
Téměř dvě desítky projekcí a bohatý doprovodný program 
 
Shinobi (ninja) a jeho obraz v japonském filmu
od kultovní klasiky až po animovanou tvorbu
 
Olympijské Japonsko, Japonci a sport
od uměleckých dokumentů až po originální komedie
 
Letos poprvé: intenzivní weekendový maratón (24. – 26. 1.)
Téma: Shinobi – ninja – ninjutsu + anime
Unikátní filmy (11 projekcí) – a unikátní doprovodný program vč. otevřeného tréninku 
základů ninjutsu (Bujinkan Prague Dojo), přednášek a neformálních besed. Tradiční frašky 
kjógen, hudební happening s bubny taiko, výstavy, dílny tradičních disciplín pro děti i dospělé... 
Speciální permanentka, možnost ubytování. 
 
Aktualizovaný program, rezervace permanentek, předprodej vstupenek

 www.eigasai.cz 

7TH FESTIVAL OF JAPANESE FILM
AND CULTURE

7. ROČNÍK FESTIVALU 
JAPONSKÝCH FILMŮ 

A KULTURY

第7回　日本映画際（プラハ・チェコ）

2014

22. – 28. 1. 2014 
kino Lucerna, Praha

22. 1. 18:30 slavnostní zahájení
st Pinpon | Ping-pong SORI Fumihiko 2002 114‘

23. 1. 19:30 olympijské Japonsko - beseda s Věrou Čáslavskou
čt Tōkyō orimpikku | Tokijská olympiáda ICHIKAWA Kon 1965 179‘

24. 1. 18:00 Shinobi no mono | Příběh nindži 1 YAMAMOTO Satsuo 1962 105‘
pá 19:50 období sengoku - historický úvod

20:30 Zoku-Shinobi no mono | Příběh nindži 2 YAMAMOTO Satsuo 1963 93‘
22:15 Jūbei ninpūchō | Džúbei a umění nindžucu KAWAJIRI Yoshiaki 1993 91‘

25.1. 
so

10:00 Cyborg 009 - Chōginga densetsu  
Cyborg 009 - Supergalaktická legenda

AKEHI Masayuki 1983 130‘

13:30 praxe nindžucu - přednáška s ukázkami
14:20 Ibun Sarutobi Sasuke | Sarutobi Sasuke - jiný příběh SHINODA Masahiro 1965 100‘
16:15 nindžové a horští mniši jamabuši - přednáška 
16:50 Kaze no bushi | Samurai větroplach, 1964 KATŌ Tai 1964 95‘
19:00 frašky kjógen
20:15 Kuroobi | Černý pásek NAGASAKI Shun’ichi 2007 95‘
22:00 Jigoku kōshien | Pekelný baseball YAMAGUCHI Yūdai 2002 87‘

26.1. 14:00 Yagyū ichizoku no imbō | Spiknutí klanu Jagjú FUKASAKU Kinji 1978 130‘
ne 16:15 hudební happening s bubny taiko

17:10 Ika resurā | Zápasník sépie KAWASAKI Minoru 2004 91‘
19:00 Yukinojō henge | Hercova pomsta ICHIKAWA Kon 1963 124‘

27. 1. 18:30 Za Ondekoza | Ondekoza - bubenická legenda KATŌ Tai 1981/94 107‘
po 20:30 Sanada Fúun-roku | Sanadovi hrdinové KATŌ Tai 1963 90‘

28. 1. 18:30 slavnostní zakončení
út Sumairu - Seiya no kiseki | Zázrak sváteční noci JINNAI Takanori 2007 124‘

sport shinobi/ninjutsu anime změna programu vyhrazena

Všechny filmy v japonském znění s českými i anglickými titulky. Vstupné na jednotlivé filmy 80 Kč, zvýhodněné permanentky.

Program mimo kinosál                 

25.1.  10:00-12:00
so Úvod do ninjutsu 1, otevřený trénink pro všechny zájemce bez rozdílu věku a zkušeností 
 Bujinkan Dojo Prague, Strojní fakulta ČVUT, Karlovo nám. 13, Praha 2 (tělocvična A1)

 12:00 - 18:00 
 Dílny tradičních japonských disciplín, Mramorový sál paláce Lucerna

26.1.   09:30-11:00 
ne Úvod do ninjutsu 2, otevřený trénink pro všechny zájemce bez rozdílu věku a zkušeností 
 Bujinkan Dojo Prague, Strojní fakulta ČVUT, Karlovo nám. 13, Praha 2 (tělocvična A1)

spolupráce podpora partneřiorganizátoři

 www.susi.cz



› 
Kolik toho dokáže prozradit zvuk míčku 
o lidské povaze? Dynamický snímek ze 
světa středoškolského ping-pongového 
klání, který má všechny atributy, typické 
pro úspěšné japonské filmy součas-
nosti: Nápaditou kameru, efektní střih, 
vizuální nadsázku, kombinaci komedi-
álních prvků s působivým citovým nábo-
jem. A navíc skvělé sportovní výkony. 

