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Hudba ve filmu je schopna okamžité dramatické změny, časového, stylově-harmonického
skoku. Stupňuje napětí, anticipuje, oddálí (nebo naopak zrychlí) řešení dramatické situace.
Zpochybňuje viděné, dodává paradoxy viděnému. Melodizuje kontrasty, vztahy (dětská
melodie ve tváři vraha). Uvolňuje zábrany, obchází zákazy, je projevem vzdoru vůči moci.
Jde přímo k věci, aniž by ji pojmenovala. Nehledá prvoplánovou, dialekticky protikladnou,
kontrastní polohu vizuálu. Divák ji přijímá jako emocionální informaci.
Hudba je „oživení animace“. Tento pleonasmus chce vyjádřit její schopnost
v celistvém gestu abstraktní zkratky sdělit slovy nepostižitelného meta-jazyka tajemství,
zasuté pod nánosy lineární vizuality. Je celistvá: vzniká v reálném čase. Průměrná délka
motivu v animovaném filmu je 7 sec. Jakmile začnu hrát, nemůžu se vrátit, opravit ji. Tím se
zásadně liší vnitřní nastavení citlivosti hudebníka od animátora.1 Animace (oživení,
produševnění, prodchnutí, vdechnutí života do kusu mrtvé matérie) je archetypální
princip, který provází dějiny všech kulturních okruhů, ze kterých jako z bezedné
studnice čerpáme. Její význam a smysl nemusíme nutně chápat. Zástupnost
předváděného povzbuzuje naši vrozenou schopnost vcítění, empatie, fascinace, soucitu a
sdílení nesdělitelného. Hudba pak spojuje obě krajní polohy vnímání: jsme jí unášeni
k neznámému na pozadí známého.
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Toto označení představuje celý tým, spolupracující na vizualitě díla.

Filmový skladatel se realizuje zde a tady. Závisí na materiálu, který vytvořili jiní.
Složil a nahrál jsem hudbu k sedmnácti AF a šesti seriálům Večerníčků. Nedostatek
hudebního vzdělání jsem nahrazoval citem pro žánr, realistickou charakteristiku postav,
začlenění do pozadí, pohodou a pohotovostí v domácím studiu. Přehled o režijně-výtvarném
zpracování filmu jsem získal při studiu hrané režie. Dovedl jsem se vcítit do kůže režisérů,
vystihnout žánr narace, body zlomu a změny stylu doprovodu velkých scén. Čím se tedy liším
od ostatních skladatelů? V neúprosném prázdnu počátečního stádia „tvorby z prázdna“
profesionál v první fázi zvolí zjednodušení, které na sebe může vzít podobu prozatímní hudby
(temporary track). Sáhne do svého „archivu“ (skutečného nebo pomyslného). Skladatelův
archiv však není uspořádaná knihovna hotových artefaktů. Spíš hlubinou nevědomých
citových hnutí, zakletých do útržků melodií, náznaků rytmických proměn, více méně
nedokonalých tvarů, které si v době všudypřítomných záznamových zařízení pořizuje en
passant, v průběhu každodenní existence.
Kytara je sama o sobě zvukově neutrální. Vyvinul jsem alternativní způsoby tvoření
zvuku, které se dobře pojí s animací „české školy“, založené na rukodělnosti, vtipu a
dovednosti vypravěče.

(ukázka 1- různé způsoby tvoření a modulace tónu)

