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PRAHA V říšský Reichstag dobýva-
ný Sověty roku 1945 se včera pro-
měnilo na chvíli Národní muzeum
při velkolepém večerním video-
mappingu. Ten byl vyvrcholením
připomínky třicátého výročí 17. lis-
topadu v metropoli. Tvůrci využili
podoby říšského sněmu s objektem
v čele Václavského náměstí. Zadání
znělo, aby se neomezili jen na čes-
ké nebo československé dějiny, což
se povedlo pomocí působivých dě-
jinných obrazů.
„Těch ploch, na které se dá promí-

tat, je na Národním muzeu mini-
mum. My jsme tam připravovali
projekci už loni 28. října, takže
jsme naštěstí nějaké zkušenosti
s tímto místem měli. Projekci jsme
také odzkoušeli na modelu muzea
ve studiu,“ vysvětluje Jindřich Tra-
pl z pražské společnosti Xlab, která
nyní pracuje například na přípravě
projekce, kterou v New Yorku uve-
de dětský fond OSN Unicef.
Věrohodně vypadaly záběry ze

srpna 1968. Na muzeu totiž záměr-
ně i po rekonstrukci zůstaly stopy
po střelbě sovětských vojáků. Ob-
raz zmaru byl doplněn o krátký zá-
znam dobového rozhlasového vysí-
lání. Zvuky střelby ze samopalu do-
plnily detaily padající suti z omítky.
Také písně Karla Kryla k srpnu
1968 neodmyslitelně patří, a proto
nemohly chybět ani ve včerejším vi-
deomappingu.

Naději přinesl až vznik Charty 77,
ve videu je také úryvek projevu do-
provázejícího podpis anticharty
umělci v Národním divadle 28. led-
na 1977. „Pohrdáme těmi, kdo v ne-
zkrotné pýše, ješitné nadřazenosti,
sobeckém zájmu...“ zaznělo od nor-
malizační herečky Jiřiny Švorcové.
Na přípravě videa byla nejnároč-

nější právní stránka věci. „Kvůli po-
užití množství historických nahrá-
vek i záběrů se z nás také stali
opravdoví odborníci na autorské
právo,“ popisuje Trapl.
Následovaly záběry papeže Jana

Pavla II., který požehnal Václavské-
mu náměstí. Svatý otec byl půvo-
dem z Polska, odkud byly i navazují-
cí záběry gdaňských loděnic, kde

vzniklo při dělnických protestech
hnutí Solidarita. Video zakončila
inaugurace Václava Havla českoslo-
venským prezidentem. Ze státního
znaku poté odpadla pěticípá
hvězda.
Xlab díky zmíněnému videomap-

pingu u příležitosti loňského stého
výročí vzniku Československa
mohl vše dobře připravit. „Ty zku-
šenosti jsme samozřejmě zužitkova-
li, letos máme například výkonněj-
ší projektory. Technický pokrok
jde totiž pořád kupředu,“ říká Tra-
pl.

Národní třída
Nejvíce je 17. listopad spojen s Ná-
rodní třídou. Tam oslavy začaly již

v sobotu večer, kdy na svou budo-
vu promítala Akademie věd České
republiky. Snímek byl pojatý více
umělecky než ten, který byl promí-
tán na Václavském náměstí a obsa-
hoval také například několik obra-
zových podobenství. Nástup komu-
nismu po 2. světové válce ilustrova-
la červená barva, která se rozlila na
velké části mapy Evropy a v závěru
ustoupila. Vmomentě, kdy v 60. le-
tech začala částečná demokratiza-
ce, porostla fasádu Akademie věd
díky projekci zelená rostlina, kte-
rou po srpnu 1968 zalila krev.
„Snažili jsme se, aby video mělo

dokumentární hodnotu, ale aby
tam nechyběl ani umělecký efekt,
důležitý byl také evropský kontext,

aby bylo vidět, že jsme byli součástí
nějaké mezinárodní soustavy. Na-
značili jsme i návrat do Evropy i to,
že za pojmem svoboda je zodpověd-
nost,“ vysvětluje ředitel Ústavu pro
soudobé dějiny Akademie vědMiro-
slav Vaněk, který měl přípravu pro-
jekce na starosti.