› 
Boj o duchovní podstatu karate v době 
rostoucí militarizace Japonska ve 
30tých letech 20. století se neodehrává 
jen uprostřed světa, ale i v mysli každé-
ho z adeptů. 
Hlavních rolí se zhostili vynikající ka-
ratisté – Naka Tatsuya, dobře známý 
i v Čechách, a okinawský Yagi Akihito 
– celý film je proto jeden velký karatis-
tický koncert. 

› 
Kultovní snímek pro všechny příznivce 
historického a nindžovského žánru. 
Dvoudílný realisticky laděný epos pro-
střednictvím osudů „japonského Jánoší-
ka“ Ishikawy Goemona (? – 1594)  zachy-
cuje pozadí historických zvratů v závěru 
jedné z nejdramatičtějších epoch japon-
ských dějin, tzv. Sengoku džidai („doba 
válčící země“ od konce 15. do konce 16. 
stol.) a zároveň velmi srozumitelným 
způsobem přibližuje filosofii nindžucu.

› 
Vzácný umělecký dokument jednoho 
z pozoruhodných představitelů japonské 
nové vlny o svérázné komunitě, kterou 
stmelilo prostředí nehostinného ostrova 
Sado, hra na bubny taiko a maratónský 
běh. Vizuální spektákl oslavuje vitální 
energii, jež sálá z nahých těl bubeníků 
stejně jako z ohlušujícího mořského 
příboje. Snímek, který patří k umělec-
kým vrcholům letošního programu, měl 
velmi pohnuté osudy a jeho uvedení na 
festivalu Eigasai je skutečnou raritou. 

›
Romantický dobrodružný snímek o 
strastiplné pouti osudem zkoušené prin-
cezny do její tajemné pravlasti v horách 
– pouti která se zdá být zcela v rukách 
všehoschopných nindžů. Autorem ro-
mánové předlohy je vynikající spisovatel 
Shiba Ryōtarō (1923-96), působivé bar-
votiskové aranžmá je dílem výjimečného 
avantgardního režiséra Katō Taie.

› 
Může učitel stepu postavit na nohy dět-
ský hokejový tým? Nepravděpodobný 
příběh, který připomíná andersenovskou 
pohádku – až na to, že se místo severské 
Evropy odehrává na Hokkaidu a „princ“ 
je hokejista a „princezna“ krasobruslař-
ka. Přestože zápletka je bytostně roman-
tická a dotýká se nejhlubších tajemství 
života a smrti, celý film stepuje v bigbíto-
vém rytmu a je skrz naskrz prostoupen 
typicky japonskými komediálními prvky. 

› 
Sugestivní historická freska o tajupl-
ném pozadí následnických sporů v to-
kugawské dynastii, která originálním 
způsobem mísí historii s fikcí. Natočil ji 
klasik akčního psychologického žánru 
Fukasaku Kinji, proslulý zejména sním-
ky z prostředí jakuzy. Film s hvězdným 
hereckým obsazením zaznamenal re-
kordní návštěvnost a odstartoval novou 
vlnu zájmu o historický žánr.

› 
Akční sci-fi anime o jednotce superhrdinů 
s lidskými slabostmi, podnikající bojovou 
expedici do hloubi vesmíru s cílem zabránit 
zlotřilému vládci Zoovi ovládnout zdroj kos-
mické energie. Letos uplyne 50 let od chví-
le, kdy vyšel první komix zachycující zrod 
superhrdinů nazvaných Cyborg 001 až 009 
– toto výročí si připomeneme uvedením 
jedno z nenjápaditějších a výtvarně nejzda-
řilejších zpracování jejich dobrodružství.

Dílo, které nezapomenutelným způso-
bem rozvířilo vody filmové dokumenta-
ristiky, pojímá tokijskou olympiádu jako 
jedno velké drama. Celkem 103 kamery 
měly za úkol zachytit duševní pochody 
sportovců, jejich instinkty, specifické 
zvyky – věnovaly se přitom prakticky 
stejnou měrou vítězům i poraženým, zá-
vodníkům i publiku, ale i nářadí či vlaj-
kám na stožáru. Naprosto jedinečnou 
práci odvedli i zvukaři. 
‹ 

Hororová akční komedie o tom, jak by 
mohl dopadnout legendární středo-
školský baseballový turnaj, kdyby se 
pověstná bojovnost studentů i pedagogů 
dovedla ad absurdum... Spojnice mezi 
filmem a úspěšnou komixovou před-
lohou jsou patrné prakticky v každém 
záběru. 
‹ 

