Festival japonského filmu a kultury EIGASAI 2014
– zveřejněn program, zahájen předprodej!
Pouhé dva týdny zbývají do začátku 7. ročníku festivalu japonského filmu a kultury EIGASAI 2014 v jehož rámci bude možno ve dnech 22. – 28. ledna 2014
v pražském kině Lucerna a přilehlých prostorách navštívit bez mála dvě desítky
neopakovatelných filmových projekcí a bohatý doprovodný program.
Jádro festivalu letos tvoří dva vyhraněné tématické okruhy – a sice Shinobi
(ninja) a jeho obraz v japonském filmu (od kultovní klasiky po animovanou
tvorbu) a Olympijské Japonsko, 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, jedné ze zásadních přelomových událostí v dějinách poválečného Japonska.
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Kromě V.I.P. permanentek v dárkovém balení s originální japonskou kaligrafií
jsou již v prodeji i vstupenky na jednotlivé projekce. Na webových stránkách
festivalu je rovněž k dispozici přihlašovací formulář na intenzivní weekendový
maratón ve dnech 24. – 26. ledna. Jeho hlavním tématem bude nindžucu
ve filmu i v praxi. Filmové projekce budou doplněny přednáškami předních
specialistů, s praktickou stránkou nindžucu se bude možno seznámit na vlastní
kůži formou otevřeného tréninku pro úplné začátečníky i pokročilé bez rozdílu
věku a kondice (zajišťuje Bujinkan Dojo Prague). Kromě programu s tématikou nindžucu se mohou účastníci těšit i na originální komedie ze sportovního
prostředí (Zápasník sépie, Pekelný baseball aj.), legendární animované filmy
(např. Cyborg 009) a samozřejmě bohatý kulturní program (klasické frašky kjógen, hudební happening s bubny taiko, dílny tradičních uměleckých disciplín pro
malé i velké, výstavy ikebany, fotografií a další) – přesný časový rozpis a další
průběžně aktualizované informace naleznete na webových stránkách festivalu
www.eigasai.cz. Pro mimopražské účastníky je zajištěno jednoduché ubytování za symbolických 100 Kč za weekend. Program ale samozřejmě probíhá
i ve všední dny – např. ve čtvrtek 23. 1. bude uveden jedinečný umělecký
dokument režiséra ICHIKAWY Kona o tokijské olympiádě v roce 1964 (Tōkyō
Orimpikku, 1965), jemuž bude předcházet beseda s největší hvězdou tokijské
olympiády, gymnastkou Věrou Čáslavskou. Mimořádnou událostí bude i uvedení po léta zcela nedostupného dokumentárního snímku režiséra Katō Taie
s názvem Za Ondekoza, originálním způsobem zachycujícího zrod bubenické
komunity, která spojuje hru na bubny taiko s maratónským během.
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Vstupné na jednotlivé projekce činí 80 Kč, permanentka na weekend je za
400 Kč, V.I.P. akreditace na celý festival za 700 Kč. Jednotlivé vstupenky je
možno zakoupit i on-line na webových stránkách festivalu, permanentky jsou
v prodeji v pokladně kina Lucerna (každý promítací den od 12 hodin do začátku
poslední projekce).
Všechny filmy budou uvedeny v původním znění se souběžnými českými
a anglickými titulky.

produkce@lucerna.cz

Náhledy ilustračních fotografií na následující straně

>

tel.: 739 298 978

Ilustrační fotografie ke stažení
v sekci média na www.eigasai.cz
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