svátečnosti, který rovněž prochází vývojem a proměnami (v 
případě zmíněného 30. ročníku už by se tohle nejspíš obejít nedalo). Pro historii karlovarského 
festivalu také hraje zásadní roli, jakou podobu měla divácká touha spatřit nějaký film za totality (teď, 
nebo už nikdy!), po listopadu, ale ještě v předdigitálním věku (raději teď, bůhví, kdy se naskytne další 
příležitost) a po nástupu internetu (někdy se na to podívám). Ale to už se ocitáme ve zcela jiném 
řečišti, než jakým se pohybuje sledovaná práce. 

 

Konkrétnosti: 

s. 27 – chybí odkaz na zdroj s výrokem Jiřího Janouška odsuzujícího normalizační éru karlovarského 
festivalu, případně citace 

s. 35 – heslo „Spřízněni volbou“ nebyl primárně odkaz na Goetha, nýbrž na film Karla Vachka, jak 
autorka později uvádí na pravou míru 

s. 37nn. – u programové koncepce 27. ročníku chybí vysvětlení, že národní orientace programu byla 
z nouze ctnost, ryze pragmatické řešení, protože jako standardní MFF by tento ročník jednoduše 
nebyl stihnutelný (po listopadu 1989 se začínalo s přípravou od nuly a nedaly by se do soutěže sehnat 
filmy, dle svědectví Jiřího Janouška) 

s. 109 – „…kultivované vyjednání jeho každoročního konání a definitivní ukončení jakékoli spojitosti 
s MFF v Moskvě.“ – Ha! Naprosto zásadní! Proč o tomto tématu nepadlo ani slovo? Jasný doklad 
toho, že užitá metoda skýtá na výlov historického dění nad hladinu přítomnosti strašlivě řídkou síť. 

s. 113–115 – v literatuře bych byl očekával knihu Aleny Prokopové Eva Zaoralová. Život s filmem 
(Praha 2012); k 27. ročníku festivalu by se hodila rovněž studie Jindřišky Bláhové Ven z trezoru. 
Přehodnocování a uvolňování zakázaných československých filmů z 60. let (Iluminace č. 3/2010) 
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s. 29–103 – nadbytečně a pravidelně jako hodně krátké spojení působí permanentní dokládání, že 
karlovarský festival fungoval zcela podle indikátorů vydestilovaných „klasiky“ festival studies 

 

Toť vše. Výhrady by, jak vidno, byly, ale uznání rovněž. Práci doporučuji k obhajobě, a protože si z ní 
vzdor řečenému něco opravdu odnáším, navrhuji známku výborně. 

 

V Chýnově 27. 8. 2022 

 

Prof. PhDr. Ivan Klimeš 

  

  

  


