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PROMĚNY ŽÁNROVÝCH DISKURZŮ: 
INTERTEXTOVÉ FILMY, REMAKY A POKRAČOVÁNÍ 
Italský filmový průmysl a populární žánry 
od 90. let po 10. léta nového milénia

JAN	ŠVÁBENICKÝ
Filmový	teoretik	a	historik

Abstrakt:	 Studie	 se	 zabývá	 žánrovými,	 sociokulturními	 a	 průmyslovými	 proměnami	 ital
ských	populárních	žánrů	v	letech	1990	–	2012.	Sleduje	problematiku	také	v	kontextuální	ro
vině	ve	vztahu	ke	koprodukčnímu	a	distribučnímu	systému.	Poukazuje	na	populární	žánry	
mezi	filmovým	a	televizním	průmyslem,	kde	již	od	druhé	poloviny	50.	let	postupně	vznikaly	
konkurenční	strategie	oslovování	širokého	publika	seriálovým	pojetím	některých	žánrových	
kategorií.	Hlavním	cílem	textu	je	zohlednit	trvalejší	kategorie	populárních	žánrů	v	italské	ki
nematografii	a	vysvětlit	důvody	jejich	divácké	a	produkční	trvanlivosti,	mezi	které	patří	také	
návrat	k	divácky	osvědčeným	modelům,	variacím	a	opakováním	žánrových	vzorců	starších,	
úspěšných	 a	 oblíbených	filmů.	Poslední	 období	 italské	kinematografie	dokládá,	 že	 ke	 stále	
populárním	modelům	patří	commedia,	horror,	western,	giallo a poliziesco all‘italiana,	které	nabízejí	
filmovému	publiku	osvědčené	narativní	a	formální	vzorce	známé	z	předchozích	forem	popu
lárních	žánrů.	Studie	se	opírá	o	východiska	a	přístup	italského	filmového	historika	a	teoretika	
Giana	Piera	Brunetty,	který	nahlíží	na	italskou	kinematografii	jako	na	komplexní	interdiscipli
nární	systém.	

