
1



                                                                        DE
                                                                  POTENTIA
                                                                       DEI
E  ntentýky, dva špalíky, říká se, že film je vším.                                                                              
Vše může být filmem.                                                                                                                                          
Však aby ne.                                                                                                                                                           
Film je naším n  enasytným vědomím.                                                                                           

                                                                        DE
                                                                  POTENTIA
                                                                       DEI
Film = vše.                                                                                                                                              
A vše je naše vědomí.                                                                                                                                          
Pak by mělo platit, že: film = vědomí.                                                                                                               
Ale ono to tak není.                                                                                                                          

                                                                        DE
                                                                  POTENTIA
                                                                       DEI
se cpe právě to téhle díry:                                                                                                                   
nevede k tématu, argumentu, závěru, pocitu.                                                                                                   
Nevede k „jedněm“, která když sečtu,                                                                                                               
dá vzniknout „všemu“.                                                                                                                    

                                                                        DE
                                                                  POTENTIA
                                                                       DEI
je právě oním vědomím. A ví, že nemůže být vše                                                                          
tak je alespoň z něho uříznuté.                                                                                                                            
Je kouskem, který se vejde mezi dvě čárky rovnítka.                                                                                     
Vše = vědomí filmové.                                                                                                                    

                                                                        DE
                                                                  POTENTIA
                                                                       DEI
Všedomí.                                                                                                                                               
Doma dobře,                                                                                                                                                           
všude nejlépe.                                                                                                                                                       
Chlape.                                                                                                                                                  
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        DE                                      
  POTENTIA                           
        DEI                                      

je těžké přeložit, jak říká jeden z protagonistů
filmu filosof Karel Floss, spíš je nutné tento
výraz vyložit. Vědomí, o které ve filmu jde, je
vědomí vykládající tento výraz. Rozložit lze
takhle:

        DE                                     = O
Toto „O“ je prostředním „O“ ve slově EMOCE.
A „vše“ představuje Malevičův černý čtverec,
který obsahuje všechny ostatní obrazy. Malevič
chtěl do nové etapy dějin přejít spálením všeho
umění a vytvořením čtverců ze vzniklého popela. 

A např. písmeno „M“ je nově otevřené metro A:

To se proměňuje v maltézský kříž v promítačce:

A „EMOCE“, aby přestalo být slovem, pouhou
linií vedoucí zleva doprava nebo zvukem se
začátkem a koncem se během filmu zkroutí,
ohněm ohne a rozrotuje v kruhové, nekonečné...
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 POTENTIA                            = MOŽNOST; SÍLA 
Floss dokonce navrhuje přeložit toho slovo jako
umění. A jaké výsostné hájemství zahrnuje jak
možnost, tak sílu uskutečnit tuto možnost? Je to
doména (filmové) montáže. Možnost a síla
montážní. A montážní struktury lineární vs.
struktury kruhové. S. M. Ejzenštejn vs. A. A.
Pelešjan. Blízkost, sousední záběry vs.
vzdálenost, mezera mezi záběry – distance. Vztah
na dálku. Speed dating. Montáž od francouzského
slova hora – „le mont“: něco co má základnu,
vrchol a střed mezi tím. Jako kypící kozí mléko...

Montáž oživuje nohu mrtvého Maleviče. Noha –
nepřeložitelný novotvar. Šimpanzice M., která
našla svoje téma: nohu. Tím nám vytrhla trn z
paty. Jako si vytrhuje antická socha „Chlapec s
trnem“. Una, dcera Maleviče tančí před reklamou
na boty, na obleky na nohy. Védská reflexologie.
Una, drsná špiónka konečně přichází na to, komu
předat nevyslovitelnou tajnou kódovanou zprávu.
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        DEI                                     = BOŽÍ
Ajajaj... Co je „Boží“ a co „Bůh“? (A co člověk?)
Jak být mezi zvířetem a Bohem? Každopádně
víme, že cokoli o tom řekneme (může být použito
proti nám a) nebude nikdy zcela přesné. Ne, aby
se to řeklo, ale aby se o tom nemlčelo. Ale když
se to řekne, nezničí se to tím, že se to prozradí
jako utajená existence špióna? Ten je tehdy,
pokud je pro druhé někým jiným. Nejsou věci,
které jsou skryté, právě těmi věcmi, které jsou
důležité?

