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Screenshot Inspiračního fóra: letos s Judith Butler a Davidem Abramem 
 
Inspirační fórum dokumentární Ji.hlavy dnes spouští třetí sérii podcastu Screenshot. Šesti 

epizodami Screenshotu provede posluchače*ky publicista a antropolog Lukáš Senft, který 

představí šest inspirativních myslitelů*ek současnosti. Nebude mezi nimi chybět legenda z 

oboru gender studies Judith Butler, americký ekolog David Abram nebo kanadský filozof Nick 

Srnicek.  

První díl Screenshotu přiblíží myšlenky slavné americké filozofky a feministky Judith Butler.  
 
„Činíme náš svět neobyvatelným a často se tak děje ve jménu osobní svobody, která bývá 
považována za nejvyšší hodnotu. Některé podoby osobní svobody je třeba chápat jako sílu, která 
je schopná ničit svět,“ říká například Butler v první epizodě.  
 
Kromě úvodního tématu osobní svobody a nerovnosti mezi pohlavími, se bude letos Screenshot 

věnovat také roli člověka v životě planety Země (s ekologem Davidem Abramem), novému 

pohledu na svět práce (s politologem Nickem Srnickem), problematice digitálních korporací (s 

profesorkou digitální politiky Jeanette Hofmann), ale třeba i tématu inteligence rostlin (s 

bioložkou Monicou Gagliano) nebo ekonomickým řešením, která lidem umožní dobrý a ekologicky 

udržitelný život (s ekonomkou Carlotou Sanz Ruiz).  

„Třetí řada Screenshotu Inspiračního fóra přichází do turbulentního světa a potřeba porozumět 

mu je intenzivnější než kdy dříve. Inspirační fórum bylo vždy příležitostí objevovat nové 

perspektivy, posilovat dialog a vnášet do veřejného prostoru nové otázky o současném světě. 

Protože činům vždy předcházejí myšlenky,“ říká dramaturgyně Inspiračního fóra Tereza 

Swadoschová. 

Autoři*rky Screenshotu vybírali z více než osmdesáti hostů*ek Inspiračního fóra, kteří se loni na 

podzim představili v pětadvaceti debatách, panelových diskusích nebo moderovaných 

rozhovorech. 

„I když má smysl, abychom jako občané komunikovali s politickou sférou, je zároveň důležité, 

abychom nečekali na řešení shora. Jednotlivé epizody podcastu představují fascinující osobnosti, 

které se pokouší nalézt řešení současných krizí — jedná se o originální a mnohdy provokativní 

přístupy. Právě takové ale mohou proměnit předivo společenských vztahů. Od tématu svobody se 

dostaneme k historii praček, pracovním podmínkám, technologickým gigantům a komunikujícím 

rostlinám. Jsem rád, že jsem mohl být tlumočníkem toho nejzajímavějšího, co se v současné vědě 

odehrává,“ říká o Screenshotu jeho letošní autor Lukáš Senft.   

Jednotlivé epizody Screenshotu doplní také speciály: záznamy vybraných debat Inspiračního fóra. 
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„Inspirační fórum je nositelem nadčasových myšlenek, a je skvělé, že nám je Screenshot zachovává 
i mimo intenzivní festivalové dny. Čas po festivalu vždy využívám k úvaze, zda – případně jak – se 
svět od konce října změnil. V posledních letech je to vždy zásadně. Myšlenky a postřehy hostů a 
hostek Inspiračního fóra tím spíš ještě nabývají na intenzitě,“ říká ředitel Mezinárodního festivalu 
dokumentárních filmů Ji.hlava Marek Hovorka. 
 
Screenshot Inspiračního fóra bude vycházet každou středu na webu 
www.inspiracniforum.cz/podcasty, na podcastových platformách Apple Podcast, Google 
Podcast a Spotify a také v Deníku Referendum.  
 
 
Lukáš Senft (Česká republika) 
Dokumentarista, spisovatel a antropolog. Za svou publicistickou činnost obdržel v roce 2017 
cenu Novinářská křepelka. V současné době působí v Sociologickém ústavu Akademie věd 
ČR. Je jedním z tvůrců Filmu jako Brno. Jako režisér a jako kameraman spolupracoval s Českou 
televizí (např. režie dokumentárního portrétu premiéra Petra Nečase „Pan Čistý“ z cyklu 
Expremiéři). Vede rubriku esejů v časopise Tvar. 
 
