Zpráva z pobytu v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově 2012

Ateliér a stipendium jsem využil k natáčení videofilmu Zajatci filmu. V ateliéru jsme postavili improvizované studio, jehož hlavní součástí bylo speciální plátno na zpětnou projekci, které jsme diagonálně zavěsili v polovině místnosti. Rozměry improvizovaného studia určovali jak postavení dvou VHS kamer, tak rámování záběrů. Toto technické omezení, se nakonec ukázalo jako určující činitel a maximální využití limitů místnosti, pro nás bylo od začátku zábavnou výzvou. Během dne jsme potom částečně natáčeli doplňující obrazový materiál v exteriérech Českého Krumlova (především v zámecké zahradě) a připravovali kostými a rekvizity na noční natáčení s využitím zpětné projekce jako pozadí. Tím, že jsme se rozhodli nezatemňovat ateliér a vždy čekat až na venkovní tmu, jsme získali přirozený časový harmonogram práce, což se ve výsledku projevilo jako velice výhodné s ohledem na jistou absenci role produkčního. Rytmus střídání světla a tmy, který je podstatou filmového obrazu, se tak promítnul do celého rozvrhu práce. Noční natáčení většinou trvalo v rozsahu od čtyř do šesti hodin, v závislosti na náročnosti zvolené scény. Denní práce pak většinou zabraly podobný časový rozsah. V podstatě tak došlo k tomu, že jsme ve dne i v noci, trávili více méně stejnou dobu. To znamená, že když připočítáme průměrně osm hodin na spánek, vychází nám téměř pravidelná struktura střídání – den, noc, spánek. Kdybychom považovali každý takový jednotlivý úsek (den, noc, spánek) za pomyslné políčko filmu, vznikne nám v závislosti na malé proměně jednotlivých délek, jakýsi hodně zpomalený flikr efekt. Experimentální film, obsahující záběry denních, nočních a snových obrazů. Film v němž se pohybujeme, ale nikdy ho neuvidíme v celku.  

Výsledný materiál jsem vzhledem k neúplnosti sestříhal do podoby traileru a promítnul v rámci filmového večera pořádaného společností Artcam ve Studiu Béla. Rozšířenou verzi videofilmu s improvizovaným hudebním doprovodem Georgije Bagdasarova, budu v prosinci prezentovat v rámci Přehlídky animovaného filmu v Olomouci jako součást programové sekce „živá animace“.

