
Festival argentinské kultury v Paláci Lucerna 

Palác Lucerna v Praze ve spolupráci s Velvyslanectvím Argentinské republiky 
v Praze představují Festival argentinské kultury, který se koná v Paláci Lucerna při 
příležitosti 90. výročí navázaní diplomatických vztahů mezi Argentinou a Českou 
republikou. Festival představí Argentinu prostřednictvím fotografie, filmu, hudby, 
tance a literatury. 

Festival zahájí 18. října v Pasáži Lucerna výstava fotografií s názvem České 
stopy v Argentině, jejímž autorem je fotograf Vojtěch Vlk. Fotografická výstava je 
cyklem portrétů z prostředí krajanské komunity. Osoby z cyklu jsou potomci 
vystěhovalých Čechů a Slováků, kteří se aktivně hlásí ke svým kořenům. Někteří 
organizují kulturní aktivity a navštěvují kurzy českého jazyka.  Dnes žije v 
Argentině odhadem kolem 100 000 Argentinců, kterým koluje v žilách krev českých 
předků. Na souboru pracoval Vojtěch Vlk v letech 2012 – 2013 v Argentině, kde 
dočasně žil se svou manželkou Vendulou V. Hingarovou, která v krajanské komunitě 
v Buenos Aires, Rosariu a Santa Fe působila jako vyslaná učitelka češtiny. Slavnostní 
vernisáž výstavy proběhne v Pasáži Lucerna 23. října od 18:00 hod. 

 K Festivalu argentinské kultury neodmyslitelně patří také hudba a 
literatura. V pořadu Kulturní kavárna se formou literárního čtení představí ukázky 
z děl dvou významných argentinských spisovatelů Julia Cortázara a Adolfa Bioy 
Casarese. Oba spisovatelé mají mnoho společného, jsou autory románů a povídek, 
narodili se ve stejném roce, jsou následovníci a obdivovatelé Jorge Luise Borgese a 
jsou považováni za krále laplatské fantastické povídky. Letos si připomínáme sté 
výroční jejich narození. Jak jednou uvedl Casares, osobně se poznali kolem roku 
1964 v Paříži a stali se celoživotními přáteli, douhá léta si navzájem vyměňovali 
korespondenci. 
 Povídky a romány Julia Cortázara jsou českým čtenářům již poměrně známé, 
většina jeho děl byla  přeložena do češtiny a vydána. Málokdo ale ví, že Julio 
Cortázar byl také autor textů tangových písní.Vše začalo v Paříži  kolem roku 1953, 
kdy mu jeho přátelé zanechali k poslechu desky  se skladbami Carlose Gardela. 
Cortázar, jak sám uvádí, rád poslouchal jeho skladby na starém gramofonu a při 
jejich poslechu si vychutnával tradiční argentinský nápoj maté. K nejznámějším a 
také nejkrásnější Cortázarovým tangům patří La Cruz del Sur (Jiřní Kříž) a Verdad 
de Buenos Aires (Pravda z Buenos Aires). Milovníci tanga si budou moci poslechnout 
ukázky z jeho písní, a mnohé jiné, v podání argentinského kytaristy a zpěváka 
žijícího v Praze Juana Carlose Vivase jako součást programu Kulturní kavárny, která 
proběhne v pátek 31.10. od 16:30 do 18:30 hod. Pořad bude probíhat v českém a 
španělském jazyce. 

Argentinská kinematografie se představí na třetím ročníku festivalu CINE 
ARGENTINO - Festivalu argentinského filmu. Pražská část přehlídky proběhne 
v termínu 30.10.–4.11.2014, v Brně se festival uskuteční ve dnech 1.-4.11.2014. 
V Argentině každoročně vznikne velké množství nesmírně zajímavých filmových 
titulů. Tato pro českého diváka téměř neznámá kinematografie se pyšní celou řadou 
významných ocenění ze světových festivalů i Oscary pro nejlepší zahraniční film.  
 Po úspěchu prvních dvou ročníků připravuje letošní pokračování opět to 
nejlepší z  argentinské filmové tvorby uplynulých let. Festival zahájí film Divoké 
historky. Šest divokých historek spojuje téma drobných i větších nespravedlností a 
křivd, kterým se člověk nemůže bránit, nechce-li překročit hranice zákona či 
dobrých mravů. Černá komedie koprodukovaná bratry Almodóvarovými si podmanila 
diváky festivalu v Cannes i Karlových Varech. Režisér Carlos Sorín se představí 
prostřednictvím dvou snímků. Film Malé příběhy je mozaika příběhů v městečku 
téměř na konci světa, v Patagonii, o hledání lásky, štěstí a odpuštění. Psí život je 
příběh o mechanikovi Juanu Villegasovi, který v  situaci, kdy ztratí práci i další 



perspektivy, dostává dárek, argentinskou dogu Bombóna, jenž se stane nejenom 
jeho kamarádem ale i nadějí na  lepší život. Program doplňují dva filmy s taneční 
tematikou a to Fantom  Buenos Aires a Měsíc z  Avellanedy, v  hlavní roli 
s Ricardem Darínem. Německý lékař režisérky Lucíe Puenzo je adaptací románu o 
Josefu Mengelem a části jeho života, kdy se skrýval v  Argentině. Přehlídku 
zakončuje film Akáty, křehký a dojemný příběh řidiče kamionu a ženy, která řidiči 
zaplatí, aby ji s dcerkou převezl z Paraguaye do Buenos Aires. 