Jedna ze zásadních epizod příběhu 
osamělého nindži Sarutobi Sasukeho ve 
skvostném artovém zpracování. Oslnivá 
černobílá světlohra podtržená minima-
listickou hudbou geniálního Takemitsu 
Tōrua patří k umělecky nejvybroušeněj-
ším zpracováním nindžovského tématu 
vůbec a zároveň k uměleckým vrcholům 
letošního festivalu.
‹ 

Další fragment příběhu legendárního 
nindži samotáře Sarutobi Sasukeho, 
který tentokrát posloužil avantgardní-
mu režisérovi jako záminka k vytvoření 
magické muzikálové koláže s výrazným 
puncem „zlatých šedesátých“. S rolí 
jedince v dějinách a podstatou mocen-
ských konfliktů se Katō ve svém poetic-
ky ironickém snímku vyrovnává vskutku 
nezvyklým způsobem. 
‹ 

Koho by napadlo, že Nakamura Yukino-
jō, dokonalý představitel ženských rolí 
v divadle kabuki, je zároveň mistrem 
meče, který trpělivě čeká na příležitost 
pomstít smrt svých rodičů. 
Snímek s působivým divadelním svíce-
ním a širokoúhlými záběry, evokujícími 
prostorné divadelní jeviště, je mimořád-
ným zážitkem zejména pro milovníky 
klasického japonského divadla a este-
tiky. 
‹ 

Skvěle provedené krvavé akční dždaigeki 
s erotickým nádechem je skutečnou lahůd-
kou pro milovníky tvrdého proudu anime. 
Osamělý putující samurai Džúbei se spolu 
s kunoiči (ženskou nindžou) Kageró a toku-
gawským špiónem Dakuanem dává do boje 
s klanem démonů s nadpřirozenými schop-
nostmi. Zároveň se ale musí vypořádat i se 
svou vzrůstající láskou ke Kagero, jejíž tělo 
je impregnováno jedem do té míry, že oka-
mžitě usmrtí každého, kdo se s ním spojí. 
‹ 

Host čajového setkání projde prostou  
brankou a ocitne se v miniaturním světě 
inspirovaném strohou zenovou filozofií. 
Kráčí po stezce sestavené z kamenů tobiiši 
kolem očistné nádržky cukubai, překračuje 
proudící potok, míjí kamenné lampy tóró, 
symbolizující mantru nechť světlo poznání 
rozhání mračna nevědomosti, až konečně 
úzkým, nízkým otvorem téměř v kleče vstu-
puje do čajového domku…¨
‹ 

Satirický snímek kafkovského stylu 
s řadou kouzelně absurdních situací, ve 
kterém Kawasaki Minoru, specialista na 
„živočišná témata“ (Krab brankářem, 
Sekční šéf je koala ap.) kromě roman-
tického příběhu vášně, strachu, touhy 
po vítězství a všem bytostem společné 
touhy po štěstí předkládá s jemnou 
ironií i svéráznou vizi poslání profesio-
nálního zápasu. 
‹ 

Pinpon (Ping-pong)
režie SORI Fumihiko, 2002, 114 min.

Kuro-obi (Černý pásek)
režie NAGASAKI Shun’ichi, 2007

Shinobi no mono (Příběh nindži 1)
Zoku Shinobi no mono (Příběh nindži 2)
režie YAMAMOTO Satsuo, 1962, 1963

Za Ondekoza (Ondekoza – bubenická legenda)
režie KATŌ Tai, 1981/1994

Kaze no bushi (Samurai větroplach)
režie KATŌ Tai, 1964

Sumairu – Seiya no kiseki 
(Zázrak sváteční noci)
režie JINNAI Takanori, 2007 – zakončení

Yagyū ichizoku no imbō
(Spiknutí klanu Jagjú)
režie FUKASAKU Kinji, 1978

Cyborg 009 - Chōginga densetsu
(Cyborg 009 - Supergalaktická legenda)
režie AKEHI Masayuki, 1983

Tōkyō orimpikku (Tokijská olympiáda)
režie ICHIKAWA Kon, 1965, 179 min.

Jigoku kōshien (Pekelný baseball)
režie YAMAGUCHI Yūdai, 2002

Ibun Sarutobi Sasuke
(Sarutobi Sasuke – jiný příběh)
režie SHINODA Masahiro, 1965

Sanada fūun-roku (Sanadovi hrdinové)
režie KATŌ Tai, 1963

Yukinojō henge (Hercova pomsta)
režie ICHIKAWA Kon, 1963

Jūbei ninpūchō (Džúbei a umění nindžucu)
režie KAWAJIRI Yoshiaki, 1993

Ika resurā (Zápasník sépie)
režie KAWASAKI Minoru, 2004

Chuť čaje=chuť zenu 
výstava v kavárně Lucerna
Fotografie Zdeňka Thomy


