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1. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE 
 
Moje tři roky strávené na magisterském studiu na Západočeské 

univerzitě pro mě byly první zkušeností a jakýmsi průvodcem na to, jak  

se připravit na moje budoucí zaměstnání v oboru, který studuji. Když jsem 

poprvé nastoupila do ateliéru Intermedií, neměla jsem zcela jasnou 

představu o tom, jakou cestou bych měla jít. Točit, pracovat 

s audiovizuální stránkou procesu tvorby a zdokonalovat se v režii je to, co 

jsem celou dobu hledala, ale až s nástupem do ateliéru jsem se 

vyprofilovala do podoby, kdy mohu říct, že vím, co chci v budoucnu dělat 

a jakých cílů chci dosáhnout. Tento obor mi dal možnost seznámit se 

s jednotlivými složkami tvorby. Od samotné historie oboru, přes 

komunikační schopnosti prosadit si svůj názor, až po technické 

dovednosti. Vždycky jsem měla pocit, že kombinace této škály poznání je 

nemožná, i kvůli mé předchozí zkušenosti na umělecké škole, kde jsem 

studovala bakalářský obor a většinu času jsem se věnovala pouze teorii 

filmu. Až postupem času jsem ale zjistila, že je možné s profesorem 

mluvit napřímo a konzultovat projekty, nápady a rovnocenně diskutovat 

nad překážkami, které se v průběhu studia vynořily na povrch. Nyní se 

nacházím v bodě, kdy hledám svůj vlastní rukopis a zkouším více formátů 

najednou. Věnuji se krátkým formátům videí, jako je behind the scenes 

video, dále krátké rozhovory nebo video medailonky. Tady se zdokonaluji 

zejména v práci v časovém stresu a v dynamice videa.  

S režií jsem se seznámila teprve před dvěma lety, ale je to něco, na co 

kladu velký důraz a do čeho vkládám energii, protože komunikace s lidmi 

a držení myšlenky v celém dílem je ústřední bod pro práci s audiovizí. 

Pokud máte jako režisér dobrý nápad, ale neumíte si ho obhájit, vaše 

práce tak může přijít vniveč, a proto se v režii učím zejména komunikaci 

s lidmi. V průběhu studia jsem ale vždy nejvíce tíhla k dokumentu. Je to 

asi tím, že mě odmalička bavilo pozorovat svoje okolí a přemýšlet nad 

tím, co se kolem mě děje. Jako malá jsem ale nemohla svoje myšlenky a 

myšlenky ostatních vyjádřit expresivně, protože mi chybělo médium, které 



bych použila k hmatatelné tvorbě. S nástupem do ateliéru mi ale došlo, že 

tohle je to správné místo, kde využít svůj potenciál. Dokument 

zprostředkovává skutečnost a oproti filmu hranému snímá realitu. Nebo 

se o to aspoň pokouší. I když jsem v průběhu studia zkusila 

experimentovat a sejít z cesty videa, vždy mě to vrátilo zpátky. Pochopila 

jsem, že dokument je formát, který je mi nebližší. Cítím, že mohu oslovit 

široké spektrum lidí a poukázat na problémy společnosti. Ať už jde o 

sociální problematiku nebo zprostředkování informací široké veřejnosti. 

Věřím, že informovanost je totiž klíčem k otevření mysli lidí a 

zpochybnění zastaralých dogmat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY                   
 

Volba tématu byla vlastně nevědomým rozhodnutím, které jsem 

udělala už na začátku svého studia. V tu dobu jsem seděla doma a  

prožívala jsem strach, jestli studium na této škole vůbec zvládnu. Sepsala 

jsem si tenkrát seznam věcí, které umím a ve kterých se cítím komfortně. 

Po delší úvaze mi došlo, že jsou to dvě věci. Tanec a video. V tu chvíli mi 

bylo jasné, že dovednost těchto věcí je moje přednost a musím ji proto 

využít. Ve stejnou dobu jsem si byla blízká s kamarádkou Sabrinou, která 

byla a je součástí vogue taneční komunity v České republice. Celé 

uskupení vogue taneční komunity vznikalo v šedesátých až osmdesátých 

letech v New Yorku. Základem komunity jsou genderové menšiny, které 

byly v této době silně diskriminované. Lidé z vogue scény tak pořádali 

specifické akce, takzvané „balls“, kde se soutěžilo v různých tanečních 

kategoriích. Byla to přehlídka tance, dekadence a módy.  

