
Festival japonských filmů a kultury EIGASAI 2014 
 - PlzEňSké ozvěny 

Jádrem letošního 7. ročníku festivalu Eigasai jsou dva vyhraněné tématické okruhy: 
Šinobi (nindža) a jeho obraz v japonské filmu (od kultovní klasiky až po animovanou 
tvorbu) a Japonci a sport (od uměleckých dokumentů po originální komedie). Druhé 
z témat bylo zvoleno především v souvislosti s padesátým výročím legendární tokijské 
olympiády v r.1964. Díla z obou těchto tématických okruhů se objeví i v Plzni. 
Témata propojuje motto „Vykročme vstříc nepravděpodobnému!“
„Zaujaly nás paralely mezi mimořádnými schopnosti nindžů a neuvěřitelnými výkony 

sportovců či bubeníků, boj vůle a víry o prolomení hranic nemožného i to, jak s těmito 
ingrediencemi zamíchají lidské city“, uvádí programový ředitel festivalu EIGASAI Robin 
Šóen Heřman. Přestože většina snímků má výrazný akční náboj, velká část z nich diváka 
překvapí vytříbeným estetickým zpracováním a sugestivními výkony, jak hereckými, tak 
sportovními. K uměleckým vrcholům plzeňského festivalu nepochybně patří působivý 
raritní dokument ondekoza – bubenická legenda (Za Ondekoza, režie KATÓ Tai, 
1981/94), který originálním způsobem zachycuje zrod bubenické komunity, propojující 
hru na bubny taiko s maratónským během. Příznivci karate jistě uvítají prvotřídní snímek 

Černý pásek (Kuro-obi, režie NAGASAKI Shun’ichi, 2007), autenticky zobrazující toto bo-
jové umění a především podstatu jeho filosofie. Milým odlehčením programu jsou ab-

surdní rodinné komedie ze sportovního světa; zápasník sépie (Ika resurá, režie KAWA-
SAKI Minoru, 2004) a Ping-pong (Pinpon, režie SORI Fumihiko, 2002) nebo legendární ani-
movaný film Džúbei a umění nindžucu (Júbei ninpúchó, režie KAWAJIRI Yoshiaki, 1993).

Filmové projekce doplňuje bohatý doprovodný programu – v jeho rámci festival 
představí např. tradiční japonské divadlo, hudbu či bojové umění nindžucu, nebu-
dou ale chybět ani tradiční přednášky a besedy o uváděných filmech. 

Generálním partnerem letošního festivalu je stejně jako v loňském roce Evropské 

hlavní město kultury: „Plzeňské publikum má díky festivalu Eigasai možnost srovnání 
evropské a asijské kultury. Seznámení se s jinak nedostupnou japonskou kinematografií 
se stává podnětem k  interkulturnímu dialogu, který nám pomáhá uvědomit si hod-
noty vlastní našemu kulturnímu smýšlení,“ vysvětluje Jiří Sulženko, programový ředitel 
projektu Plzeň 2015. „Plzeňské ozvěny festivalu Eigasai obsahově navazují především 
na Dny japonské kultury, které se během dvaceti let své existence staly již tradicí a jed-
ním z významných kulturních pilířů města Plzně. Oba festivaly pak ve zdejším regionu 
zprostředkovávají kultivovanou reflexi jak tradiční japonské estetiky a filosofie, tak 
i současných uměleckých disciplín. Festival Eigasai pak ve svém základě předjímá význ-
amný česko-japonský projekt v rámci programu Plzeň 2015, a to Japonské dny 2015 a EU 
Japan Fest,“ dodává Sulženko.
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ProGrAm:

Všechny filmy festivalu budou uvedeny v plzeňské premiéře, v původním znění s českými 
a paralelními anglickými titulky.

StřEDA 5. 2. 
18:30 Tradiční japonské frašky kjógen v mistrném českém překladu (Malé  
divadlo kjógenu)

SORI Fumihiko: Ping-pong (Pinpon, 2002), 114 min. 
Dynamický snímek ze světa středoškolského ping-pongového klání, za který režisér 
Sori Fumihiko obdržel cenu Japonské filmové akademie. Film vyniká zejména nápa-
ditou kamerou, efektním střihem, vizuální nadsázkou, kombinací komediálních prvků 
s působivým citovým nábojem - ale i skvělými sportovními výkony.