 
Judith Butler (USA) 
Feministka, filozofka a teoretička psychoanalýzy. Věnuje se filozofii a genderové teorii a 
působí jako emeritní profesor*ka na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Její nejznámější 
knihou je publikace s názvem Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity 
(1990). Teze, které zastává a které vycházejí z performativní povahy genderu a sexu, ovlivnily 
do velké míry formování feministické a queer teorie. Její poslední kniha s názvem The Force 
of Nonviolence (2020) zdůrazňuje propojení etiky nenásilí s širším politickým bojem za 
sociální rovnost. 
 
David Abram (USA) 
Kulturní ekolog a filozof, zakladatel a kreativní ředitel Aliance pro etiku divočiny. Ve své práci 
propojuje filozofickou tradici fenomenologie s environmentálními a ekologickými tématy. Je 
autorem knihy Becoming Animal: An Earthly Cosmology (2010). Jeho eseje o kulturních 
příčinách a důsledcích ekologického chaosu vyšly v řadě publikací a antologií. Je autorem 
slovního spojení „více než lidský svět“, kterým označuje pozemskou přírodu a který se stal 
klíčovým výrazem jazyka environmentalistů*ek po celém světě. 
 
Nick Srnicek (Kanada) 
Spisovatel a akademik. Přednáší digitální ekonomiku na King’s College v Londýně. Jeho 
nejnovější kniha Platform Capitalism (2016) nabízí klíč k pochopení inovací v oblasti velkých 
digitálních společností, jako jsou Google, Amazon a Alibaba. Popisuje rovněž nové trendy v 
současné ekonomice v důsledku rozvoje digitálních platforem. Ve svém díle se významně 
zabývá i dlouhou tradicí protipracovní politiky.  

https://www.ji-hlava.cz/inspiracni-forum/screenshot-inspiracniho-fora
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Monica Gagliano (Austrálie) 
Bioložka a docentka v oboru evoluční ekologie. Zkoumá bioakustiku rostlin a poprvé 
experimentálně prokázala, že rostliny vydávají vlastní „hlas“, detekují zvuky svého prostředí 
a reagují na ně. Ve své práci rozšířila koncept poznávání (včetně vnímání, procesů učení a 
paměti) u rostlin. Svými experimenty prokazujícími, že učení není výhradní doménou 
živočichů, rozvířila diskusi o subjektivitě rostlin a jejich etickém a právním postavení.  
 
Carlota Sanz Ruiz (Španělsko) 
Ekonomka a aktivistka. Soustředí se na to, jak proměnit koncept „koblihové ekonomiky“ v 
transformační praxi a zajistit jeho šíření a dodržování. Před založením projektu DEAL s Kate 
Raworthovou pracovala deset let ve finančním sektoru ve Španělsku a Velké Británii a byla 
jednou z vedoucích mezinárodního sociálního hnutí Economy for the Common Good pro 
Velkou Británii prosazujícího novou ekonomii. 
 
Jeanette Hofmann (Německo) 
Politoložka, profesorka internetové politiky na Svobodné univerzitě v Berlíně. Založila a v 
současnosti vede Institut Alexandra von Humboldta pro internet a společnost. V Berlínském 
centru sociálních věd se zabývá výzkumem témat, jako je řízení a politika internetu, 
nadnárodní regulace, vznik nových oblastí tvorby politik nebo digitální společnost.  
 
Screenshot Inspiračního fóra připravili: 
Autor: Lukáš Senft 
Producentka: Tereza Swadoschová 
Dramaturgie: Ivo Bystřičan 
Znělku a sound design: Martin Tvrdý 
České hlasy hostů: Anita Krausová, Jaroslav Hrdlička 
Produkce: Iveta Černá 
Dále se na výrobě podíleli: Tomáš Tkáč, Šárka Hučíková, Mikuláš Odehnal 
Nahráno ve studiu Mr. Wombat. 
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PARTNEŘI A SPONZOŘI 
 
Hlavní podporovatelé 
Ministerstvo kultury ČR 
Státní fond kinematografie  
Kreativní Evropa MEDIA 
Statutární město Jihlava  
Kraj Vysočina  
  