Jelikož jsem byla dlouhá léta v taneční komunitě i já, zajímal mě pohled 

pod povrch této specifické taneční komunity, se kterou jsem do této doby 

nebyla seznámena a o které jsem veskrze nic nevěděla. To pro mě byla 

výzva, kterou jsem tehdy potřebovala.  

Začala tak vznikat dlouhodobá spolupráce nejprve na pouhé klauzuře, 

později na samotném dokumentu. Po několika měsících cestování do 

zahraničí, zejména do Berlína na taneční ballrom eventy spojené s vogue 

scénou, kde jsem působila jako kameraman, jsem měla dost vizuálních i 

audio záběrů na to, abych mohla začít přemýšlet nad tím, jak dílo 

posunout o level výš. Měla jsem pocit, že si toto téma zaslouží více 

pozornosti a uvažování. Se Sabrinou jsme tedy položily základy 

samotného dokumentu, na kterém jsme začaly společně pracovat. Já 

jsem fungovala v roli scénáristy, režiséra i kameramana a Sabrina byla 

můj zdroj informací a zároveň jedna z protagonistek dokumentu. 

Pravidelně jsme se scházely a ona mě zasvětila do historie samotného 

vogue tance a toho, jak funguje vogue komunita u nás i v zahraničí. 



Krátce poté ale přišla covidová pandemie a s tím se zastavily i veškeré 

schůzky a eventy, které byly spojené s touto komunitou.  Stála jsem tedy 

před rozhodnutím, co dál. Musela jsem projekt o nějakou dobu odložit. 

Obrat přišel až zhruba v polovině roku 2021. V tu dobu jsem měla za 

sebou několik režisérských projektů, které mě posunuly dál. Měla jsem 

dost času téma dokumentu vstřebat a mít nad ním větší nadhled. V hlavě 

mi vznikla myšlenka přesnějšího a ucelenějšího konceptu, který by byl 

úspěšný pro diplomovou práci.  

Dokument má dvě roviny. První rovinou je řešení životních událostí  

z pozice autora. Proces tvoření a zapojení se do událostí a činností 

komunity je jakousi katarzí pro to, abych se vrátila k tanci. Druhou 

rovinou, která se odráží v praktické části práce, je sociální intervence a 

jednotlivé výpovědi pěti protagonistů v průběhu časového rozpětí tří let.  

Další předností byl můj výjezd na Erasmus do Barcelony v roce 2022. 

Zde využívám příležitosti spojit se s lidmi z místní vogue scény a posunuji 

dokument na pole multikulturní vogue scény. 

To, co všechny pojí dohromady, je tanec a identická komunita. Zároveň si 

každý sám řeší problémy, se kterými se musí denně potýkat. Ať už se 

jedná o mezirasové otázky, feminitu či pomluvy v komunitě samotné. 

Mým cílem bylo zdokumentovat každého zvlášť a pochopit jejich cestu ve 

vogue scéně. Srovnat tyto problémy a propojit je v jeden celek, tak, aby 

vzniklo ucelené dílo. Každý z nich má jedinečný příběh, který se někam 

vyvíjí, a to pro mě bylo zajímavé. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROCES PŘÍPRAVY, PROCES TVORBY  
 
Největší výzva byl pro mě proces přípravy. Jakmile jsem začala na 

dokumentu pracovat v detailnějším zobrazení, došlo mi, že neznám  

postupy ani vzorec pravidel, které bych měla dodržet. Do této doby jsem 

moc neuměla operovat s dramaturgickou ani produkční částí projektu. 

