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Divadlo, dílny, výstava a další doprovodný program
Theatre, workshops, exhibition and other complementary program

Všechny filmy v původním znění se souběžnými českými a anglickými titulky
All films in original versions subtitled in both Czech and English

第11回　日本映画祭（チェコ・プラハ)
11. ROČNÍK FESTIVALU JAPONSKÉHO FILMU A KULTURY

11TH FESTIVAL OF JAPANESE FILM AND CULTURE

22 – 26/2/2018
kino Lucerna Praha

 AKIRA  
 KUROSAWA
 The Japan Foundation 
 vybírá ze současných komedií 
 contemporary comedy selection

pocta režisérovi 
Hommage à 

www.eigasai.cz



22.2. (čt) 19:00
Mohykán se vrací domů
Mohikan kokyō ni kaeru / The Mohican Comes Home
režie OKITA Shūichi, 2016, 125  min.

Hluboce humanistický příběh od scénáristy a režisé-
ra populárního „Kuchaře v Antarktidě“ (Eigasai 2016). 
Eikichi, frontman druhořadé death metalové kapely, 
se po letech vrací na rodný ostrov v japonském Vnitř-
ním moři, aby rodičům představil svou snoubenku. 
Dříve než se utiší smršť, kterou jeho návrat vyvolal,  
zažívá rodina mnohem zásadnější otřes: Eikichiho 
svéhlavému otci Osamuovi je diagnostikována rako-
vina v terminálním stádiu. Urputná snaha splnit otci 
některá životní přání odhaluje společné povahové 
rysy obou svérázných muzikantů a pomáhá jim najít 
k sobě cestu - zároveň je ale pro všechny kolem zdro-
jem nečekaných tragikomických dobrodružství. 

23.2. (pá) 18:30
Rašómon
Rashōmon / Rashomon
režie KUROSAWA Akira, 1950, 87  min.

První japonský film, který získal Zlatého lva v Benát-
kách i  amerického Oscara, pro Kurosawu a  jeho 
dvorního herce Mifuneho získal světový věhlas a japon-
ským dílům prorazil cestu na plátna zahraničních kin. 
Na pozadí společenského rozvratu v  období Heian 
(794-1185) jsme svědky  originálního vizuálně myšlen-
kového experimentu: Před našimi zraky se odehrává 
jeden a tentýž příběh záhadné smrti osamělého samu-
raje uprostřed lesa - ovšem pokaždé podávaný z jiné, 
čistě subjektivní perspektivy. „Všechno je lež!“, říká 
dokonce i  mrtvý. Čemu je tedy možno věřit ve světě, 
kde neexistuje žádná objektivní pravda? Práce kamery 
se světlem a detailem dodnes bere dech... 

23.2. (pá) 20:30
Klíč
Kagi dorobō no mesoddo / Key of Life
režie UCHIDA Kenji, 2012, 128  min.

Neúspěšnému herci, který se ještě před chvilkou 
pokoušel o sebevraždu, sešle osud do cesty zvláštní 
šanci: Ve veřejných lázních je svědkem nehody zjevně 
velmi dobře zaopatřeného člověka, který ztratí vědomí 
- a spolu s ním i svůj klíč od šatní skříňky. Dotyčný se 
z kómatu probere, přijde však o paměť a musí se zno-
vu krok po kroku seznamovat se svou identitou a svým 
světem. Netuší ale, že se ve skutečnosti svědomitě 
pokouší žít život někoho úplně jiného, kdo si s  ním, 
spolu s klíčem od skříňky, identitu vyměnil. Ten někdo 
však sotva mohl tušit, že solidně vyhlížející gentle-
man je ve skutečnosti pravděpodobně nájemný vrah... 
Úspěšný komediální thriller s hvězdným obsazením.

24.2. (so) 14:00
Muži, kteří šlapou tygrovi na ocas
Tora no o wo fumu otokotachi / The Men Who Tread on 
the Tiger‘s Tail, režie KUROSAWA Akira, 1945, 59 min.

Mnoho Kurosawových filmů má divadelní rysy, v přípa-
dě snímku „Muži, kteří šlapou tygrovi na ocas“ ale vše 
ostatní ustupuje do pozadí a my jsme svědky unikátní-
ho hereckého koncertu, kde se okázalá dikce divadla 
kabuki prolíná s  komickými výstupy baviče z  Asaku-
sy. Snímek, který vznikl na námět klasických her nó 
(Ataka) a kabuki (Kanjinchō), zpracovává epizodu z pří-
běhu chrabrého vojevůdce Minamota Yoshitsuneho 
ze sklonku 12. století. Některé komické momenty ve 
filmu označili cenzoři za zjevnou parodii a  film tak 
byl - paradoxně ještě po skončení války - nařknut ze 
zesměšňování tradiční japonské kultury a na svou pre-
miéru čekal celých sedm let.

24.2. (so) 18:00
Sídliště
Danchi / The Projects
režie SAKAMOTO Junji, 2016, 103  min.

Manželé Yamashitovi se po smrti syna stěhují na 
sídliště. Jako nově příchozí jsou pod drobnohle-
dem stávajících obyvatel domu - členové komunity, 
jak je v Japonsku zvykem, přece nemají před sebou 
navzájem žádná tajemství. Yamashitovi se však jejich 
představě spořádaných obyvatel podivným způsobem 
vymykají. Když pan Yamashita jednoho dne zmizí, 
osazenstvo domu jeho manželku podezírá z  vraždy 
a snaží se vypátrat, kde v maličkém bytě ukrývá tělo. 
Nikdo z  nich však netuší, jak důležitý význam má 
Yamashitovic byt pro celý vesmír... 
Satirické scifi Sídliště je již pátým snímkem SAKAMO-
TA Junjiho, který v rámci festivalu Eigasai uvádíme. 

