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PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA EIGA-SAI 2012 ZAHÁJEN!

Od úterý 3.  ledna jsou v prodeji všechny typy vstupenek (vč. zvýhodněných permanentek) na festival japonských filmů Eiga-sai 
2012, který proběhne ve dnech 20. – 26. ledna v pražském kině Lucerna.
Výrazně rozšířený 5.  ročník festivalu nese podtitul „Pocta Kitano Takeshimu“ (Hommage à Kitano Takeshi). Takeshi oslaví 
pouhé dva dny před zahájením festivalu 65. narozeniny a právě retrospektiva jeho děl, od jeho režijního debutu Sono otoko 
kyōbō ni tsuki (Ten chlap je magor, 1989) až  po zatím poslední snímek Outrage (Urážka, 2010), se stane osou letošního 
ročníku.  Doplněna bude letos poprvé archivní řadou, která představí několik legendárních snímků z 50. – 80. let. Každý z nich 
má vlastní nenapodobitelnou atmosféru a všechny dohromady zasazují do širšího kontextu jedinečné tvůrčí vzepjetí, 
označované jako „japonská nová vlna“. 
Pro zahájení a zakončení byly vybrány vavříny ověnčené snímky Hana-bi (Ohňostroj,  režie Kitano Takeshi, 1998 – Zlatý lev v 
Benátkách) a Narayama bushi-kō (Balada o Narajamě,  režie Imamura Shōhei, 1983 – Zlatá palma v Cannes), které sehrály 
zásadní význam v obnově zájmu o soudobý japonský  film v Evropě. V  obou sekcích se však jako vždy objeví i snímky, které 
budou v ČR k vidění poprvé a v našich zeměpisných šířkách jsou jen málo známé. Všechny filmy budou jako každoročně 
uváděny v původním znění se souběžnými českými a anglickými titulky.

Filmové projekce budou i letos doplněny bohatým doprovodným programem pro děti i dospělé (divadelní  představení, dílny, 
koncerty, výstavy, diskuse aj.), soustředěným zejména do Japonského víkendu v Lucerně (21. – 22. ledna).

Nekorunovaný  král moderní japonské kinematografie Akira Kurosawa na sklonku života prohlásil,  že další osud japonského 
filmu svěřuje do rukou Kitana Takeshiho. Kitano Takeshi, který  si postupně získal i značné mezinárodní renomé, je velmi 
mnohostrannou uměleckou osobností: Je nejen režisérem s nezaměnitelným rukopisem, populárním představitelem rolí 
stoických gangsterů i zbožňovaným televizním komikem, ale i výjimečným spisovatelem a pozoruhodným malířem – a všechny 
tyto složky dohromady, společně s pohnutou životní  zkušeností, určují  jedinečný komplexní charakter jeho filmové tvorby. Vznik 
každého snímku má přitom pevně v rukou od počátku až do konce, od tvorby scénáře až po závěrečný střih.
Kitano Takeshi je v zahraničí znám především jako autor originálních filmů z prostředí japonské jakuzy, festivalová retrospektiva 
však představuje celou žánrovou škálu jeho tvorby od beanovské komedie „Minnā yatteru ka!“  (Všichni to dělají), nad níž 
zůstává rozum stát, přes dětskou epopej „Kikujirō no natsu“ (Kikudžiró) a originální remake samurajské klasiky Zatōichi 
(Samuraj) až  po monumentální vizuální báseň „Dolls“. Ale i jakuza v Kitanově podání mnohdy dokáže okouzlit jinak zapřisáhlé 
nepřátele akčního žánru – prakticky v každém jeho snímku z této oblasti je totiž také nezanedbatelný  kus absurdní  komedie, 
básnického melodramatu, svérázné sebeironie i fascinující výtvarné extáze.

V rámci festivalu bude letos k vidění 14 celovečerních filmů (z toho 13 hraných a 1 animovaný).
Vstupenky na jednotlivé filmy za cenu 80 Kč lze letos poprvé koupit i přes internet, permanentky „exclusive“ za 555 Kč (s 
rezervací nejlepších míst) a „student“ za 300 Kč (bez rezervace místa) se prodávají výhradně v pokladně kina Lucerna.
Organizátory přehlídky jsou Česko-japonská společnost, Velvyslanectví Japonska v ČR, nadace The Japan Foundation a Palác 
Lucerna.

Kompletní program festivalu včetně anotací všech filmů,  programových aktualit a prolinků na koupi vstupenek naleznete na 
webové stránce www.eigasai.cz.
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