Duch úlu
VíctorErice
Španělsko-2009- 97min

> Duch úlu (El Espíritu de la colmena) je součástí kolekce
programu CinEd, který se věnuje vzdělávání dětí a mládeže
evropským filmem.
>> Tyto pracovní listy mi pomohou objevit film v jeho
celistvosti: projít jej s pomocí slov a obrazů, dozvědět se více
o místech, kde žijí postavy filmu, o době, ve které se děj
odehrává a ve které film vznikl, pomohou mi vytvářet
a odkrývat souvislosti s jinými filmy, knihami, hudbou,
fotografiemi, malbami...
Díky programu CinEd mohu sdílet a objevovat filmy
s mými vrstevníky a mladými diváky z jiných zemí po celé
Evropě!
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A

Film

Viděli jsme ve filmu
Shrnutí v obrazech

1

(11)

Duch úlu

(1)
Putovní kino přijíždí do vesnice
Hoyulelos, aby promítlo film
Frankenstein. Mezi nedočkavými
diváky se objeví i a Ana s Isabelou.
(2)
Teresa čte dopis. Píše o rodině, o nepřítomnosti a nedostatku nových
zpráv…
(3)
Školní výuka. Ana připevňuje oči
figuríně. „Don José už vidí“ říká
učitelka.
(4)
Ana a Isabela prozkoumávají malý
domek se studnou uprostřed polí.
Slyšíme melodii písně Vamos
a contar mentiras.
(5)
Ana se sama vrací do domku.

A

Zkoumá studnu, prázdný vnitřek
stavení a objevuje velkou stopu na
vyšlapané cestičce.
(6)
V lesíku vysvětluje otec Aně a Isabele jak určovat houby a varuje je
před jedovatými druhy.
(7)
Holčičky si hrají ve svých postelích
až do chvíle, dokud jim nepřijde
vyhubovat Milagros.
(8)
Ana a Isabela čekají až přejede
vlak. Ana jen tak tak uhne z kolejí.
(9)
Ana marně hledá Milagros poté, co
najde Isabelu na zemi. V jednom
pokoji najde otevřené okno a rozbitý
květináč.

Film
Ana :

(12)

2

A jak s ním můžeš mluvit, když vychází jen v noci?

Isabel : Říkám ti, že je to duch.
Když jsi jeho kamarádka,
můžeš s ním mluvit, kdy se ti zachce.
Zavřeš oči… A zavoláš ho.
“Já jsem Ana”, “Já jsem Ana”…
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(10)
Muž oblečený ve vojenské uniformě vyskakuje z vlaku, vydává
se směrem k domku se studnou.
(11)
Snídaně v domě. Vše probíhá
v tiché přítomnosti čtyř členů
rodiny. Fernando se dívá na
hodinky a nechá je hrát melodii.
Proběhne
výměna
pohledů
mezi Anou a otcem.
(12)
Ana běží do domku, kde
objevuje stopy krve. Fernando
ji pozoruje z prahu domu.
Holčička utíká pryč, neposlouchá volání svého otce.

Slyšeli jsme ve filmu
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A

Film

A

3

Komentáře filmu

Zamyšlení Víctora Ericeho:
Režiséra Duchu úlu
„Při tvoření filmu bych vždy rád zjistil něco nového o životě. V tomto smyslu je
pro mě film mimo jiné pracovním nástrojem a možností učit se. Jazyk, který až

Často jsem nedůvěřivý ke slovům, jelikož mohou omezovat smysl toho, co
chce člověk vyjádřit. Ve filmu je smysl nerozlučně spjatý s obrazem a zvukem.

Duch úlu

A zkušenost filmaře je především vizuální zkušenost."

B

V Evropě
a jinde

1

Název filmu v patrnerských zemích
programu CinEd.

Jeden film,
různé názvy

Finsko :
Mehiläispesänhenki

Litva :
Avilio Dvasia

Spojené království:
The spirit of the beehive
Francie:
L´ Esprit de la ruche

Česká republika:
Duch úlu
Rumunsko :
Spiritul stupului

Španělsko :
El espíritu dela
colmena

Bulharsko :
Духът hа kошера
Portugalsko :
O espíritoda colméia

Itálie :
Lo spirito dell’alveare
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na posledním místě usiluje o to, aby se stal formou naprostého vědění. […]