Stejně jako v minulých ročnících je i letos zařazena retrospektiva 
současného filmového tvůrce, jímž je Daniel Burman. Ten se ve své tvorbě 
zaměřuje na mezigenerační konflikty a mezilidské vztahy v rodině a společnosti 
obecně. V rámci retrospektivy se představí čtyři filmy. Film Bratr a sestra vypráví 
příběh bratra, jenž obětoval svůj život péči o matku a sestru, pro kterou rodinné 
hodnoty nic neznamenají a bratra po smrti matky přinutí přesídlit z Buenos Aires do 
Urugaye. Prázdné hnízdo je příběhem manželského páru, který se snaží najít 
novou cestu životem poté, co všechny tři děti, jimž zasvětili život, opustí domov. 
Film Ztracená objetí sleduje osudy Ariela, který chce emigrovat z  Argentiny do 
Evropy, a na pozadí jeho rozhodování sledujeme ostatní členy rodiny a Arielův 
vnitřní boj se vztekem na otce, jenž ho v  dětství opustil. Režisérův nejnovější 
snímek Tajemství štěstí je příběhem o lásce, věrnosti a zradě, který klade sny nad 
již dlouho ztracené sliby.  

V  rámci slavnostního zahájení 30.10. se diváci mohou těšit na ukázku 
argentinského tanga. Před filmem proběhnou ukázky tohoto populárního tanečního 
stylu v  pasáži Paláce Lucerna, po zahajovacím snímku se představí čtyři taneční 
školy – Buenos Aires Tango, El Caminito, Tango On Studio a Tango Do– v Mramorovém 
sálu Paláce Lucerna. V rámci doprovodného programu festivalu proběhne v neděli 
2.11. v kavárně Lucerna tradiční argentinská tančírna – milonga. 

B l iž š í i n fo rmace a p rog ram fe s t i va lu na jde te na s t r ánce  
www.festivalargentino.cz. 

Jednotné vstupné na všechny projekce festivalu je 100 Kč. Pro diváky je 
k  dispozici i permanentka na všechna představení festivalu za 500 Kč. Všechny 
filmy jsou ve španělském znění s anglickými  i českými titulky, s  výjimkou filmu 
Německý lékař, který bude uveden s českými a španělskými titulky. 

Festival CINE ARGENTINO pořádají: Lucerna-Barrandov ve spolupráci s 
Velvyslanectvím Argentinské republiky v Praze a kinem Art v Brně 
 
Festival podpořili: Státní fond kultury České republiky 

Festival se koná pod záštitou ministra kultury České republiky 

Mediální partneři: ČSFD, Expres FM, České noviny, Metropolis, Expats.cz, 
FANonline, Hedvábná stezka 

Kontakt pro média: 
Zuzana Václavová, produkce@lucerna.cz, 739 298 978 

PROGRAM FESTIVALU:  

Vojtěch Vlk - České stopy v Argentině / výstava fotografií 
18.10.-14.11.2014  
Pasáž Lucerna 

http://www.festivalargentino.cz
mailto:produkce@lucerna.cz


Literární kavárna s hudebním doprovodem  
31.10.2014 16:30 - 18:00 
Kavárna Lucerna 

Milonga - tančírna argentinského tanga 
2.11.2014 21:00 
Kavárna Lucerna 

3. ročník filmového festivalu Cine argentino 

30.10.-4.11.2014 Kino Lucerna Praha 

Čtvrtek 30.10.  
 18:30 Divoké historky / Relatos salvajes (slavnostní zahájení) 
 21:00 Prázdné hnízdo / El nido vacío 
Pátek 31.10. 
 18:30 Ztracená objetí / El abrazo partido 
 20:30 Německý lékař Wakolda / El médico alemán 
Sobota 1.11. 
16:30 Bratr a sestra / Dos hermanos 
18:30 Psí život / Bombón, el perro 
20:30 Divoké historky / Relatos salvajes 
Neděle 2.11. 
 18:30 Fantom z Buenos Aires / Fantasma de Buenos Aires 
 20:30 Měsíc z Avellanedy / Luna de Avellaneda 
Pondělí 3.11. 
 18:30 Tajemství štěstí / El misterio de la felicidad  
 20:30 Malé příběhy / Historias mínimas 
Úterý 4.11. 
18:30 Od úterý do úterý / De martes a martes 

       20:30 Akáty / Las acacias  

1.-4.11.2014 Kino Art, Brno 

Sobota 1.11.  
 18:00 Divoké historky / Relatos salvajes 
 19:00 Akáty / Las acacias 
 20:30 Měsíc z Avellanedy / Luna de Avellaneda 
Neděle 2.11. 
 18:00 Německý lékař Wakolda / El médico alemán  
 19:00 Prázdné hnízdo / El nido vacío  
 20:30 Malé příběhy / Historias mínimas 
Pondělí 3.11. 
 18:00 Fantom z Buenos Aires / Fantasma de Buenos Aires 
 19:00 Měsíc z Avellanedy / Luna de Avellaneda 
 20:30 Psí život / Bombón, el perro 
Úterý 4.11. 
 18:00 Akáty / Las acacias  
 19:00 Malé příběhy / Historias mínimas 

       20:30 Divoké historky / Relatos salvajes  


