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O visegrádských kinematografiích se píše především v kontextu tradice filmového 

modernismu (tedy v kontextu tradice uměleckého filmu, s důrazem na formální a 

tematické experimenty) a zároveň z elitářské pozice k jejich kulturní produkci. Tento 

přednáškový cyklus, organizovaný v rámci projektu VISEGRAD CINEMA: POINTS OF 

CONTACT FROM THE NEW WAVES TO THE PRESENT, se pokusí tuto perspektivu 

otočit a bude se ptát, jak vůbec můţeme analyzovat populární ţánrové filmy pocházející z 

visegrádských zemí. V tomto kurzu se především zaměříme na ţánr sci-fi, který byl 

jedinečným způsobem ovlivňován západními i sovětskými modely a který byl pod jejich 

vlivem značně hybridizován. 

Cílem kurzu je představit různé konceptuální přístupy ke studiu populárních ţánrů a 

naznačit moţnosti, jak analýza populárního filmu můţe obohatit náš přístup k historii 

vizuální kultury střední a východní Evropy, resp. vizuální kultury visegrádských zemí.  

 

 

sylabus přednášek 

 

13.10. 

Petra Hanáková (FF UK Praha) 

Ţánrové a populární kino ve visegrádském filmu: Případ sci-fi a dalších „marginálních“ 

ţánrů – tématika a styl mezi Východem a Západem 



 

20.10. 

Kateřina Svatoňová (FF UK Praha) 

Literární kontexty a další souvislosti visegrádské a obecněji východoevropské sci-fi 

 

27.10. 

Anna Batistová (FF MU Brno) 

Vědeckofantastický film, sci-fi nebo dokonce western? Definice ţánrů v kritickém 

diskursu soustředěném okolo československého filmu 60. let 

 

3.11. 

Petra Hanáková – Kateřina Svatoňová (FF UK Praha) 

Hybridita jako moţný klíč k populárním ţánrům v kontextu střední Evropy 

 

10.11. 

Iwona Łyko (FF UK Praha)  

Zánik civilizace ve filmech Piotra Szulkina 

 

17. 11.  

přednáška se nekoná kvůli státnímu svátku – studentům je zároveň náhradou doporučeno 

zúčastnit se v tomto týdnu související visegrádské konference „Screen Industries in East-

Central Europe“ (11.–13.11.2011), spoluorganizované KFS FF UK, především navštívit 

přednášku Anikó Imre (University of Southern California, Los Angeles, USA): „Brave 

New European Media Industries – A Regional Research Agenda“ 

 

24. 11. Teréz Vincze (Eötvös Loránd University, Budapešť)  

The limits of imagination: Hungarian sci-fi cinema 

 

1. 12. Jana Dudková (VŠMU Bratislava) 

Čekání na ţánrový film aneb kreolizovaný film na Slovensku 

 

8. 12. Stanislava Přádná (FF UK Praha) 

Otisky paměti: Vizualizace paměťových evokací a emocionálních stigmat v ţánru 

sci-fi 
 

15. 12. Ewa Mazierska (University of Warsaw, UCLAN Preston) 

Eastern European visions of the world without men: Konec srpna v hotelu Ozón and 

Seksmisja  

 

5.1. Shrnutí a závěrečná debata nad tématy seminárních prací  

 

 

 