V Evropě
a jinde

B

2

Film a jeho doba

Plakáty k filmu

Duch úlu

Duch úlu je prvním celovečerním
filmem Víctora Ericeho (El espíritu
de la colmena, Španělsko, 1940).
Natočen byl mezi únorem březnem
roku 1973 a uveden v září stejného
roku na mezinárodním filmovém
festivalu v San Sebastiánu. Děj
filmu, který se natáčel v jedné
středošpanělské vesnici, se odehrává na „kastilské mesetě, kolem
roku 1940…”, tedy v období těsně
po španělské občanské válce. V ní
se mezi lety 1936 a 1939 střetli
Republikáni zastupující demokraticky

C

zvolenou vládu, s povstaleckými jednotkami, španělského vojska vedených Franciskem Frankem. Tyto
jednotky byly podporovány Německem a Itálií. Děj Ducha úlu se odvíjí
v období začátku frankistické diktatury, uveden byl v době, kdy se
diktatura chýlila ke svému konci.
Ericeho filmové vzdělání hluboce
ovlivnil brzký objev francouzské
Nouvelle Vague (hnutí, které představovalo začátek moderní kinematografie ve Francii.

Film a já

1

Pokud bych měl/a filmu Duch úlu dát jiný
název, byl by to…

Co bych se rád dozvěděl/a o období
diktatury Franciska Franka a o životě ve
Španělsku 40. let? Co měpřekvapilo?
Smyšlený deník jedné postavy
Ana není schopna vyjádřit svoje pocity, strachy
a nejistoty. Můžeme si představit, že se snad
dokáže vyjádřit ve svém deníku... Zkusme vybrat
několik důležitých okamžiků z filmu a udělat zápis
do Ani- na deníku z toho dne. Umíš si představit,
co si Ana zapíše po zhlédnutí Frankensteina v
kině, po na- lezení uprchlíka nebo když se vrátí
domů po svém nočním útěku?
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Nová vlna je spojována především s uvedením filmu Hiroshima,
má láska (Alain Resnais, 1959)
a Nikdo mě nemá rád (François
Truffaut, 1959). Již jako mladého
kritika v časopise „Naše kinematografie“ (Nuestro Cine) nadchli
mladého Ericeho na začátku
60. let italští autoři (dědicové neorealistů) a mezi nimi především
Ermanno Olmi.

Dozvídám se
a představuji si
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Kontext

C

Film a já
Dám obrazy
s jinými díly:

do

2

Dozvídám se
a představuji si

souvislostí

Tyto tři výjevy z filmu Duch úlu mi
možná připomínají jiné výjevy, které
znám… Může jít o jiné filmy, malby,
komiksy,
fotografie,
videoklipy,
reklamy atd.

Jaký plakát bych

pro film vytvořil/a?

Duch úlu

.
Udělám portréty ve snaze zopakovat
efekty světla v obličejích (stínohra, rozdílné barvy světla, ve vlastních obrazech).

Vyberu si obrazy z filmu v Prostoru
mladého diváka (odkaz níže). Můžu také
vytvořit své vlastní obrazy.

Můžu se například projít městem v různou
denní dobu nebo se zaměřit na zvláště
intenzivní okamžiky příběhů postav, které
mě zaujaly.

.
V Prostoru mladého diváka
si vyberu
deset obrázků, které na mě nejvíce zapůsobily nebo ve mně vyvolaly nějaký
pocit (ať už je jakýkoliv).

Fotografuji interiéry nebo exteriéry související s filmem: zaměřuji se na prostor,
rámování, směr přicházejícího světla,
změny těchto prostor během různých
denních dob...

Sestavím sérii obrazů na základě svého
výběru. Spojením obrazů a slov mohu
vytvořit vizuální báseň.

Prostor mladého diváka https://www.cined.eu/cs/prostor-mladehodivaka

D

Souvislosti
Výňatky z filmu Duch úlu jsou přítomny v tematickýchvideo bonusech: „U stolu", Útěk",
„Pohledy", „Vzdálenosti".

Pokud se mi líbil Duch úlu, možná by semi také líbily tyto filmy:
Začátek školního roku (1956, Jacques Rozier,
Francie)
(Film kolekce CinEd)
Vypráví o dobrodružství Reného (nebojácného,
citlivého chlapce) u řeky, poté co uteče ze školy.
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Fotografie z filmu Duch úlu:

D

Souvislosti
Místo (1961, Ermanno Olmi, Itálie)
(film

k o l e k c e C in e d )

Film pojednávající o prvních dnech, které
Domenico prožívá v Miláně, kde začíná pracovat v kanceláři. Vkročí do dospělého života, objevuje město, seznámuje se s mladou
dívkou Magalí...

