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Artcam uvádí přehlídku filmů a audiovideo přednášek 
 
MYŠLENKOVÝ SUD PRACHU 
 
O přehlídce 
Optimismus, který postkomunistické země zažívaly na cestě do svobodné Evropy, je pryč. 
Potýkáme se nejen s následky současných potíží světové a evropské ekonomiky, ale i s jakýmsi 
post-transformačním syndromem, kdy si nejsme jistí, jestli se věci neměly dít trochu jinak, a zda 
jsme za stav věcí okolo nás skutečně odpovědní my a nebo ti „druzí“. 
 
To jsou témata, která český dokument příliš nereflektuje, a když už ano, dělá to hravou formou, 
aby kritičnost nepřevážila nad zábavností bizarních situací a osudů. 
 
Inspirací pro uchopení těchto témat z kritické pozice nám nabízejí současní balkánští autoři. Ne 
snad, že by jejich tvorba, ovlivněná levicovým myšlenkovým milieu, podněcovala k návratu do 
„šťastných časů reálného socialismu“. Obrací se ale ke každodennímu životu, na který nejvíce 
doléhá realita globálního kapitalismu. 
 
Želmir Žilnik ve svém filmu Stará škola kapitalismu dostává své pověsti věčného provokatéra, 
který pracuje na pomezí dokumentu a fikce a nekompromisně zaznamenává „smrt dělnictva“ 
a vůbec naší neschopnost vést skutečný sociální dialog. Podobně rumunský režisér a producent 
Alexandru Solomon nahlíží na stav své země, kde ti nejchudší přicházejí o práci a sociální jistoty, 
zatímco ti nejbohatší nemají vztah k sociální zodpovědnosti. Tento diptych pak doplňuje český 
film Závod ke dnu, kde se režisér Vít Janeček jako jediný z českých dokumentaristů přibližuje 
lidem, kteří žijí v příhraničních lokalitách a ztrátou dlouhodobého zaměstnaní ztratili perspektivu 
na pracovním trhu. Lidem, kteří chtějí pracovat, ale nemají kde, protože se tamní výrobní provozy 
přesunuly kamsi „jinam“.  
 
Mohlo by se zdát, že jde o programově levicová díla, která vnímají globální kapitalismus jako 
hrozbu, ale je tomu právě naopak. Za těmito filmy se skrývá jasná snaha vyvázat se 
z ideologických a marketingových nánosů doby a podívat se na naši společnost skutečně kriticky 
a nahlédnout dopad současné krize na ty nejohroženější skupiny obyvatel. 
 
Součástí projektu je virtuální dvanáctihodinový NONSTOP přednášek slovinského filosofa 
Slavoje Žižeka, který je znám jako autor řady knih a esejů, v nichž rozvíjí marxistickou 
a heglovskou filosofii zkříženou s lacanovskou revizí psychoanalýzy. S bujením krize je mu 
v akademickém prostředí uvolňován stále větší prostor, ale zároveň se stává předmětem 
opovržení pro své neoliberální kolegy. Zatímco dříve jezdil po světě a působil jako jakýsi obskurní 
pokračovatel mrtvých tradic, dnes je označován za nejnebezpečnějšího filosofa Západu. Jaký měl 
tedy rok? Jakým otázkám musel čelit? Jak ho přijali posluchači v různých zemích světa a jak se 
změnila jeho pozice v současném společensko-filosofickém prostoru? Jakým způsobem se dnes 
může filosof postavit většinovému názoru? Jaký může být dopad jeho „kázání“ či „vtipkování“, 
které se šíří mimo jiné také na youtube – informačním kanále spojujícím intelektuály, 
konzumenty, lidi s pevnou pracovní dobou i nezaměstnané?  
Odpovědi a další otázky k dispozici NONSTOP Žižek / 8. 12. / 10.00 – 22.00 hod / tranzitdisplay / 
zázemí pro současné umění / Dittrichova 9 Praha 2 / www.tranzitdisplay.cz / vstup volný. 
 

http://www.tranzitdisplay.cz/
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ANOTACE FILMŮ 
 
Dnešní úloha intelektuálů (Rozhovor Costase Douzinase a Slavoje Žižeka) 
Řecko 2011, rež. Giorgos Keramidiotis, 63min, anglicky 
Příznačně v Aténách se setkávají dva kolegové z Univerzity v Londýně, kde oba působí na Birkbeck 
Institutu pro humanitní studia, Slavoj Žižek a Costas Douzinas. Oba patří k výrazným osobnostem 
současného levicového myšlení a jejich rozhovor se dotýká základních otázek o pozici intelektuálů 
a filosofů v dnešním materialistickém světě, o možné nápravě demokracie, která se stává vládou 
ekonomických expertů a o dopadech krize, které se nejzřetelněji zhmotňují právě v Aténách. 
 
Kapitalismus – naše vylepšená receptura 
Rumunsko 2010, rež. Alexandru Solomon, 80min, rumunsky, české titulky 
Transformace je téma, kterým se postkomunistické země zaobírají už přes dvacet let. Jak byla 
úspěšná? Jak se majetek „lidu“ povedlo smysluplně navrátit původním majitelům či nalézt pro něj 
majitele nové? Režisér Solomon sleduje ve filmu jak ty nejbohatší rumunské podnikatele, tak 
obyčejné lidi a snaží se zachytit, jakým způsobem se jeho země přerodila z reálného socialismu do 
tržní ekonomiky, a jakou cenu za to zaplatila.  
 