Často jsem tedy pracovala intuitivně a vedla mě naděje, že mám vrozený 

cit pro estetiku a pro pochopení tématu. Pozastavení projektu covidovou 

pandemií mě sice na chvíli paralyzovalo, avšak otevřelo dveře k mnoha 

jiným projektům. Režisérským i kameramanským. Měla jsem možnost 

také pomáhat na setu zkušenějším lidem, a to mi dalo zřejmě nejvíc 

znalostí. S touto pomocí najednou i moje sebevědomí narostlo a já jsem 

pokračovala v práci. Technická stránka sice nebyla náročná, ale příprava 

scénáře se odehrávala pár dní před každým natáčením. Probíhalo to 

zcela spontánně a většinou bez větších komplikací. Celý proces tvorby 

trval zhruba tři roky, pokud beru v potaz covidovou proluku, kdy jsem se 

věnovala jiným projektům. Natáčení mohu rozdělit na dvě části. První 

část natáčení probíhala pouze v České republice. Zde jsem pracovala 

s dvěma z pěti protagonistů. Sabrinou a Járou. Proces přípravy a 

následné tvorby probíhal ve vzájemné důvěře a tím, že jsem se s oběma 

znala, jsem měla pocit, že si můžu dovolit být otevřená novým a 

experimentálním věcem.  

Stěžejní obrat v dokumentu přišel s rozhodnutím vyjet na Erasmus do 

Barcelony. Zde jsem se připravovala natočit druhou část dokumentu. 

Tehdy jsem se rozhodla, že dám celému dílu nový rozměr. Bylo pro mě 

důležité, aby mělo dílo větší sociální dosah ve smyslu pohledu různých 

lidí v rozdílném prostředí a v genderových menšinách. Věděla jsem, že 

zastoupení genderových menšin není v České republice tak rozmanité 

jako v Barceloně. 

Genderové menšiny jsou pro toto téma kruciální. Voguing jako taneční 

styl vznikl v USA v LGBTQ+ komunitě mezi Afroameričany a Hispánci. 

Začal se formovat v průběhu šedesátých až osmdesátých let 



v afroamerických newyorských klubech. Vychází z inspirace póz módního 

magazínu Vogue a tyto pózy přežívají v tanečním stylu dodnes. Zároveň 

s tím vzniká i subkultura ballroomu, kterou můžeme specifikovat jako 

taneční soutěže, které jsou přehlídkou módy, tance a dekadence. Být gay 

a Afroameričan bylo v této době náročné. Nemohli jste svobodně projevit 

svoji sexuální orientaci, aniž byste neztratili přátele, domov a práci. Lidé 

byli proto přijímáni do takzvaných „House“. Jde o komunitu lidí, která vám 

měla nahradit rodinné zázemí. V dnešní době se Vogue stále vyvíjí 

dopředu a my můžeme pozorovat drobné změny, které formují celou 

škálu lidí, jež je do ní zasvěcena.  

Mým cílem bylo nahlédnout do příběhů lidí, kteří se dennodenně potýkají 

s různými problémy a dohromady je pojí stejná komunita. Chtěla jsem 

vytvořit několik portrétů lidí a propojit jednotlivé scény tak, aby vznikl 

ucelený dokument, který dává prostor pro diskusi nejen lidí z vogue 

komunity, ale i veřejnosti, a otevírá téma feminity, maskulinity, strachu a 

přijetí do vlastní komunity lidí. 

 
 

 
  

 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, PŘÍNOS PRÁCE 
PRO DANÝ OBOR 
 
Dokument obsahuje pět vizuálních částí a každá z nich navazuje na tu 

další. Všechny obsahují hudební složku, audio rozhovory, vizuální  

koncept, časosběrné a archivované materiály. Dokument je určen spíše 

pro taneční komunitu obecně, jelikož obsahuje detaily a názvy, kterým 

rozumí pouze zasvěcený člověk, avšak i veřejnost si zde najde jisté 

paralely. Obecně větší informovanost o vogue tanci, jakými pohyby se 

projevuje vogue tanečník, příprava kostýmů, samotný ballroom event, ale 

nejvíce témata, jako je očekávání společnosti, touha po přijetí do 

komunity a nalezení vlastní osobnosti. Otázky, se kterými se ztotožní 

každý člověk. 