Skladatel začíná od nuly, ex nihilo. Zdánlivě má absolutní svobodu. Režisér je svým
dílem unaven, viděl ho nesčetněkrát. Důvěřuje mu. Není nic traumatičtějšího nežli prázdný
notový papír. Během let jsem dospěl k postupu, kterým se zbavuji stresu z odpovědnosti, a
současně si ohmatám film jako divák, který ho uvidí poprvé a naposled. Rituál, který
dodržuji, je prostý i rafinovaný zároveň: vyčistím si hlavu od všech vnějších úkolů a
malicherností. Odolám pokušení pustit si hned dodané DVD. Představuji si, jak bych jej asi
natočil já jako režisér. Medituji nad názvem a žánrem filmu. Připravím si projekt, soustředím
se, až pocítím nutkání sáhnout po kytaře. Teprve pak si v kuse pustím celý film. Nahraju si
průběžně, bez zastavování, co mě právě napadne. Jsem zcela nezávislý, improvizuju
s vědomím, že nějak podobně bude vnímat divák film i divák. Bez kontroly tohoto prvního
nástřelu si hned pustím film podruhé. To už reaguji na výrazné body zlomu ve vyprávění,
sloužím mu, jak jen můžu. Opět si celý film bez zastavování projedu a výsledek znovu
uložím. Voilá, mám hotovo!
Teprve po několika dnech odstupu si udělám hudební scénář, pojmenuju si motivy, racionálně
zhodnotím, co funguje a co ne. Teprve pak začíná práce: na kytarový základ roubuju další
zvuky, nástroje, orchestruji základní motivy. Písničkářská zběhlost je pro mne vodítkem, jak
obsáhnout výrazné plochy i zkratky v předělech, které animovaný film charakterizují.
Filmová píseň v závěru do-vysloví emocionální pointu příběhu. Uzavírá děj, přeznívá do
titulků jako akustická opona. Její nehmotná, vláčná pohoda, z níž tu a tam vyskočí plamínky
poezie, uvolňuje napětí. Usmíření, rekonciliace se dostavuje pozvolna. Doznívá v našich
skutečných životech, daleko od přítmí kina. Jsme diváky vlastních osudů.

Možno vynechat:
Na katedře animovaného filmu se průběžně zabývám interaktivní metodou výuky:
v kontaktu s kolegy-posluchači probíráme v praktických ukázkách základní hudební pojmy,

typy hudební dramaturgie, hudebního scénáře a storyboardu. Práce je rozdělena mezi obecnou
úvahu, tipy a rady, práci ve studiu, příklady a rozbory, doprovázenou úvahami, shrnutými do
knihy Slyšel neviděné/vidět neslyšené.2 Mluvím o hudbě tak, aby mi rozuměl filmař bez
hudební průpravy—a hudebník bez základních znalostí kinematografu. Kdybych na mučení
musel shrnout svou zkušenost do jedné věty, obměním podobenství Occamovy břitvy:
nevysvětluj jev pomocí pojmů, které vytváříš jen jako pomocné nástroje (konstrukty), vzniklé
během procesu výkladu (exegese).
Tajemství úspěšnosti skladatele spočívá v umění nepřidávat k chaosu světa ani
tón navíc, ale vyjádřit minimem prostředků to, co je oku skryté. Člověk se od dob
Aischylových v jádru nezměnil. Prožívání hudby považoval už Aristoteles za dar, kterým se
umělec v emfatickém opojení blíží tvořivé síle bohů. Souzvuk tónů, harmonie čísel, vztah
mezi dělením struny a matematikou, kosmogonií, pozemským a božským, ideálním a
pokleslým, lidským a božským zachycují mýty, staré nápisy, symbolické obrazy i filosofická
pojednání. Idealisté tvrdí, že génius odráží boží dokonalost, napodobuje jeho tvořivou
omnipotenci. Materialisté spatřují v harmonii jen mechaniku chvění vzduchu v labyrintu ucha.
Hudba nespadá pod kognitivní vědy. Byla po staletí součástí trivia, fascinovala vitalistu
Bergsona, fenomenology i kulturní ekology jako spojnice minulého a budoucího. Její energie
vychází z životního elánu.
(konec možnosti vynechat)

Animátor zažívá nepatrný kousek božské tvořivosti. Může znovu stvořit člověka
z hlíny a ženu z jeho žebra. Pod rukama mu ožívají archetypální příběhy, vyjádřené
v předobrazu Pygmaliona, Otesánka, Golema. Materializuje představy: vede umělého herce
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Interaktivní skripta vydal Lubomír Houdek z nakladatelství Galén, který mapuje a inspiruje všechny mé
skladatelské aktivity.