Velký	divácký	úspěch	 italských	populárních	žánrů	v	zahraniční	distribuci	vedl	
zejména	 v	 70.	 letech	 k	 rozšíření	 dalších	mezinárodních	 spoluprací	 a	mnohé	filmy	
vznikaly	–	vedle	obvyklé	spolupráce	se	Španělskem,	západním	Německem,	a	Francií	
–	také	v	koprodukci	s	dalšími	zeměmi	(USA,	Mexiko,	Argentina,	Venezuela,	Brazílie,	
Kolumbie,	Dominikánská	republika,	Filipíny,	Hong-Kong,	Turecko,	Řecko,	Libanon,	
Alžír,	Izrael,	Maroko	apod.),	přičemž	mnohé	z	uvedených	zemí	poskytovaly	pro	pro
dukce	 italských	populárních	žánrů	exteriéry,	 technickou	spolupráci	 i	finanční	pro
středky	již	v	50.	a	60.	letech.	Mezinárodní	herecké	obsazení,	užití	zahraničních	lokací,	
akční	a	bitevní	scény,	automobilové	honičky,	hybridizace	různých	žánrových	rovin	
a	hudební	složka	syntetizující	různé	styly	a	žánry	tvořily	zpravidla	nejen	hlavní	krité
rium	divácké	popularity	obecně,	ale	také	úspěšnou	zahraniční	distribuci,	jenž	strate
gicky	nabízela	žánry	prostřednictvím	graficky	stylizovaných	propagačních	materiálů	
(zejména	plakátů	a	fotobust).	V	rovině	ideologické	a	estetické	proměny	restruktura
lizoval	 jednotlivé	 italské	žánry	především	proces	politizace	a	erotizace,	 jenž	posu
nul	žánrová	vyprávění	do	nových	sociokulturních,	psychologických	a	ideologických	
souvislostí	a	prezentoval	publiku	žánry	v	nových	extrémních	formách	využívajících	
tematiku	sexu,	násilí	a	politiky	k	inovování	původních	a	tradičních	vzorců	i	publiku	
známých	žánrových	struktur.	Politizace	italských	populárních	žánrů,	s	níž	operovali	
filmaři	již	v	druhé	polovině	60.	let,	se,	ačkoliv	nezáměrně,	zapříčinila	o	rozbití	obecně	
vžité	představy	o	suverenitě	dvou	kritikou	odděleně	vnímaných	kategorií:	„politic
kého	filmu“	a	„žánrového	filmu“.
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Novými	 změnami	procházely	 italské	populární	 žánry	v	 80.	 letech,	 kde	 se	pro
mítla	 celková	proměna	do	 ideologického,	kulturního,	 technického	 i	průmyslového	
vyznění.	Ačkoliv	byla	produkce	populárních	žánrů	v	tomto	období	nadále	bohatá,	–	
přestože	některé	dříve	divácky	populární	kategorie	se	staly	pro	producenty	i	filmaře	
ideově	i	esteticky	vyčerpanými	–	přesunuly	populární	žánry	své	produkční	těžiště	do	
televize1,	která	začala	v	různých	mírách	konkurovat	italskému	filmovému	průmyslu	
již	na	konci	50.	 let.	Zejména	v	80.	 letech	představovala	 italská	televize	RAI	velkou	
konkurenci	 vůči	Cinecittà	 v	 několika	 ohledech.	 Byla	 schopna	 poskytnout	 publiku	
stejně	velkolepou	podívanou	jako	populární	žánrové	formy	v	předchozích	desetile
tích,	přičemž	již	nevznikala	jako	cyklus,	ale	několikadílný	seriál	na	pokračování,	kde	
měli	tvůrci	větší	prostor	k	uchopení	žánrových	konvencí	a	formulí.	Televizní	seriály,	
mini	série	a	filmy	se	často	natáčely	jako	koprodukční	projekty	mezi	západoevropský
mi	televizemi,	což	umožnilo	filmařům	pracovat	s	mezinárodním	hereckým	obsaze
ním	a	natáčet	exteriéry	v	zahraničních	lokacích.	Opakuje	se	zde	podobný	produkční	
a	koprodukční	modus,	který	byl	charakteristický	pro	populární	žánrové	cykly	a	sé
rie	s	tematicky	i	dějově	uzavřenými	samostatnými	filmy	v	60.	–	70.	letech.	Televize	
konkurovala	filmu	rovněž	 technickým	zázemím,	protože	používala	 technologii	ce
lovečerního	hraného	filmu	a	natáčela	seriály	na	širokoúhlý	formát.	Mnozí	technici,	
kameramani,	střihači	nebo	hudební	skladatelé,	kteří	pracovali	pro	filmový	průmysl	
nalezli	nové	tvůrčí	působiště	v	televizi,	kde	často	uplatňovali	zkušenosti	a	postupy	
získané	v	praxi	filmového	průmyslu.	
Proces	 stabilizování	 filmových	 žánrů,	 technologie,	 způsobu	 natáčení	 i	 kopro