V úvodu se objeví krátký prostřih všech protagonistů. Je to jakýsi 

průvodce, který vás seznámí s tématy, jež se v dokumentu budou 

odehrávat. Obsahuje krátké monology shrnující problematiku, kterou 

bude každý reflektovat a dávat tak prostor divákovi k tomu, aby se mohl 

zamyslet nad tématem a vytvořit si na něj názor. Následují jednotlivé 

vizuální části, které odkrývají detailní výpovědi jednotlivců. Každý z nich 

je výjimečná osobnost a bylo tedy zapotřebí přistupovat k jednotlivci jako 

k individuální problematice. Opřela jsem se o historický kontext vývoje 

vogue taneční komunity v rozporu s dnešní problematikou pohledu 

genderových menšin ze strany samotné komunity, a to, jak nahlíží na 

mezirasové problémy. Dokument zakončuji monologem jedné z hlavních 

představitelek vogue scény v Berlíně. LaQèfa shrnuje primární důvod 

fungování vogue komunity, na který je tendence v poslední době 

zapomínat. Rozhovor jsem natáčela na ballroom eventu, který se odehrál 

v Berlíně. Závěr, ke kterému jsem na konci procesu tvorby dorazila, 

překvapil i mě samotnou. O tomto tématu se více rozepisuji v části 

„Problematika genderové identity ve vogue a kapitola Anna Yang“.  

 

 



TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA 
 

U technické složky byla rozhodující flexibilita situace. Závisela na místě 

natáčení, možnosti prostoru, ochotě organizátorů akcí a samotných 

protagonistů. Nesetkala jsem se s většími problémy, avšak ne vždy jsem 

měla k dispozici tolik technického zázemí a času na to, abych mohla 

během procesu v klidu vystřídat několik různých technik. Fotoaparát Sony 

Alpha A7III fungoval skvěle pro 4K záznam ve všech světelných 

podmínkách, stejně tak pro dynamické nebo taneční záběry. Objektiv 

Sony 24/70 mm mi zase krásně podpořil dynamiku natáčení a poradil si 

s jakýmkoliv prostředím, i v situaci, kdy jsem nebyla připravena na lokaci 

a zázemí, které mě na natáčení čekalo. Abych dosáhla efektu syrovějších 

záběrů, občas jsem zvolila malou kamerku Sony HD handycam, která 

záběrům dodala zrno. Postprodukce vznikala na Apple Macbook 

v programu AdobePremierePro 2022. 

 

Labitti 
 

Labitti je gay muž a člen LGBTQ, který se do vogue komunity dostal 

teprve nedávno. Je to benajmín na taneční scéně, zároveň úspěšný 

molekulární biolog, který pracuje na vývoji specializované medicíny. 

Někdo by toto spojení mohl nazvat paradoxem, já ovšem obdivuji a 

vyzdvihuji neustálou touhu po vzdělání i v tak rozdílných oborech, jako 

jsou tyto dva. Vidím v tom paralelu otevřené a průkopnické mysli na obou 

frontách.  

První natáčení proběhlo v opuštěném vnitrobloku, který se nacházel 

v centru Barcelony ve čtvrti Sant Antoni. Celá scéna působila intimně a 

rostliny, které byly rozmístěny po celém vnitrobloku, dodaly vizuálu 

melancholickou atmosféru. Tento prostor jsem vybrala záměrně, jelikož 

setkání s Labittim byl krok do neznáma. Nevěděla jsem, kam až sahá 

jeho schopnost se artisticky projevit a jak bude reagovat na kontakt 



s kamerou. Prostředí tudíž muselo být menší a zajímavé, aby popřípadě 

skrylo nedostatky uměleckého výkonu. Pomocí denního světla, které 

pronikalo prosklenou střechou vnitrobloku, jsem zvolila středovou scénu, 

ve které bude stát Labitti tak, aby byl středem dění v prostoru a veškerá 

pozornost by se upínala na něj. Vše fungovalo podle struktury zvoleného 

konceptu. V této scéně Labitti mluví o svém prvním kontaktu s vogue 

kulturou a okamžité přitažlivosti k tématu. Následoval rozhovor a natáčení 

v jeho bytě. Natočili jsme záběry, jak se rozcvičuje a tancuje před 

zrcadlem. Toto prostředí mu pomohlo se více otevřít a ukázat svoji 

pravou tvář. Zajímavé bylo pozorovat, jak jeho sebevědomí vzrostlo, 

jakmile začal tančit před zrcadlem. Svůj odraz v zrcadle často vnímáme 

jako bezpečný bod, který v tu chvíli můžeme mít pod kontrolou. Sama se 

s tím ztotožňuji. Avšak na tento pocit bychom se neměli upínat a občas 

zariskovat. V případě Labittiho to ale nevadilo. Dostala jsem díky tomu 

jasnější obraz o jeho osobnosti a potenciálu, který jako tanečník do 

budoucna má. Scénu podporuje audio, kde Labitti mluví o ústředním 

bodě celého vizuálu. Jedná se o problematiku nacházení jeho vnitřní 

identity. Hledá svou vnitřní feminitu, ale vogue mu naopak ukazuje, že se 

u něj začíná spíše projevovat jeho vnitřní maskulinita. Je to pro něj zvrat, 

který nečekal. Dříve měl totiž problém se jako gay muž cítit maskulinně. 