440metrů „plátna“
Pravděpodobně největší plochu za-
ujaly projekce, kterou v neděli
uspořádala na Národní Paměť náro-
da. Projekčním „plátnem“ se staly
budovy v úseku dlouhém 440 met-
rů. „Pracovali jsme hlavně s pří-
běhy sametové revoluce. A použili
230 světel synchronizovaných
s prostorovým hudebním doprovo-

dem a pěti velkoformátovými pro-
jekcemi,“ říká Anežka Kušiaková ze
společnosti 3dsense, která ve spolu-
práci s organizací Post Bellum
show připravila.
V rámci Festivalu svobody na Vác-

lavském náměstí i na Národní
mimo jiné včera účinkovala kapela
Tata Bojs. Její člen Milan Cais při-
tom také promítl svůj videomap-
ping nazvaný Noční hlídač. A pro-
jekčním plátnem se stalo znovu
v průběhu víkendu Národní mu-
zeum.
„Projekci jsme spustili dvacet mi-

nut po koncertu. Ten nápad vel-
kých očí, které sledují prostor, je
už z roku 1997. Ale tehdy to nešlo
uskutečnit,“ vysvětluje Cais.

Ivo Horváth
redaktor MF DNES

Martina Filínová, manažerka
V divadle Ponec

V listopadu 1989 jsem byla ve čtvr-
té třídě ZŠ. Jedna z prvních změn
pro mě přišla s tím, že už lentilky
nebyly nedostatkové zboží, které
se prodávalo jen pod pultem. A od
pátého ročníku jsem se nemusela
učit ruštinu. Hodně věcí nám vy-
světlovala paní učitelka. Možnost
cestování jsem pocítila až později.
Na Slovensku ten kontext byl tro-
chu jiný, protože celkem záhy při-
šla éra mečiarismu. A brzy jsme po-
cítili, jak křehká svoboda může být.

Jan Royt, historik umění a pro-
rektor Univerzity Karlovy
Na Národní třídě

Mně se život rokem 1989 změnil
zásadně, a jsem za to rád. V čele
té změny stála svoboda. Že najed-
nou nemusel být člověk organizo-
ván ve straně, mohl ven, mohl mít
kontakty se zahraničím. To strašně
vítám, že můžeme mít kontakty se
zeměmi jako je Velká Británie nebo
USA.

Marie Čermáková, důchodkyně,
Na Albertově

Rokem 89 pro mě skončil strach
projevit veřejně svůj názor a strach
z komunistického šmírování. Mohla
jsem začít žít svobodně, vycesto-
vat na západ nebo si vybrat, koho
chci volit ve volbách. Mrzí mě, že si
lidé někdy neuvědomují, co pro
nás sametová revoluce znamena-
la.

Ivo Kaleta, grafický designér
V divadle Ponec

Život se změnil radikálně. Do listo-
padu to bylo jako přetopený kotel,
který občas nadzvedl pokličku,
bylo vidět jen kousek za jeho okraj.
Po listopadu 1989 vypukl festival
svobody. Vlastně se od té doby sta-
lo skutečností, co jsme viděli snad
jen v amerických filmech. Realita
pak byla víc banální, ale mohl jsem
poslouchat jakákoli rádia a číst, co
jsem chtěl. Dvojice Zeman–Klaus
poměrně brzy začala demontovat
prvky demokratického systému.

Petr Dostál, podnikatel
U piazzetty Václava Havla

Samozřejmě se mi život změnil zá-
sadně. Tehdy jsme nemohli téměř
nic a nyní můžeme například svo-
bodně cestovat nebo se svobodně
vyjadřovat a scházet se jako právě
nyní na Národní třídě. Po revoluci
se mi otevřela i spousta nových pří-
ležitostí v pracovním životě.

Jana Příhodová, učitelka
Na křižovatce Národní a Spálené

Zdaleka ne všechno je tak, jak
jsme si možná trochu naivně před-
stavovali před třiceti lety. Stále se
potýkáme s velkou korupcí a klien-
telismem, ale klady svobody pořád
převažují nad všemi zápory. A ob-
dobí komunismu už bych znovu za-
žít rozhodně nechtěla.

Trump za bubny Václavským náměstím se odpoledne rozezněla hudba
v rámci Koncertu pro budoucnost. Foto: Jan Zátorský, MAFRA

PietaSvíčky lidé zapalovali i na Al-
bertově. Foto: Tomáš Krist,MAFRA

HymnaOslav sametového výročí se účastnila i známá operní zpěvačka Dagmar Pecková, která zazpívala národní
hymnu z balkonu PaláceMetro. Foto: Petr Topič, MAFRA

Akademie věd se připojila k oslavám
videomappingemna své budově na
Národní. Foto: YanRenelt, MAFRA

Jedinečný
videomapping
na Národní
i Václavském
náměstí
připomínal
Pražanům
převratné
historické
chvíle.

Anketa: Jak se vám od listopadu 1989 změnil život? Odpovídali účastníci různých vzpomínkových akcí v Praze

Dějiny se vešly do videa