ČtvrtEk 6. 2. 
18:30 KAWASAKI Minoru: zápasník sépie (Ika resurá, 2004), 91 min. 
Originální kafkovská komedie prodchnutá svérázným absurdním humorem. Z nezvyklé 
perspektivy představuje nejen svět profesionálního zápasu, ale i mnohé zdánlivě nedot-
knutelné tradiční japonské hodnoty. 

PátEk 7. 2. 
18:30 flétna shakuhachi – nástroj mnichů a samurajů (ŌSAKO Seizan – shakuhachi, 
Jan Vorlíček – bubny) 
 
KAWAJIRI Yoshiaki: Džúbei a umění nindžutcu (Júbei ninpúchó) 1993/, 91min. 
Po výtvarné i dějové stránce dokonale zpracovaná nindžovská krvárna s jemným 
erotickým nádechem – skutečná lahůdka pro milovníky akčního anime všech věkových 
kategorií. 

SobotA 8. 2. 
17:00 nindžucu v praxi - ukázky a beseda (bujinkan Dojo Prague) 
 
20:00 NAGASAKI Shun´ichi: Černý pásek (Kuro-obi, 2007), 95 min.  
Umělecky působivý střet duchovních principů karate a válečné mašinerie ve 30. letech. 
Hlavních rolí se ujaly absolutní špičky japonského karate Naka Tatsuya a Yagi Akihito - 
díky jejich výkonům se film stává velkým karatistickým koncertem. 

nEDělE 9.2. 
17:00 Přednáška s titulem Pravda i zbožnost jsou v těle, ve které se bude japanolog 
a buddhistický mnich robin Šóen Heřman zamýšlet nad fyzickou podstatou japonské 
zbožnosti i estetiky, ale i některými dalšími tématy, souvisejícími s promítanými filmy.

20:00 SHINODA Masahiro: Soví hrad (Fukuró no shiro, 1999), 138 min. 
Slavné, dnes již klasické zpracování nindžovského tématu na námět stejnojmenného 
populárního historického románu Shiby Ryótaróa, odehrávajícího se na sklonku 16. 
století. 

PonDělí 10.2. 
18:30 KATÓ Tai: ondekoza - bubenická legenda (Za Ondekoza, 1981/1994), 107 min. 
Vizuální poéma pozoruhodného režiséra japonské nové vlny o svérázné komunitě, 
kterou stmelilo prostředí nehostinného ostrova Sado, hra na bubny taiko a maratónský 
běh. Snímek, který neobyčejně sugestivním způsobem přibližuje nejen dech beroucí 
bubenické výkony, ale i samu esenci japonské estetiky, patří k uměleckým vrcholům 
letošního festivalu. Organizátoři vynaložili mimořádné úsilí, aby se jim tento prakticky 
nedostupný titul povedlo získat.
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Plzeňské ozvěny pořádají: 
Bezejmenná čajovna, Česko-japonská společnost a Dominik centrum

Generální partner:
Plzeň 2015
Finančně podpořeno z projektu Plzeň 2015 – Evropské hlavní město kultury 2015 
(www.plzen2015.eu), který se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

ozvěny podpořil: 
Sushi bar ZEKE

Spolupořadatelé festivalu EIGASAI: 
Velvyslanectví Japonska v ČR, nadace The Japan Foundation.

PřEDProDEJ vStuPEnEk: 

Měšťanská beseda
Kopeckého sady 13, Plzeň
Tel: 378 035 415, e-mail:  
ticketing@dominikcentrum.cz

Vstupenky je možno zakoupit i on-line přes webovou stránku www.mestanska-beseda.cz

Kuro-obi Džúbei a umění nindžucu

Ósako Seizan hraje na 
shakuhachi

IlusTRAčNí fOTOgRAfIe Ke sTAžeNí  

kjógen lišky z ostrova 
Sado
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Džúbei a umění nindžucu

Bujinkan Dojo Prague 
- trénink ninjutsu
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