24.2. (so) 20:30
Nebe a peklo
Tengoku to jigoku / High and Low
režie KUROSAWA Akira, 1963, 143  min.

Jeden ze stylově nejvybroušenějších Kurosawových 
snímků, ve kterém režisér dovádí k  vrcholu poetiku 
japonské Nové vlny. Naprosto dokonalá je práce se svět-
lem a stínem. Výchozí zápletku - únos domnělého syna 
exponenta obuvnického koncernu - převzal Kurosawa 
z  detektivního románu Ed McBaina „King‘s  Ransom“ 
(česky „Těžký prachy“), doplnil ji však o  hluboký exi-
stenciální a  zároveň jemu tak blízký sociální rozměr 
a zásadním způsobem přepracoval její vyústění. Že se 
umělecké dílo stane inspirací ke zločinu se bohužel 
občas stává, aby ale detektivka podnítila změnu trestní-
ho práva, to už je výjimečný úkaz. Jednomu z nejlepších 
kriminálních filmů světa se však povedlo obojí...

25.2. (ne) 18:00
Misono Universe
Misono yunibāsu / La La La At Rock Bottom
režie YAMASHITA Nobuhiro, 2015, 103  min.

Muž po ztrátě paměti dokáže jediné - zpívat. Mladá 
hudebnice jej přibírá jako vokalistu do své kapely a sna-
ží se mu pomoci restartovat život. Temná minulost se 
však postupně dere na povrch a začíná ovlivňovat sou-
časné životy aktérů. Mužskou hlavní roli ztvárnil zpěvák 
SHIBUTANI Subaru, frontman kapely KANJANI8, roli 
mladé kapelnice pak laureátka ceny Marcella Mastroia-
nniho (Benátky 2012) NIKAIDŌ Fumi. Nikoliv náhodou 
zahajoval před deseti lety snímek „Realismus“ (Riari-
zumu no yado) od YAMASHITY Nobuhira vůbec první 
ročník festivalu Eigasai. Již v té době - i přes své mlá-
dí a nezávislé postavení - patřil k japonským tvůrcům, 
kteří se v zahraničí těšili značnému obdivu. 

26.2. (po) 18:00
Dodeskaden
Dodesukaden / Dodes‘ka-den
režie KUROSAWA Akira, 1970, 140  min.

Poetická hořká komedie Dodeskaden má v  Kurosa-
wově tvorbě zcela unikátní místo. 
Po sérii proher a  zklamání se Kurosawa vrhá do 
abstraktního světa, kde se vše řídí pouze zákony fan-
tazie a umělecké invence - a k tomuto účelu poprvé 
v životě využívá i originální barevnou symboliku. Děj 
filmu se odehrává ve svérázném městečku uprostřed 
obří skládky, kde má mentálně retardovaný chlapec 
Roku-chan vybudovánu svou virtuální železnici, o níž 
se stará s  naprostou oddaností a  profesionalitou. 
Osudy obyvatel městečka, absurdní a hluboké záro-
veň, jsou podány s  hrabalovským pochopení a někdy 
až mrazivou humornou nadsázkou. 



22/2 19:00
Thu/čt

Slavnostní zahájení オープニングセレモニー / Festival openning
Mohykán se vrací domů OKITA Shūichi / 2016 / 125 min.
Mohikan kokyō ni kaeru 『モヒカン故郷に帰る』 / The Mohican Comes Home

23/2 18:30
Fri/pá

Rašómon KUROSAWA Akira / 1950 / 87 min.
Rashōmon  『羅生門』 / Rashomon

20:30 Klíč UCHIDA Kenji / 2012 / 128 min.
Kagi dorobō no mesoddo 『鍵泥棒のメソッド』 / Key of Life

24/2 12-18 h
Sat/so

Dílny tradičních disciplín pro celou rodinu (Mramorový sál - ZDARMA!)
日本伝統文化ワークショップ (家族向き　入場無料)
Arts and crafts workshops at the Marble Hall (family oriented - FREE) 

 14:00 Divadlo kjógenu: Prodavač řas (Kobu uri – pražská premiéra!)
狂言「昆布売」・ kyōgen Seaweed Seller (in Czech!)

FREE BONUS: Muži, kteří šlapou tygrovi na ocas KUROSAWA Akira /  1945/1952  / 59 min.
Tora no o wo fumu otokotachi 『虎の尾を踏む男達』 / The Men Who Tread on the Tiger‘s Tail 

 18:00 Sídliště SAKAMOTO Junji / 2016 / 103 min.
Danchi 『団地』 / The Projects

 20:30 Nebe a peklo KUROSAWA Akira / 1963 / 143 min.
Tengoku to jigoku 『天国と地獄』 / High and Low

25/2 16:30
Sun/ne

Wadaiko yosa-yosa: Dílna hry na bubny taiko (ZDARMA!) - rezervace na office@eigasai.cz
和太鼓ワークショップ（参加料金無料）, Wadaiko workshop at the Cinema Hall (FREE!)

 18:00 Misono Universe YAMASHITA Nobuhiro / 2015 / 103 min.
Misono yunibāsu 『味園ユニバース』 / La La La At Rock Bottom 

26/2 18:00
Mon/po

Závěr festivalu 映画祭クロージング / Festival closing
Dodeskaden KUROSAWA Akira / 1970 / 140 min.
Dodesukaden / Dodes‘ka-den

mediální partneři / media partnerspartner festivalu / festival partner

organizátoři / organised by podpora / support

další partneři / other partners

www.eigasai.cz

Ilustrace Akiry Kurosawy k filmu Dodeskaden.