dukčních	operací	v	televizi,	který	se	nejvíce	začal	prosazovat	od	počátku	80.	let,	před
stavuje	dodnes	fungující	systém,	jenž	je	produkčně	i	technicky	úzce	propojen	s	tvor
bou	celovečerních	hraných	filmů.	Mnohé	italské	snímky	vznikají	v	posledních	letech	
za	produkční	i	technické	spolupráce	italské	televize	RAI,	některé	televizní	projekty	
jsou	nakonec	realizovány	jako	samostatné	filmy	a	distribuovány	v	kinech	nebo	DVD	
nosičích,	k	čemuž	se	dostaneme	později	u	některých	příkladů	současných	italských	
populárních	žánrů.	Mnozí	filmaři	nacházejí	těžiště	své	tvorby	na	rozhraní	mezi	fil
mem	a	 televizí	 umožňující	 realizovat	 projekty	 v	moderně	 vybaveném	 technickém	
zázemí,	přijatelných	produkčních	podmínkách	a	v	některých	případech	také	modi
fikovat	žánrové	cykly	a	série,	které	byly	divácky	populární	v	italské	kinematografii	
předchozích	období.	Velký	prostor	tak	dostávají	v	televizních	podmínkách	populární	
žánry	giallo a horror all‘italiana2,	které	sice	patřily	stále	k	divácky	velmi	populárním	
kategoriím,	ale	od	druhé	poloviny	80.	 let	k	produkčně	méně	stabilnějším	žánrům.	
Televizní	snímky	některých	režisérů	přicházejících	do	televize	z	filmového	průmyslu	
(Lucio	Fulci,	Umberto	Lenzi,	Lamberto	Bava)	byly	divácky	natolik	populární,	že	byly	
sestříhány	 a	distribuovány	 jako	 celovečerní	filmy,	 což	umožnilo	 tvůrcům	vrátit	 se	

1	Problematikou	populárních	žánrů	v	italské	televizi	se	z	rozmanitých	analytických	pozic	zabývají	např.	
tyto	publikace:	CASTELLANI,	Leonardo.	La TV dall‘anno zero. Linguaggio e generi televisivi in Italia. Roma : 
Edizioni	Studium,	1.	vyd.	1995.	ISBN	883823731X.	SORICE,	Michele.	Lo specchio magico. Linguaggi, formati, 
generi, pubblici della televisione italiana.	Roma	:	Editori	riuniti,	1.	vyd.	2002.	ISBN	8835951917.	GRASSO,	Aldo.	
Storia della televisione italiana. Memorie, documenti, biografie.	Milano	:	Garzanti,	3.	vyd.	2004.	ISBN	8811740312.	
MONTELEONE,	Franco	(a	cura	di).	Televisione ieri e oggi. Studi e analisi sul caso italiano.	Venezia	:	Marsilio,	
1.	vyd.	2006.ISBN	8831788558.	

2	CURTI,	Roberto.	Fantasmi d‘amore. Il gotico italiano tra cinema, letteratura e tv.	Torino	:	Lindau,	1.	vyd.	
2011.	ISBN	978-88-7180-959-5.
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počátkem	90.	 let	opět	do	filmového	průmyslu.	Koexistence	některých	populárních	
žánrů	mezi	filmovým	a	televizním	průmyslem	vedla	v	90.	letech	k	tomu,	že	filmoví	
producenti	a	společnosti	začaly	znovu	produkovat	jednotlivé	žánrové	kategorie	tak,	
že	se	vraceli	k	některým	divácky	preferovaným	žánrovým	kategoriím	z	předchozích	
období.	