Teď se ale cítí mnohem silnější a je mu jedno, co si o něm veřejnost 

myslí. Poslední část jsme natáčeli na střeše jednoho z barcelonských 

domů. Denní exteriér podporuje audio Labittiho, který mluví o pocitech 

těsně před tím, než jde vystupovat před publikum. Cítí se zcela odhalen 

divákovi a nechráněn okolním prostředím. 

 

Jára 
 

Zde je důležité říct, že propojení mezi jednotlivými protagonisty je stejně 

důležité jako celý koncept dokumentu. V tomto případě jde o společné 

téma Labittiho a Járy, které spočívá v přípravě a procesu předtím, než 



jdou vystupovat před publikum. Jak už jsem zmínila výše v textu, Labitti 

mluví o pocitu odhalenosti těsně předtím, než předstoupí před diváka.  

U Járy zase můžeme mluvit o rituálech a sebekontrole. Je pro něj stěžejní 

pocit klidu a určitých cviků, které ukazuje v malém studiu v Praze, kde učí 

mladé tanečníky základy vogue tance. U Járy bylo potřeba se zaměřit 

zejména na obsahovou linku a dát prostor příběhu, který vypráví. Jára je 

cisgender gay muž, který spadá pod komunitu Kiki house of Velvet, která 

působí v Praze. První natáčení probíhalo u něj doma. Tam jsem získala 

video materiály jeho přípravy kostýmů a záběry každodenních činností. 

S Járou se už pár let známe, a tak mohu říct, že jsme si byli blíž víc než 

s Labittim. Nemůžu říct, že práce s ním by byla jednodušší, ale plynulost 

a návaznost struktury natáčení byla lépe uchopitelná. Jakmile jsem měla 

dostatek záběrů ze studia, z jeho bytu a archivních záběrů z mobilu, 

pustila jsem se do rozhovoru. Ten proběhl u mě doma a na konci schůzky 

jsem měla pocit, že mám vše, co potřebuji. Rozhovor je část, které jsem 

chtěla věnovat dostatek času, protože si uvědomuji, že pro dokument je 

obsahová část nejdůležitější. Jde o objektivní popis a vnitřní rozpoložení 

tázaného v danou chvíli. Vizuální stránku z tanečního studia, která byla 

zejména o vogue improvizaci, jsem snadno propojila s krátkým příběhem, 

ve kterém Jára mluví o imaginárním hradu z lega, do kterého vložíte 

krásnou princeznu, ale posléze ten hrad překryjete škaredým hadrem. Má 

totiž strach, že by byl souzen ostatními. V této části jsem zvolila scénu za 

mléčným sklem, tak aby byl vidět jen jeho obrys. Jde o komparaci strachu 

z odsouzení, hanby a následného sebepřijetí. Ústřední téma u Járy je 

tedy ovládání svého vlastního strachu a jeho vlastní sebekritika. Katarze 

spočívá v částečném oproštění se od strachu a v sebelásce, kterou našel 

ve vogue komunitě.  Poslední částí jsou archivní záběry z ballroomu. 

 

 
 
 



Sabrina 
 
V tomto případě jde o nejdelší proces natáčení v průběhu tří let. Jelikož 

se mnou Sabrina pokládala základy dokumentu, byla první v pořadí. U ní 

jsem na začátku pracovala zejména s natáčením eventů, jako jsou balls 

akce, a také jsem se zapojila do několika akcí spojených přímo s Kiki 

house of Velvet, který je její domovskou komunitou v Praze. Snažila jsem 

se pochopit, jak mezi sebou lidé v této komunitě fungují, ale taky jsem 

věděla, že jde jen o malé měřítko lidí a potřebuji ještě větší rozhled.  