Generální mediální partner 
Česká televize  
  
Hlavní mediální partner 
Český rozhlas 
  
Exkluzivní mediální partneři 
Aktuálně.cz 
Respekt 
 
Za podpory 
Fondy EHP a Norska 
Velvyslanectví USA  
Current Time TV 
Zastoupení Evropské komise v České  
republice 
Státní fond kultury 
Česká centra 
Velvyslanectví Nizozemského království 
Rumunský kulturní institut  
Italský kulturní institut  
Rakouské kulturní fórum  
Goethe-Institut Česká republika 
Francouzský institut 
Polský institut 
German Films 
Zastoupení vlámské vlády v ČR 
Portugalské centrum Praha  
Slovenský institut 
Velvyslanectví Státu Izrael 
Jan Barta 
  
Partner festivalu 
Agentura Czech Tourism 

Kudy z nudy 
Partneři Industry programu  
Kreativní Evropa MEDIA 
Státní fond kinematografie 
Mezinárodní visegrádský fond 
Ministerstvo kultury ČR 
Asociace producentů v audiovizi 
Statutární město Jihlava 
Kancelář Kreativní Evropa ČR - MEDIA 
České filmové centrum 
  
Partneři Inspiračního fóra 
European Cultural Foundation 
Pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung 
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. - zastoupení v 
České republice 
Mezinárodní visegrádský fond 
Masarykova demokratická akademie 
Friedrich Naumann Foundation for Freedom 
Kancelář Kreativní Evropa 
Česká centra 
EUNIC – EU National Institutes for Culture 
  
Partneři Ji.hlava Film Fund 
UPP 
Soundsquare 
Centrum dokumentárního filmu  
  
Spolupořadatel Industry sekce 
Institut dokumentárního filmu 
  
Partnerský projekt 
Doc Alliance Films 
  
Regionální partneři  
CZ LOKO 
Chesterton 
Sepos 
Vysoká škola polytechnická Jihlava 
WFG Capital 
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Oficiální přepravní partner  
FedEx Express 
  
Fotografický partner  
Nikon 
 
Partner VR Zone 
Go360 
   
Partner bezpečného festivalu  
ANYGENCE 
 
Oficiální pivo festivalu 
Pivovar MadCat 
  
Oficiální dodavatelé  
Autocolor 
Autonapůl 
AZ Translations 
BIOFILMS 
Böhm 
BOKS 
Dřevovýroba Podzimek 
Epson 
Fine Coffee 
Flexipal 
Husták 
ICOM transport 
Johannes Cyder 
KINOSERVIS 
KOMA Modular 
Little Urban Distillery 
M-SOFT 
Mlékárna Krasolesí 
Natural Jihlava 
On Lemon 
Osmička 2.0 
SAMSUNG 
Vinařství Kolby 
Wero Water Service 
 
Partneři Ji.hlava dětem 
Baby Office 
Bistro na tři tečky 

ČT:D 
DAFilms Junior 
Dětský lesní klub Hájenka 
DIOD a Tělovýchovná jednota Sokol Jihlava 
Dům Gustava Mahlera 
EKO-KOM 
Husták 
Kavárna Paseka 
Nikon Škola 
Oblastní galerie Vysočiny 
VOŠG a SUŠG 
 
Dále spolupracujeme 
Academia 
Aerofilms 
Bombus Energy 
DIOD - Divadlo otevřených dveří 
DKO - Dům kultury a odborů Jihlava 
Dopravní podnik města Jihlavy 
Foto Škoda 
Horácké divadlo Jihlava 
Knihkupectví Otava 
Město Třešť 
Newton Media 
Oblastní galerie Vysočiny 
Prádelna a čistírna Jihlava 
ScioŠkola Jihlava 
SENS Food 
Skaut: Středisko ZVON Jihlava 
Studio VOKO 
 
Mediální partneři  
25fps 
A2 
Cinepur 
Dějiny a současnost 
Film a doba 
Iluminace 
Radio 1 
  
Regionální mediální partneři  
City.cz 
Hitrádio Vysočina 
Jihlavská Drbna 
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Jihlavské listy 
Náš Region 
SNIP a CO. 
  
Mediální spolupráce 
Art Antiques 
ArtMap 
ČSFD 
Festival Guide 
Flash Art 
Full Moon 
HIS Voice 
Heroine 
Host 
Kinobox 
Kult.cz 
Nový prostor 
Protišedi.cz 
Revolver Revue 
7.G 
 
Zahraniční mediální partneři 
Variety 
Cineuropa 
Modern Times Review 
Business Doc Europe 
Film New Europe 
Kapitál 
Kinema.sk 
Kinečko 
Kino Ikon 
 