Modely trvalých a modifikovaných populárních žánrů od 90. let po současnost

Počátkem	80.	let,	kdy	italský	filmový	průmysl	ztrácel	vůdčí	pozici	v	zahraniční	
distribuci,	byli	producenti	 a	filmové	společnosti	nuceny	přistupovat	na	produkční	
i	dramaturgické	kompromisy	a	přeorientovat	centrum	působiště	na	jiná	média,	což	
byla	v	mnohých	případech	již	zmíněná	televize.	Jako	nejstabilnější	kategorie	ze	všech	
italských	žánrů,	které	patřily	v	60.	–	70.	letech	k	ekonomicky	nejúspěšnějším	koncep
tům	se	ukázaly	být	giallo,	horror all‘italiana	a	ve	sporadických	případech	také	western 
all‘italiana,	které	dodnes	reprezentují	skladbu	žánrové	dramaturgie	filmového	prů
myslu.	Nejpočetnější	 zastoupení	má	mezi	 populárními	 žánry	 commedia all‘italiana3 
náležící	v	různých	podobách	pravděpodobně	k	nejtrvalejším	žánrům	v	italské	kine
matografii	od	němé	éry,	která	bývá	ve	specializovaných	žánrových	studiích	i	filmově	
historických	kontextech	označována	jako	specifická	součást	národní	kulturní	identi
ty.	Italská	komedie	disponuje	s	pevným	souborem	sémantických	prvků,	jimž	přičle
ňuje	syntaktická	očekávání,	které	filmaři	 inovují	v	rámci	proměňujících	se	aspektů	
v	italské	společnosti.	To	je	jeden	z	důvodů,	proč	se	stala	italská	komedie	a	různé	její	
žánrově	kombinované	formy	historicky	trvalým	a	divácky	oblíbeným	žánrem.	Do
káže	modifikovat	každodenní	 společenské	 situace	a	vztáhnout	 je	do	kontextuální
ho	rámce	aktuálního	společenského	a	politického	dění	nebo	manipulovat	s	různými	
žánrovými	kombinacemi.	Vysvětluje	to	také	přístup	ke	komediálnímu	pojetí	žánrů	
založených	na	násilí	a	sexu	nebo	série	parodií	na	známé	domácí	i	zahraniční	filmy,	
které	vznikaly	zejména	v	60.	–	70.	letech.	Spíše	než	argumentem,	že	publikum	v	ka
ždém	období	vyžaduje	zábavu,	bychom	mohli	vysvětlit	trvalost	commedie all‘italiana 
jejími	úzkými	vazbami	na	italskou	kulturní	tradici,	pro	kterou	jsou	humor,	žertování	
a	smích	základními	prvky	národní	identity.	
Po	dvacetiletí	prosperity	italského	filmového	průmyslu,	které	Brunetta4	označuje	

ve	svých	interdisciplinárně	formulovaných	dějinách	italské	kinematografie	jako	eko
nomický	zázrak,	nastal	v	 římském	filmovém	koncernu	Cinecittà	produkční	pokles	
počtu	každoročně	natočených	filmů,	protože	studia	a	společnosti	ztrácely	velký	di
vácký	potenciál	ve	vztahu	k	populárním	žánrům.	 Jak	 již	poznamenal	Christopher	
Frayling5,	popularitu	určitého	italského	žánru	zpravidla	zanedlouho	vytlačila	rostou
cí	popularita	jiného	nově	vznikajícího	žánru,	což	dokládá,	že	v	italské	kinematogra

3 Commedia all‘italiana (komedie	 po	 italsku)	 patří	 k	 nejobtížněji	 definovatelným	 kategoriím,	 protože	
mnohdy	kombinuje	 široké	spektrum	žánrových	poloh	a	 rovin.	V	 tomto	smyslu	může	být	 jako	commedia 
all‘italiana vnímán	také	western all‘italiana,	které	často	inklinuje	k	ironii	a	černému	humoru.	

4	BRUNETTA,	Gian	Piero.	Cent‘anni di cinema italiano.	Roma	:	Editori	Laterza,	1991,	s.	617	–	618.	Brune
tta	věnuje	velký	prostor	italským	populárním	žánrům	v	různých	obdobích	vývoje	italské	kinematografie,	
zejména	v	kapitolách	I generi popolari tra realismo e fantasy,	Dai trionfi di Ercole alla grande crisi a Da Maciste 
a Miranda.	Brunetta	později	několikrát	svou	práci	zrevidoval	a	vydal	v	doplněných	vydáních.	