Propojení vizuálů zde vzniká hned ve dvou rovinách. V audiu Sabrina 

zmiňuje pocit odhalenosti a zranitelnosti v ballroomu. Myšlenkou se 

částečně vracíme k Labittimu, který mluví o stejné problematice. Rozdíl je 

v tom, že zkušenost Sabriny v ballroomu je větší, a tak pozorujeme určitý 

nadhled nad celým tématem. Druhou rovinou je propojení Járy a Sabriny 

v otázce strachu jako nástroje pro ochromení těla. Sabrina mluví o tom, 

že strach do ballroomu nepatří, ačkoliv ho každý na začátku může mít. Je 

potřeba s ním ale pracovat. Pokud je člověk ochromen strachem, nemusí 

pak na pódiu předvést to, co by mohl. Jára mluví o strachu jako procesu, 

se kterým teprve pracuje a učí se ho redukovat. 

Následují záběry sesbírané v průběhu tří let. Jde většinou o interiérové 

scény z prostředí ballroomu, tréninků s Kiki house of Velvet a tanečního 

studia na pražské HAMU. Produkčně byla tato část náročná na uchopení 

a bylo zapotřebí si sepsat detailnější scénář toho, jak v natáčení 

postupovat, aby audio i vizuální stránka dávala ucelený a plynulý dojem. 

Hlavní téma, o které se u Sabriny opírám, je feminita. Vogue ji dodává 

pocit bezpečného prostoru, kde může absolutně vyjádřit svoji femininní 

stránku, aniž by se cítila souzená nebo v nebezpečí.  Se Sabrinou jsme 

rozhovor musely natáčet dvakrát. Důvodem byla moje neznalost struktury 

postavení otázek, protože v době, kdy jsem začínala točit dokument, jsem 

ještě neměla dostatečně podchycenou produkční a dramaturgickou 

stránku celé věci, a to byl hlavní důvod pro přetočení rozhovoru. Bylo 



zajímavé sledovat, jak se v průběhu časové osy mezi rozhovory změnily 

některé její názory a pohledy. Největší z nich byla změna její orientace. 

Sabrina se momentálně profiluje jako pansexuál.  

 

Gégé 
 

Gégé je profesionální tanečník, vogue performer a drag queen, který se 

profiluje jako nebinární osoba. Žije v Barceloně, ale pochází z Karibských 

ostrovů. Jedno z témat, které je zde zobrazeno, náleží přípravě a designu 

outfitů na vystoupení. Toto téma je zároveň pojítkem pro vizuál Sabriny, 

která zmiňuje jako důležitou část přípravy samotný outfit. Vogue jako 

komunita je pověstný svou dekadencí, extravagancí a odvážnými outfity, 

které mohou tanečníci nosit, aniž by se setkali se sexuálními narážkami 

nebo se cítili v nebezpečí. Na rozdíl od Sabriny si Gégé navrhuje a šije 

kostýmy sám. Vizuální část návrhu outfitu je podpořena umělým světlem 

z okna bytu, kde má svoje malé šicí studio. Scéna tak působí stísněně, 

avšak přirozeně. Jeho část příběhu je zajímavá tím, že se nevěnuje 

pouze vogue, ale i dragu. Drag queen je většinou muž, který svým 

stylem, přehnaným líčením a outfitem karikuje ženu. Jde tedy o stylizaci 

do ženské role. Mým záměrem nebylo mluvit pouze s lidmi z vogue 

komunity, ale seznámit se i s těmi, kteří si vogue prošli a momentálně se 

věnují jinému stylu. Tímto jsem posunula svůj dokument na jiný level. 

Rozhovor probíhal hladce a Gégé se mi otevřel hned při první schůzce. 

Lidsky jsme si sedli, přestože jsme se znali velmi krátce. Jeho cesta vedla 

od dragu přes vogue a momentálně se věnuje opět dragu. Důvodem 

odchodu z vogue scény byla jeho špatná zkušenost s pomluvami, které 

se odehrávají uvnitř vogue komunity. Natáčení této části mohu rozdělit do 

tří lokací. Domov, drag klub a staré město Barcelony. První natáčení 

probíhalo v jeho bytě, kde jsme vytvořili záběry návrhu a šití outfitů. 