Film-vědomí tedy, jak se vidět, není sestaven za pomocí logiky (která stejně přichází k člověku až
druhotně), není podoben rozumné řeči jako drtivá většina filmů, na které se díváme. Tento film
pracuje na základě vnitřních a vnějších tvarových a významových podobností, zámlk, kroužení
narážek. Je tak skutečnou „řečí“ obrazů (a zvuků). Anebo ještě jinak: spíše než „řečí“ je obrazem,
něčím před řečí stojícím, neusilujícím o rozumění, souznění, předání informace a emoce. Tento film
tu je jen a pouze k jevení. A je na nás, zda-li pro nás bude zjevením.

A potom samozřejmě: nejsme zvyklí dívat se na
film-vědomí. A tak tam, kde by se naše
povšechnými filmy narýhované duše chtěly v
kinosále vrtět v křesle, tam si mohou poskočit.
Protože právě tam zazní píseň. Dokumentární
muzikál. Vědomí zpívá.

         DE                       2016, 66 min.

  POTENTIA           16 mm > HD video

         DEI                     barevné a černobílé

HRAJÍ:

Tomáš Vtípil:                                                                  Tomáš Vtípil
Una, dcera Maleviče:                                                     Jana Kozubková
Její animus:                                                                     Avi Tetrokalashvili
Mladý Hitler:                                                                  Tomáš Kurečka
Pplk. René Muchomůrka:                                             ?
Kafka:                                                                             Kavka (Corvus Monedula)
M.:                                                                                    Marie Ladrová, Marysza, šimpanzice Maryša
Bob Dylan:                                                                      Kamil Bouška
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VYSTUPUJÍ:

Eduard Joč
Milan Knížák
Karel Floss
Elżbieta Soszyńska
Grzegorz Wilk
Artavazd Pelešjan
Martin Čihák
Margo Thierry
Alex Corbi
Jaroslav Kratochvíl
Marie Ladrová
John Hollister
Klara Isaeva
Miroslav Čvančara
Nataša Makarova
Oxana Smilková
Štěpán Jordánek

TVŮRCI:

scénář, kamera, režie, produkce:                                 Ondřej Vavrečka
střih:                                                                                 O. V., Lucie Navrátilová, Jana Vlčková
zvuk:                                                                                O. V., Jan Richtr, Dalibor Knapp, 

Elżbieta Soszyńska, Jelena Nikitina, 
Julia Krasnova, Marie Ladrová, Helena 
Všetečková, Jiří Rouš, Ana Kryvenko, Hakob 
Asatryan

hudba:                                                                             Tomáš Vtípil, Paumanok, Obec, Johann 
Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, O. V. 

Film byl označen na MFDF Ji.hlava 2016 jako „Nejlepší český experimentální dokumentární film“.

Ondřej Vavrečka (1980) vystudoval Fakultu humanitních studií, pak FAMU, teď na FAMU
dokončuje doktorát. Jeho předchozí filmy jsou Já + 5 * 30 m * 16 mm + BOLEX H16, Dobrý den,
Paní L., Bakalářský cyklus COAGULA (krátkometrážní), Sedm uší zvířetníku (společně s V.
Ježkovou), Lípa třetího tisíciletí, Novosti dnja (středometrážní). Dále je autorem trilogie
celovečerních „normálních filmů“ vycházejících z dokumentu: POČÁTEK A LEV, ULTIMUM
REFUGIUM, MEZI NÁMI. Je též hudebníkem a výtvarníkem. Učí na FAMU. Děkuju a naviděnou!
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