Vrcholné dílo francouzské nové vlny, které
pro mnoho filmových tvůrců a filmových
fanoušků znamenalo zasvěcení do filmu. Byl
to první celovečerní film Françoise Truffauta
a jeden z jeho nejosobnějších projektů.
V tomto filmu sledujeme dobrodružství
Antoina a jeho snahy být šťastný (zejména
prostřednictvím jeho procházek pařížskými
ulicemi, jeho výprav do kina společně
s kamarádem Reném...) i jeho následného
rozčarování, kterému musí čelit.

Zloději kol (1948, Vittorio De Sica,
Itálie)
Velká klasika italské kinematografie, v níž
jsme svědky ran, které osud dokáže uštědřit
otci a jeho synovi. Ti se snaží odolat útrapám
ekonomické krize a nezaměstnanosti.

Beepie
(1965, Johan Van der Keuken, Nizozemí)
Portrét živé a inteligentní dívky se silnou
osobností, která žije v 60. letech v Amsterdamu.
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Duch úlu

Nikdo mne nemá rád (1959,
François Truffaut, Francie)

D

Souvislosti

Léto 1993

Pokud se mi líbil Duch úlu, možná by se mi také mohli líbili tito malíři
Duch úlu

a jejich obrazy:
Johannes Vermeer
(Delft, 1632-1675)
Hodina hudby

Wilhelm Hammershøi
(Copenhague, 1864-1916)
Interiér s pianem a dámou v černém
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(2017, Carla Simón, Španělsko)
Jeden z nejlepších filmů posledních let.
Natočila ho mladá režisérka Carla
Simónová, která obdivuje Ericeho a jeho
film Duch úlu. Po matčině smrti Fridu
adoptují její strýc s tetou, kteří žijí se svou
malou dcerou na statku. Frida musí mezi
truchlením a objevováním jiného stylu
života najít své místo

D

Souvislosti
Pokud se mi líbil Duch úlu, možná by semi také líbili tito fotografové:

Humberto Rivas
(Buenos Aires, 1937- Barcelona, 2009)

Písně Paca Ibáñeze (1934)

Komorní hudba Franze Schuberta
(1797-1828)

Ibáñez se začal věnovat hudbě ve velmi
nízkém věku a vytvořil z ní zbraň odporu
a boje, nejprve v exilu a později během
svého života a působení ve Španělsku.
Je to zpěvák a autor písní, který má
velký cit pro poezii a je schopný doprovázet hudbou básně autorů, jako jsou
Rafael Alberti, Luis de Góngora, Blas de
Otero, Gabriel Celaya, Antonio Machado,
Miguel Hernández, Luis Cernuda či Francisco de Quevedo.

Schubert je považovaný za jednoho ze
zakladatelů hudebního romantismu. Jeho
komorní hudba stojí na půli cesty mezi
radostí a melancholií a vybízí nás ke
snění.
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Duch úlu

Julia Margaret Cameron
(1815 - 1879)
Henry Taylor

D

Souvislosti

Básně a legendy

Duch úlu

od

Frankenstein, 1818
Mary Shelley
V roce 1818 britská spisovatelka
Mary Shelleyová stvořila postavu
Frankensteina, jež byla předlohou
stejnojmennému filmu, který natočil
James Whale a který Ana objeví ve
filmu Duch úlu. Román vypráví
o pokusech doktora Frankensteina
oživit stvoření, které vzniklo spojením kusů rozpitvaných těl zločinců.
Film pojednává rovněž o hranicích
a nebezpečích vědeckého pokroku
a lidských ambicí.

Básně a romány
Gustava Adolfa Bécquera
(1836-1870)
Bécquer dokáže prostřednictvím
prostých slov, svých veršů a prózy
odhalit intimitu. Sdílí s námi svou
fascinaci kouzlem a fantasmagorií,
noci a úplňku, svůj nevěřícný úžas
nad přírodou a ptačím zpěvem,
svou křehkou a něžnou melancholii. I když se romantismus již
řadu let považoval za zastaralý,
Bécquer jako žádný jiný španělský
spisovatel dokázal zhustit ducha
tohoto hnutí.

Autorem těchto pracovních listů je španělský partner programu CinEd A Bao A Qu.
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Pokud se mi líbil Duch úlu, možná by semi také líbily tyto knihy:

