
 16/2 čt/Thu
19:00

slavnostní zahájení / Půjčovna koček
Rentaneko  『レンタネコ』 /  Rent-a-cat  /  OGIGAMI Naoko 荻上直子  /  2012  /  110 min.

 17/2 pá/Fri
18:30

Vypravěči
Rakugo monogatari  『落語物語』 /  Rakugo Story  /  HAYASHIYA Shinpei 林家しん平 /  
2011  /  111 min.

21:00 Příčesky
Ekusute  『エクステ』 /  Hair Extensions  /  SONO Shion 園 子温  /  2007  /  108 min.

 18/2 so/Sat
12:30 – 17:30

Dílny pro celou rodinu (Mramorový sál) 
Culture workshops at the Lucerna Marble Hall

15:30 Kulatý stůl - Kokko a fantazie jednoho léta
Entaku - Kokko, hito natsu no imajin  『円卓　こっこ、ひと夏のイマジン』 / 
The Round Table  /  YUKISADA Isao 行定 勲 /  2014  /  113 min.

18:00
(in Czech 

language only)

frašky kjógen / Tradiční humor v soudobém Japonsku 
představení Divadla kjógenu (frašky Papouškování a Mandarinky) / interaktivní minidílna / 
přednáška „Tradiční smích v soudobém Japonsku“ (Ondřej Hýbl)
Lecture „Traditional Laugh in Contemporary Japan“ + kyōgen performance with a small workshop

20:00 Plovoucí hrad 
Nobō no shiro  『のぼうの城』 /  Floating Castle  /  INUDŌ Isshin, SHINJI Higuchi
犬童一心・樋口真嗣  /  2012  /  145 min.

 19/2 ne/Sun
12:00 – 15:00

Sympozium Manganime (Mramorový sál)
Manganime symposium at the Lucerna Marble Hall / www.manganime.cz

15:30 Lovec sólokaprů - Poslední den hradu Azuči
Taimusukūpu hantā  - Azuchi-jō saigo no ichinichi  『劇場版  タイムスクープハンター    
安土城 最後の1日』 /  Time Scoop Hunter  /  NAKAO Hiroyuki 中尾浩之  /  2013  /  102 min.

18:00 Hudební happening s bubny taiko
Musical happening - wadaiko, shakuchachi, shamisen

20:00 Zrození patriarchy
Kyōso tanjō  『教祖誕生』 /  Many Happy Returns  /  TENMA Toshihiro 天間敏宏 /  1993  /  95 min.

 20/2 po/Mon
18:30

ST - Červená a bílá akta
ST Aka to shiro no sōsa fairu  映画『ST赤と白の捜査ファイル』 /  ST - The Red and 
White Investigation File  /  SATŌ Tōya 佐藤東弥 /  2015  /  110 min.

 21/2 út/Tue
18:30

Vysoká škola smíchu 
Warai no daigaku 『笑いの大学』 /  The University of Laugh  /  HOSHI Mamoru  /  星 護 /  
2004  /  120 min.

 22/2 st/Wed
18:00

Kočičí samuraj 
Neko-zamurai  『猫侍』 /  Samurai Cat  /  YAMAGUCHI Yoshitaka 山口義高 /  2014  /  100 min.

20:30 Chlapi to maj těžký 15: Tora pod deštníkem
Otoko wa tsurai yo - 15: Torajirō aiai-gasa  『男はつらいよ　寅次郎相合い傘』 /  It‘s 
Tough Being a Man 15: Tora-san Meets the Songstress Again  /  YAMADA Yōji /  1975  /  91 min.

partner festivalu / festival partner mediální partneři / medial partnersdalší partneři / other partners

organizátoři / organisers: podpora / support:

2017

Výstavy, dílny, divadlo, hudební happening a další doprovodný program
Exhibitions, workshops, theatre, musical happening and other program

Všechny filmy v původním znění se souběžnými českými a anglickými titulky 

All films in original versions subtitled in both Czech and English
www.eigasai.cz

16 – 22/ 2/2017
kino Lucerna Praha

日本的な笑い  笑いの古典と現在： 時代劇からホラーまで
JAK SE SMĚJÍ JAPONCI
smích klasický i moderní: od historických filmů po horor 

JAPANESE LAUGH
classical and modern laugh: from historical movies to horror 

第10回　日本映画祭（チェコ・プラハ）
10. ROČNÍK FESTIVALU 
JAPONSKÉHO FILMU A KULTURY

10TH FESTIVAL OF 
JAPANESE FILM AND CULTURE



16. 2.  čt, 19:00
Půjčovna koček  Rentaneko 
režie OGIGAMI Naoko, 2012, 110  min.  

Poetická každodennost - a kočky, které dokážou vypl-
nit díru v  lidském srdci... Typicky japonský žánrový 
obrázek, v němž pocit převažuje nad dějem, od popu-
lární režisérky filmů Brýle (Eigasai 2013), Záchod či 
Jídelna u racka, která v předvečer uvedení filmu slaví 
45. narozeniny.

19. 2.  ne, 15:30
Lovec sólokaprů - Poslední den hradu Azuči
Taimusukūpu hantā - Azuchi-jō saigo no ichinichi
režie NAKAO Hiroyuki, 2013, 102  min.  

Sci-fi komedie s prvky historického pseudodokumentu  
o investigativních novinářích putujících časem za svými 
sólokapry… Jeden z typických příkladů přerodu úspěš-
ného televizního seriálu v populární celovečerní film.

17. 2.  pá, 18:30
Vypravěči  Rakugo monogatari
režie HAYASHIYA Shinpei, 2011, 111 min. 

S nadsázkou podaný reálný příběh o tom, jak se stát 
profesionálním vypravěčem tradičního stylu rakugo. 
Unikátní projekt režiséra, který je sám původně raku-
goka, takže přesně ví, o čem mluví. První film v his-
torii, kde ve všech relevantních rolích vystupují slavní 
profesionální vypravěči.

19. 2.  ne, čt, 20:00
Zrození patriarchy  Kyōso tanjō
režie TENMA Toshihiro, 1993, 95  min.  

KITANO Takeshi - v zahraničí obdivovaný režisér, ověn-
čený vavříny z většiny prestižních festivalů, v Japonsku 
především zbožňovaný bavič a celebrita. Tentokrát 
jako autor literární předlohy a představitel klíčové role 
v satirickém snímku o tom, jak se duchovní fikce může 
nečekaně změnit v realitu...

17. 2.  pá, 21:00
Příčesky  Ekusute
režie SONO Shion, 2007, 108 min. 

Nespoutaný fantasy horor s  komediálními prvky 
o tom, jak se dá manipulovat s duší, která podle tra-
dičních japonských představ sídlí ve vlasech. Lahůd-
ka od tvůrce Kroužku sebevrahů (Eigasai 2015) pro 
všechny, kdo se nebojí vnímat realitu i hororový žánr 
nestandardním způsobem...

20. 2.  po, 18:30
ST - Červená a bílá akta  ST Aka to shiro no sōsa fairu
režie SATŌ Tōya, 2015, 110  min.  

Ještě před rokem to mohla být fantazie, dnes je to rea-
lita. Akční thriller s komediálními prvky - příběh tajem-
ného tvůrce sofistikovaného počítačového viru a elitního 
„vědeckého“ komanda (zkratka „ST“ v názvu znamená 
„Scientific Task Force“), které je mu na stopě.

18. 2.  so, 15:30
Kulatý stůl  - Kokko a fantazie jednoho léta
Entaku - Kokko, hito natsu no imajin 
režie YUKISADA Isao, 2014, 113  min.  

Duchaplně úsměvný snímek pro celou rodinu s nápa-
ditou obrazovou formou pojednává o  tom, jak 
komplikovaný svět dospělých a jeho sofistikované poj-
my dokáže analyzovat holčička ze třetí třídy obecné 
školy, jejímž životním mottem je „samota“. 

21. 2.  út, 18:30
Vysoká škola smíchu  Warai no daigaku
režie Mitani Kōki / HOSHI Mamoru, 2004, 120 min.

YAKUSHO Kōji, sám původně magistrátní úředník, 
a jeho herecký koncert: Holá místnost „úřadu pro kul-
turu“ - a v ní souboj cenzora humoru s autorem kaba-
retních her. Satirický snímek o tom, jak někdy může 
propaganda svými cenzurními zásahy paradoxně vy-
tvořit z tuctového dílka skvost... 

18. 2.  so, 18:00
frašky kjógen / Tradiční humor v soudobém 
Japonsku (pouze česky / only in Czech)

Tradiční frašky „Papouškování“ (Kuchimane) a „Man-
darinky“ (Kōji) v podání brněnského Divadla kjógenu 
letos doplní multimediální přednáška největšího žijí-
cího českého experta Ondřeje Hýbla na téma „Tradiční 
humor v soudobém Japonsku“ a malá interaktivní díl-
na kjógenu úplně pro všechny.

22. 2.  st, 18:00
Kočičí samuraj Neko-zamurai 
režie YAMAGUCHI Yoshitaka, 2014, 100  min. 

Historická komedie o  obávaných samurajích, kteří 
se v době míru museli v rámci obživy spokojit i s tak 
ponižujícími úkoly, jako je péče o  kočku. Někdy ale 
život kočky může mít málem stejnou cenu, jako život 
knížete...

18. 2.  so, 20:00
Plovoucí hrad  Nobō no shiro
režie INUDŌ Isshin, SHINJI Higuchi, 2012, 145  min. 

Monumentální historická freska o tom, jak „komedi-
ální“ dimenze vztahu k  lidem a  světu někdy dokáže 
pohnout dějinami.  Odehrává se v r. 1590, v době, kdy 
vrcholí Hideyoshiho tažení za sjednocení Japonska. 
V hlavní roli exceluje kultovní herec tradičních žánrů 
kjógen a nó NOMURA Mansai.

22. 2.  st, 20:30
Chlapi to maj těžký 15: Tora pod deštníkem
Otoko wa tsurai yo - 15:  Torajirō aiai-gasa
režie YAMADA Yōji, 1975, 91  min. 

Japonský humor bez Tora-sana by byl jako ten český bez 
Švejka. Mezi léty 1969 a 1995 vzniklo celkem 48 filmo-
vých příběhů dobráckého světáka z tokijské čtvrti Kat-
sushika. Tora-san se stal ikonou, k níž minimálně dvě 
generace Japonců ve chvílích splínu upínají své naděje.


