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Artcam uvádí filmový opus Jeana-Luca Godarda 
 
SOCIALISMUS 
 
Ideály rozdělují, sny spojují 

Premiéra: 4. listopadu 2010 
Sourozenci Florine a Lucien se rozhodnou strávit svůj narozeninový den přemýšlením o významu slov 
Volnost – Rovnost – Bratrství. S dětskou upřímností položená otázka nedovoluje rodičům omezit se 
na otřepaná klišé, a tak rodiče a s nimi i tvůrci a diváci musejí bilancovat, odkud vzešly a kam dospěly 
tyto ideály. Během projížďky výletní lodí po Středozemním moři se otevře horizont s množstvím 
dalších otázek, příběhů, událostí, iluzí, mýtů a lží. Koláž názorů náhodných pasažérů, mezi nimiž jsou 
válečný zločinec se svou vnučkou, významný francouzský filosof Alain Badiou, legendární americká 
zpěvačka Patti Smith, či moskevský pohlavár, se prolíná s různými obrazovými materiály, které nás 
přemístí do Egypta, Palestiny, Oděsy, řecké Hellas, Neapole či Barcelony. 
Jean-Luc Godard, enfant terrible světové kinematografie natočil opus o nenaplněných ideálech 
západní společnosti plný kritické sebereflexe, nečekaných spojení, umělecké kreativity a vtipu. 
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O filmu 

"Demokracie a tragédie byly sezdány v Athénách." 

Místo Socialismus by se Godardův nejnovější film, představený letos v květnu na festivalu v Cannes, 
mohl stejně dobře jmenovat Kapitalismus, nechal se slyšet režisér. Historie, Umění, Evropa - to by 
rovněž mohly být legitimní názvy ne pro jeden, ale pro většinu Godardových filmů z posledních 
dvaceti let. Tentokrát Godard poslal různé pasažéry - vedle fiktivních postav i filozofa Alaina Badioua 
a zpěvačku Patti Smithovou - na plavbu po Středozemí; nezávislá druhá linie nám představí jeden 
malý rodinný podnik ve Francii, kam se dostaví žurnalisté, neboť otec kandiduje v kantonálních 
volbách. Každá z linií je pojednána odlišně, co se týče formy, stylu i (ne)vážnosti podání. V první 
spolu navíc rovnocenně alternují naprosto nesourodé techniky záznamu obrazu, to vše za 
rytmizujících nárazů maximálně "nahuštěné" zvukové stopy, bubnujícího a syčícího "větru historie", 
který u Godarda bičuje a pohání vpřed zbloudilou loď staré Evropy. Z arzenálu dějin myšlení a kultury 
promlouvá - prostřednictvím slov nebo obrazů - řada vznešených stínů, zvláště pak těch, k nimž se 
Godard vrací s až umanutou pravidelností: Rossellini, Velázques, Ejzenštejn, Rembrandt, Beckett. 
Jako u žádného druhého filmaře platí u Godarda, že opakování je matka novosti. 

Milan Klepikov, z programu kina Ponrepo 
 
O režisérovi  
Jean-Luc Godard (1930) se do povědomí diváků zapsal především díky svým hravým a nekonvečním 
filmům o nemožnosti lásky a problémech komunikace U konce s dechem (1960), Žít svůj život (1962), 
Pohrdání (1963) či Bláznivý Petříček (1965). Godard není nicméně pouze čelným představitelem tzv. 
Francouzské nové vlny z přelomu 50. a 60. let minulého století. Kinematografii začal reflektovat a 
proměňovat ještě předtím, než se pustil do natáčení vlastních filmů (od začátku 50. let působil jako 
filmový kritik ve slavném časopise Cahiers du cinéma), a jeho kariéra ani zdaleka neskončila 
v polovině 60. let spolu s novou vlnou. Na přelomu 60. a 70. let začal intenzivně zkoumat, jak dělat 
skutečně politickou kinematografii, a to nejen po stránce formální a obsahové, ale také produkční a 
distribuční. V dalších letech pak experimentoval s možnostmi, jež nabízí práce s videem, což zúročil 
při svém návratu k „normální“ kinematografii na konci 70. let (…). 
 
Helena Bendová a David Čeněk (eds.), Jean-Luc Godar texty a rozhovory, JSFA, Jihlava, 2005. 
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Nebude lehké vybrat vhodný dárek pro Jeana-Luca Godarda, jemuž bude 3. prosince osmdesát. Čím 
potěšit člověka, který kromě benátského Zlatého lva a mnoha jiných festivalových trofejí získal elitní 
Premium imperiale, považovanou za "Nobelovou cenu umění"? To bylo v roce 2002, tehdy si ještě 
režisér cenu v Tokiu osobně vyzvednul. V roce 2007 už odmítl jet do Berlína pro Evropskou filmovou 
cenu za celoživotní dílo. Letos v květnu nakonec nebyla ani premiéra vlastního nového filmu 
dostatečnou motivací pro opuštění rodného Švýcarska a návštěvu festivalu v Cannes. 
25. srpna proběhla médii zpráva o tom, že Godardovi má být letos udělen čestný Oscar. Od té doby 
se představitele Americké filmové akademie a spolu s nimi i novináři snažili získat od filmaře 
vyjádření, zda se 13. listopadu na ceremonii v Hollywoodu objeví - marně. Pokus snaživých 
dopisovatelů ze Sunday Times o spontánní navázání rozhovoru s podivínským géniem začal a 
skončil roztomilým úsměvem a odmítavým: "Merci."  

Milan Klepikov, z programu kina Ponrepo 
 
Výběr z filmografie 
2010 Socialismus 
2002 Dalších deset minut II.  
1995 JLG/JLG  
1989 - 98 Histoire(s) du cinéma 
1993 Bohužel pro mě 
         Je vous salue, Sarajevo (video film)  
1991 Německo rok 90 devět nula 
1987 Pěstuj si pravačku 
1985 'Je vous salue, Marie' 
1983 Křestní jméno Carmen 
1980 Zachraň si, kdo můžeš (život) 
1972 Tout va bien 
1967 Daleko od Vietnamu 
         Week End 
         2 ou 3 choses que je sais d'elle 
1966 Made in U.S.A. 
         Masculin, féminin: 15 faits précis 
1965 Alphaville 
         Bláznivý Petříček 
1963 Pohrdání 
         Vojáček 
1962 Žít svůj život 
1961 Příběh vody 
         Žena je žena 
1959 U konce s dechem 
 
Odkazy na rozhovory s J.-L. Godardem k filmu Socialismu: 
http://www.filmlinc.com/nyff/2010/film-comment-interview-jean-luc-godard-talks-about-film-socialisme 
http://www.festival-cannes.fr/assets/Image/Direct/033107.pdf 
 

http://www.filmlinc.com/nyff/2010/film-comment-interview-jean-luc-godard-talks-about-film-socialisme
http://www.festival-cannes.fr/assets/Image/Direct/033107.pdf
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SOCIALISMUS / Premiéra: 4. listopadu 2010 
 
Scénář a režie: Jean-Luc Godard  
Hrají: Patti Smith, Alain Badiou, Catherine Tanvier, Christian Sinniger, Jean Marc Stehlé, Robert 
Maloubier 
Střih: François Musy & Gabriel Hafner 
Hudba: ECM Records  
Země: Švýcarsko / Francie  
Rok výroby: 2010 
Formát: 35 mm / barevný  
Stopáž: 102 minut 
Foto ke stažení: http://www.artcam.cz/press-ke-stazeni/1-press-pripravujeme 
Oficiální stránky filmu: http://www.filmsocialisme.com/ 
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