Stará škola kapitalismu 
Srbsko 2009, rež. Želmir Žilnik, 122min, srbochorvatsky, anglické titulky 
Jediný semi-fikční film ve výběru je zároveň filmem formálně nejradikálnějším. Zachycuje fiktivní 
příběh vzpoury dělníků, kteří se rozhodnou řešit svou tíživou sociální situaci únosem a vydíráním 
skupiny podnikatelů. Film je však natočen s neherci, a prolíná se s dokumentárními záběry 
odborářských a anarchistických demonstrací. Formát docu-dramatu pomáhá Žilnikovi k tomu, aby 
proti sobě postavil vlastníky, dělníky a intelektuály-revolucionáře a ukázal, jak moc se současné 
sociální třídění liší od doby, z níž vzešel reálný socialismus a skutečná bolševická revoluce.  
 
Závod ke dnu (Robota) 
ČR 2011, rež. Vít Janeček, 82min, česky 
Jeden z mála filmů, který si za své téma vybral osudy lidí a jejich životního prostoru, kteří 
pracovali v továrnách, jež se v důsledku globalizace v Česku zavírají. Janeček se pozastavuje 
nad zaběhnutými mediálními schématy, která využívají politické strany v předvolebních 
kampaních a která zaměňují sociální vyloučení za neschopnost nezaměstnaných adaptovat se na 
novou situaci na trhu. I když ve filmu vystupují osobnosti současného českého levicového myšlení 
(Václav Bělohradký, Jan Keller), nesklouzává k lacinému „antikapitalistickému“ pohledu, ale spíše 
usiluje o zachycení skutečných životních příběhů lidí, kterým se v důsledku manažerských 
rozhodnutí naprosto změnil život. Lidí, kteří nehrají automaty, neparazitují na sociálním systému, 
ale mají děti na vysokých školách a žijí v místech, kde se práce a rekvalifikace hledají skutečně 
mimořádně obtížně.     
 
 
Akce se koná za finanční podpory  
Ministerstva kultury ČR.  
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PROGRAM 

Filmový klub VŠE / VŠE v Praze / nám. W. Churchilla 4 Praha 3 Žižkov / www.filmacek.net 
8. 12. Závod ke dnu 
19.45 hodin / vstup volný / v původním znění s českými titulky 
 
NTKino / Národní technická knihovna – Ballingův sál / Technická 6 Praha 6 / www.techlib.cz 
13. 12. Kapitalismus – naše vylepšená receptura (začátek v 18.30 hodin) / v původním znění 
s českými titulky 

13. 12. Stará škola kapitalismu (začátek ve 20.00 hodin) / simultánní překlad do Češtiny  
18.30 až 22.00 hodin / vstupné na celý blok 60 Kč 

tranzitdisplay / zázemí pro současné umění / Dittrichova 9 Praha 2 / www.tranzitdisplay.cz 
8. 12. NONSTOP Žižek / 10.00 – 22.00 hodin / vstup volný / v originálním anglickém znění  
Program 
1. Slavoj Žižek on Egypt (0:12:43) 
Al-jazeera / únor 2011 / Lublaň / http://www.youtube.com/watch?v=IXJKYFi4F7c 
2. Žižek - Year of Distraction) (1:16:42) 
http://www.youtube.com/watch?v=ChWXYNxUFdc 
3. Slavoj Žižek's lecture in Tel Aviv (1:36:08) 
červen 2011 / Tel Aviv / http://www.youtube.com/watch?v=U2PyODi351w 
4. Great Minds: Slavoj Žižek (1:30:45) 
červenec 2011 / Londýn / http://www.youtube.com/watch?v=cW1zUh94uMY 
5. Democracy Now!: Wikileaks - Assange & Philosopher Slavoj Žižek (1:31:51) 
červenec 2011 / Londýn / http://www.youtube.com/watch?v=e2cgGao_tdA 
6. Slavoj Žižek - A New Kind of Communism (0:57:00) 
říjen 2011 / Sydney / http://www.youtube.com/watch?v=QARALafdWUI 
7. Slavoj Žižek thoughts on Occupy Wall St at St. Mark's Bookshop (0:49:22) 
říjen 2011 / New York / http://www.youtube.com/watch?v=xl0HjO_3IEc 
8. Slavoj Žizek in Prague on November 17th 2011 – an interview (00:10:56 a 00:12:35) 
listopad 2011 / Praha / Literární noviny http://www.literarky.cz/domov/politika/6873-video-
rozhovor-s-filosofem-slavojem-ikem 

Kromě prosincových termínů zavítá přehlídka Myšlenkový sud prachu v průběhu ledna příštího 
roku i do dalších míst a měst v ČR. Např. Pastiche Films / Univerzita Palackého Olomouc / 
Univerzitní 3 Olomouc / www.pastichefilmz.org - V Olomouci vybuchne Myšlenkový sud prachu 
v lednu 2012. Promítány budou filmy Závod ke dnu, Kapitalismus naše vylepšená receptura, Stará 
škola kapitalismu a Dnešní úloha intelektuálů. 

 
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na: 
Sylva Poláková, +420 777 314 664, sylva.polakova@artcam.cz 
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