Posléze jsme se přesunuli ven na střechu domu, kde jsem využila výhled 

na Barcelonu a natočila detaily postavy, drobnou mimiku a taneční 



improvizaci. Scénu podpořilo audio, kde Gégé mluví o využití vogue 

technik v dragu. Natáčení ve starém městě bylo spontánním krokem, ale 

atmosféra města kompletně zastoupila všechny složky, které jsem do 

záběru potřebovala dostat. Syrovost, dynamiku a světlo. 

 

Problematika genderové identity ve vogue 
 

Než jsem přijela do Barcelony, dostalo se ke mně několik názorů na to, 

jak funguje vogue scéna v zahraničí. Proto jsem se rozhodla udělat menší 

průzkum, potkala jsem se s několika lidmi ze scény v Barceloně a to dřív, 

než jsem začala s natáčením. Hned po první schůzce jsem dostala 

zpětnou vazbu, která mně pomohla si uvědomit, že pokud si má 

dokument udržet objektivitu, musí být diverzitní. Jelikož vogue komunita 

vzešla z minoritních skupin obyvatel New Yorku, muselo zde být 

zastoupení jak rozdílného genderu, sexuální orientace, tak lidské rasy. 

V průběhu natáčení jsem byla také několikrát napomenuta, že bych jako 

příslušník cisgender většinového pohlaví neměla dokument tvořit, protože 

nejsem schopná dostatečně pochopit interní fungování a pocity 

genderových menšin ve vogue komunitě. Tento názor mě neodradil a 

s plným respektem a dostatečnou informovaností o tématu jsem 

pokračovala v procesu tvorby. Za celou dobu natáčení jsem potkala 

několik skvělých, ale také pár pasivně agresivních lidí, kteří se mnou 

nebyli ochotni mluvit.  

 

Anna Yang 
 

Spolupráce s Annou byla asi nejtěžší ze všech protagonistů. Mohu říct, 

že výsledný vizuál, který s Annou vznikl, pro mě byl zkouškou trpělivosti a 

empatie. Důvodem byla její minulost. Anna je jedna z nejlepších vogue 

tanečnic, kterou jsem poznala. Je cílevědomá a staví si před sebe velké 

překážky. Ne vždy je ale řeší tím nejlepším způsobem. Anna byla první 



člověk, se kterým jsem začala v Barceloně natáčet. Dostala jsem na ni 

kontakt přes tanečnici z České republiky. Díky Anně jsem získala 

kontakty na spoustu lidí z vogue scény, a to byl jeden z důvodů, proč 

jsem ji neeliminovala z dokumentu. Na povrch bohužel totiž vyplynuly 

spory, které Anna měla s drtivou většinou vogue komunity v Barceloně a 

skoro nikdo, koho jsem oslovila do dokumentu, s ní nechtěl být na jedné 

obrazovce. Já jako v roli režiséra bych měla plnit zejména funkci 

pozorovatele a být co nejvíce objektivní. I proto jsem nechala Annu 

v dokumentu s tím, že budu plně respektovat fakt, že s ní někteří 

nebudou chtít spolupracovat. I přesto jsem jí chtěla dát prostor se vyjádřit. 

Jako režisér si nemohu dovolit být na levé nebo pravé straně.  

Natáčení probíhalo na několika lokacích. Pro Annu bylo nejdůležitější 

předání tanečních znalostí skrze učení. První natáčení tedy proběhlo na 

otevřené lekci ve studiu s umělým osvětlením. Kamerově jsem se snažila 

zachytit shrnutí průběhu hodiny a energii, která zde byla přítomna. Scénu 

podporuje audio, kde Anna vysvětluje žákům, co je to feminita. Ta je 

podle ní ustálená a daná veřejností, která ji vnímá určitým způsobem. 

Ona ale cítí feminitu jako něco velmi flexibilního a maskulinního zároveň. 

Ústřední téma je pro ni také role white cisgender ženy, kterou ve vogue 

zaujímá, a která je podle ní pro vogue scénu v dnešní době hůře 

akceptovatelná. Tady se dostáváme k zajímavému tématu. Za dobu, co 

jsem pronikla do této komunity lidí, jsem několikrát diskutovala s lidmi, 

kteří mi nezávisle na sobě potvrdili, že co se v poslední době děje na 

scéně, jsou náznaky rasové nadřazenosti ze strany genderových menšin. 