(loutku, kresbu, plošku, hlínu, hru světel a stínů). Disponuje nevyzpytatelnou, lehce
zneužitelnou mocí: jako Artaudův nad-herec či Mejercholdova nad-Loutka manipuluje
toporně postavičkou, která je mu oddána na milost a nemilost. Tvář loutky nebo papírku,
nemůže konkurovat živému herci. Animátor s výtvarníkem v přípravě vybrali fáze, jedinečné
rysy a gesta, vyjadřující výtvarnou zkratkou psychologii postav. Divák se ochotně nechá vést
do neprobádaných záhybů a temných motivací, které nabízí zjednodušení stylizace. Jsme ve
vleku velkých narací—fikcí pravdivějších nežli sama pravda.
Sdílená kultura předpokládá, že každý jedinec v intimitě své duše prožívá zástupný
symbol, umělecký obraz skutečnosti jako skutečnost samu. Nic není doopravdy, smrt, krev,
zmrtvýchvstání jsou jen iluze. Počítačová 3D animace vytváří fantasmata, halucinogenní
zážitky, zdvojení charakterů, štěpení pozornosti mezi viděné, prožité a shlédnuté. Příběh
tajemných avatarů nese hudba jako nejkratší spojnice obecně známého a osobně prožitého.
Vyžaduje silné ego se silnou motivací, výmluvností, osoby, které nám jsou a priori
nesympatické. Vyvolávají traumata, konflikty, situace, směrující k řešení (vyléčení, změně
stavu). Po dobu vyprávění musí vypravěč diváka zaujmout—učinit z něj postavu dramatu i
jeho léčitele zároveň. Hudba vrací do hry realitu: omezené možnosti nástrojů a hráčů.
(ukázka 2—improvizace v Emi)
Prožívání hudby teď a tady je osobní terapie, dovedená k úspěšnému konci v bezpečí
sdílené intimity kina. Neseme si v sobě archetypy, předobrazy našich vlastních selhání. Hudba
nabízí východisko z mnoha neřešitelných, věčných sporů. Film snesl odvěké filosofické
otázky smyslu bytí, povahy vědomí a tajemství paměti z výšin kateder do přítmí zaplivaných
obskurních sálů. Animace je nezastupitelná ve zpřítomnění abstraktních, neuchopitelných
pojmů. V „nasvícení“ stylizace se nám abstraktní, neznámé jeví jinak, nežli připouští zdravý
rozum. Vnímáme bachtinovskou bizarnost narace, převrácenou skutečnost jako realitu. Kruté
je náhle grandiózní, arogantní směšné, oddané zbabělé, služebné vychytralé, odvážné šílené a

šílené normální. Nábožné třeštění se mění v trans, odvěká lidská hloupost je ztrestána sama
sebou. Během krátké doby se musí hudba přizpůsobit diktátu hotového díla. Nebývá zvykem
přizvat skladatele již v procesu příprav. Naopak—přichází k hotovému jen jako jakýsi
kouzelný kuchtík, který má pokrmu dodat zázračné koření. Skladatel je ale lidská bytost,
náchylná k omylům. Často složím hudbu i tam, kde režiséři preferují ticho.

Vyprávěná pohádka je dialog známého s neznámým, oslovuje posluchače, vybízí jej,
aby se ptal. Vypravěč si na místě vymýšlí inovace, detaily, je hercem i autorem. Osobnost
Werichova formátu disponuje bohatou škálou múzických prostředků, které dává do služeb
několika postav. Aby je rozlišil, mění hlas, témbr, intonaci, dodává větě vnitřní melodii. Jako
skladatel jsem musel harmonizovat i melodii, odzpívanou na pomezí virtuozity a ošklivosti.

(ukázka 3 – V úterý den zavírací)

Úspěšná hudba se vždy něčemu podobá—aby se v detailu vymezila, ozvláštnila, přitáhla
pozornost. Pokud pod povrchem boje dobra a zla, rozumu a štěstí, cestou za nesplnitelným
úkolem, proměnou člověka ve zvíře, prokletím či působením nadpřirozených sil zní jeho
vlastní „osobní hudba“, skladatel splnil zdánlivě nesplnitelný úkol. Přestal být slyšen.

