
NA FESTIVAL EIGASAI 2020 DO PRAHY PŘIJELA FOTOGRAFKA AI IWANE

Japonská fotografka Ai Iwane je speciálním hostem letošního festivalu Eigasai 2020. Paní Iwane 

se od roku 2006 věnuje fotografování potomků původních japonských usedlíků na souostroví 

Hawaii. A byly to právě její fotografie, které inspirovaly obyvatele přírodní a jadernou katastrofou 

postižených měst v prefektuře Fukušima k činu, o kterém pojednává dokumentární film Bon-uta, 
píseň domova (režie: Júdži Nakae, 2019), který v evropské premiéře uvede festival Eigasai v Lu-
cerně ve středu 22. ledna od 18 h. 

 

Ještě 5 let po katastrofálním zemětřesení, vlně cunami a havárii jaderné elektrárny Fukušima se obyvatelé jednoho 

z postižených měst – Futaby – nemohou vrátit do svých domovů a žijí dočasně ubytování po okolí. Zde se setkávají 

s fotografkou Ai Iwane, která mimo Hawaii působí také ve Fukušimě. A díky jejím fotografiím z Hawaie odhalují, že 

sváteční tanec Bon-uta, úžasný folklorní skvost a součást oslav svátku zemřelých, s sebou na Hawaii před 100 lety 

převezli japonští imigranti právě z jejich domoviny. A že tradice jejich regionu, v místě svého vzniku odsouzená 

k zániku, na Hawaii žije šťastným životem. Anglicky nemluvícím lokálním bubeníkům se Hawaie znalá fortografka 

Iwane nabídne jako průvodce a společně na souostroví odcestují. 

Fukušimští hudebníci poznávají, jak se píseň jejich domova na Ha-

waii za 100 let dále vyvinula, připojují se k hawaiským potomkům 

svých původních krajanů a tanec Bon-odori s písní Bon-uta, kterým 

žijící oslavují své zemřelé předky, na Hawaii tančí společně. A v 

jejich srdcích počíná klíčit naděje, že tradice nutně zaniknout ne-

musí. Potomci k životu v evakuaci odsouzených obyvatel Futaby, 

by se totiž právě na Hawaii mohli svůj původní folklór opět naučit, 

až se po mnoha letech budou moci do města vrátit.

Ai Iwane za svoji první fotografickou sbírku „Kipuka“ získala v roce 2018 prestižní fotografickou cenu Kimura Ihei Pho-
tography Award. Cenu založil jeden z největších japonských deníků Asahi Shinbun a je udělována od roku 1975. 

 Iwane používá speciální techniku panoramatické fotografie, některými experty označovanou za experimentální 

fotografování, se záběrem 360 stupňů. Na jeden snímek spotřebuje 2 metry filmu. Iwane používá fotoaparát a postu-

py, vynalezené v roce 1904. A je to právě dlouhý film, co jí pomáhá zachytit energii fotografovaného objektu. 
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 „Ze snímku jsem nechtěla nic vyseknout. Naopak, spíš jsem hledala způsob, jak do snímku nasát energii daného místa“. 
A dodává, že tato práce s 20 kg těžkým fotoaparátem vyžaduje všechny její duševní i fyzické síly. 

Pro sbírku Kipuka vybírala ty nejlepší z 100.000 snímků, které vytvořila za deset let svého působení na Hawaii. 

Jedním z vedlejších přínosů její práce bylo právě propojení hawaiských a fukušimských hudebníků. Slovo Kipuka 

pochází z hawaiského jazyka a označuje místo, kde mezi sopečnou lávou začíná klíčit nová rostlina. Přímý význam 

tohoto slova pak je „nové místo k životu“. 

Ve snímku Bon-uta, píseň domova, režisér Júdži Nakae (oceněný za snímky Nabiina láska (1999), Ananasové výlety 

(1992) pokládá velice intenzivní otázku: Jak moc je člověk spojen s krajem svého dětství a co se s člověkem děje, 

když o tuto „krajinu své duše“, a tedy i vnitřní identitu, přijde. Přesto, že technicky jde o „dokument“, snímek jde 

nekonečně do hloubky. Ztráta kořenů v oblasti postižené katastrofou, znovunalézání kořenů japonských usedlíků 

po 100 letech na Havaji, to vše v kulisách hudby bubnů taiko a zpěvu. Právě proto, že ve filmu nevystupují herci, ale 

skuteční lidé reprezentující své skutečné životní příběhy, je jeho sdělení mimořádně silné a přímočaré. Režisér Nakae 

na něm pracoval přes tři roky. Film sám, ale i prezentace fotografky Iwane po projekci plánovaná v prostorách kina 

Lucerna,  dokáže nabídnout odpovědi na všechny otázky, které stran života ve Fukušimě před i po havárii může jen 

český divák mít.

Festival Eigasai 2020 uvede film Bon-uta, píseň domova, ve středu 22. 1. od 18:00 v kině Lucerna. Beseda v angličtině 

(s případným překladem do češtiny v případě nutnosti) bude následovat v galerii Lucerna bezprostředně po filmu. 

Kontakty pro média: 
Ondřej Hýbl
předseda Česko-japonské společnosti, tlumočník a asistent fotografky během festivalu
ondrej.hybl@gmail.com
tel.: 736 749 904

Haruna Honcoop
PR Eigasai 2020
haruna@eigasai.cz
tel.: 777 074 060

Pořadateli festivalu jsou Česko-japonská společnost, Velvyslanectví Japonska v ČR, The Japan Foundation  

a Palác Lucerna.

Mediálními partnery Eigasai 2020 jsou: Radio 1, Cinepur, Deník N, Asianstyle a 25FPS. 
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