Existuje zde velice tenká hranice mezi bezpodmínečným přijetím do 

komunity a nenávistí vůči vymezení se z daných pravidel komunity. 

Například tím, že jste příslušníkem jiné rasy. Jako příklad uvedu situaci, 

která se odehrála na ballroom akci na Slovensku v roce 2021. Slovenský 

organizátor akce si jako jednoho z porotců vybral tanečníka ze zahraničí, 

který byl příslušníkem black gay gender. Posléze nastala situace, kdy se 

na svoje vystoupení chystal tanečník, který byl white cisgender. 



V okamžiku, kdy vystoupil před publikum, porotce ho po několika 

vteřinách eliminoval jen proto, že nespadal do genderové menšiny. 

Posléze reflektoval daný ball jako málo diverzitní a argumentoval 

nedostatkem příslušníků menšin. Tady si musíme uvědomit jeden důležitý 

fakt. V České republice a na Slovensku nemáme tolik genderových 

menšin jako například v zemích, jako je Španělsko nebo Francie. 

Nemůžeme tudíž porovnávat dvě země, které mají naprosto odlišnou 

historii. Závěrečná část natáčení s Annou proběhla v prostředí starých 

garáží pod nákupním centrem v části Sant Antoni. Její poslední věta je 

předzvěstí následujícího monologu již zmíněné tanečnice LaQèfa 

z Berlína, která mluví o naději budoucí existence vogue scény a 

bezpečném prostoru pro vyjádření se v jakékoliv podobě.  

 

PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR 
 
Obohacení pro daný obor tkví zejména v přínosu nových informací pro 

širší veřejnost, ale také v tom, že lidé, kteří do vogue komunity spadají, se 

mohou ztotožnit s některými problémy, které se v dokumentu řeší, a 

reflektovat je na sobě samotných. Popřípadě mohou i přehodnotit svůj 

názor na celou tématiku. Přesah výsledného projektu vidím zejména 

v samotném tématu, které otevírá diskusi nejen pro lidi z vogue scény, 

ale i pro veřejnost, pro kterou může tento životní styl působit neznámě a 

vést tak k nepochopení a netoleranci. Je potřeba, aby určitá dogmata a 

mylné představy o této komunitě byly přezkoumány a přehodnoceny. 

Proto jsem zvolila často velmi osobní výpovědi protagonistů, kteří ukazují 

svůj postoj a životní styl beze studu a otevírají nová a neznámá témata 

menšinové společnosti. Další rovinou je pak řešení životní etapy v osobní 

pozici autora. V průběhu procesu tvorby jsem se snažila reflektovat nejen 

dílo samotné, ale i svoje pocity vůči tanci jako takovému. Jakožto režisér 

dokumentu, který by měl být vždy objektivní, jsem ale tyto linie vždy 

oddělila. Proto se moje osobní rovina v projektu samotném nepromítne. 

Po sepsání kapitoly „Problematika genderové identity ve vogue“, kterou 



zmiňuji výše v textu, však na odiv vyvstává otázka toho, jestli jsou 

takzvané „balls“ akce stále tím bezpečným místem, kde mohou být queer 

lidé nejen sami sebou, ale také těmi, kterými si přejí být, aniž by byli 

odsouzeni svou vlastní komunitou?  Mým cílem bylo otevřít další možnou 

diskusi a dát tak šanci komukoliv vyjádřit se k tomuto tématu. 
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6 .  RESUMÉ 
 

This diploma thesis discusses the issue of gender minorities in the vogue 

community. It shows us several main protagonists and their stories. Each 

of them is unique and goes through a certain stage of life. Individual 

visuals are always connected by a theme that follows on from the next 

one. This creates a comprehensive work that is intended not only for the 

vogue community of people but also for the general public. The work can 

be divided into two parts. The first part is individual stories, which are 

supplemented with interviews, archival footage and a music component, 

and the second part is a general statement of what the vogue community 

is and how it works. We can notice how each of the protagonists develops 

and their opinions change during the story. In the process, the issue of 

gender identity is also addressed here. The documentary concludes with 

a monologue that speaks to the core of why the vogue community exists 

and why it should primarily be a safe place for self-expression.	
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