5	 FRAYLING,	Christopher.	The Studio. In Spaghetti Westerns. Cowboys and Europeans from Karl May to 
Sergio Leone.	London	:	I.	B.	Tauris,	3.	vyd.	2006,	s.	68	–	102.	ISBN	1-84511-207-5.
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fii	byla	životnost	žánrů	vždy	závislá	na	krátkodobé	preferenci	u	filmového	publika,	
jenž	po	vyčerpání	žánrových	konvencí	žádalo	po	filmovém	průmyslu	nový	druh	zá
bavné	podívané.	Oproti	Hollywoodu,	kde	mnohé	žánry	zůstaly	během	historického	
vývoje	v	různě	modifikovaných	podobách	dodnes	stabilními	kategoriemi	filmového	
průmyslu,	v	Itálii	byly	jednotlivé	žánry	naopak	ve	většině	případech	spojené	pouze	
s	krátkým	časovým	rozmezím	než	je	nahradily	jiné	divácky	preferované	kategorie.	
Vrátíme-li	se	k	ekonomické	krizi	v	80.	letech,	zjistíme,	že	commedia all‘italiana	patřila	
nadále	k	žánrům,	jenž	udržovala	stabilitu	produkčního	systému	Cinecittà,	což	často	
motivovalo	režiséry	a	zvláště	producenty	k	tomu,	aby	přistoupili	na	komediální	po
jetí	jiných	populárních	žánrů	a	udržovali	tak	také	konkurenci	vůči	televiznímu	prů
myslu.	Velkou	návštěvnost	filmů	zaručovalo	zejména	herecké	obsazení,	v	němž	často	
figurovali	známí	a	divácky	oblíbení	italští	komici,	na	jejichž	postavách	byly	většinou	
vybudované	komediální	zápletky	a	situace.	
Zájem	o	původní	a	osvědčené	žánry,	jenž	si	stále	udržují	velkou	diváckou	přízeň,	

se	nejpatrněji	formuje	u	commedie all‘italiana6,	konkrétně	u	tvůrců,	kteří	se	v	posled
ním	dvacetiletí	vracejí	ke	své	dřívější	tvorbě,	přičemž	zachovávají	modelový	princip	
opakování,	variování	a	inovování	původních	žánrových	konceptů.	Producent	Luci
ano	Martino	a	režisér	Sergio	Martino	komediemi	Cornetti al miele	(Medové	kornout
ky,	1999)	a	L‘allenatore nel pallone 2	(Trenér	v	balónu	2,	2008)	navazují	na	své	dřívější	
divácky	velmi	úspěšné	filmy	Cornetti alla crema	(Krémové	kornoutky,	1981)	a	L‘alle-
natore nel pallone	 (Trenér	 v	 balónu,	 1984),	 kde	 jsou	komedie	 aktualizovány	o	nové	
společenské	a	módní	trendy,	obsazeny	některými	novými	herci,	natočeny	v	odlišném	
technickém	zázemí	a	disponují	s	novou	hudební	složkou.	Charakteristické	žánrové	
konvence	italské	komedie	založené	na	komplikované	zápletce,	situačním	nedorozu
měním	a	verbálním	humoru	(včetně	specializovaných	replik	ústředních	postav)	zů
stávají	naopak	v	modifikovaných	formách	v	souladu	s	původními	filmy,	aby	nabídly	
publiku	očekávanou	zábavu	spojenou	s	předchozími	komediemi	80.	let.	S	podobnou	
renovační	restrukturalizací	žánrů	pracují	také	další	filmaři	a	producenti,	kteří	obno
vováním	zájmu	o	žánrové	 cykly	z	předchozích	kinematografických	období	vracejí	
italskému	publiku	jejich	oblíbené	postavy,	témata	a	zápletky.	Tentýž	systém	založený	
oproti	současné	produkci	na	krátkém	časovém	odstupu	od	vzniku	jednotlivých	filmů	
praktikoval	producent	Luciano	Martino	také	na	přelomu	70.	a	80.	let.	
Návrat	k	divácky	velmi	známým	a	oblíbeným	komediím	–	nebo	spíše	k	různým	

typologicky	zpopularizovaným	komediálním	postavám	–	lze	objevit	na	několika	dal
ších	příkladech.	Producent	Vittorio	Cecchi	Gori	a	režisér	Carlo	Vanzina	se	rozhodli	
pro	žánrovou	kombinaci	komedie	a	akčního	policejního	thrilleru	ve	filmu	Rošťák de-
tektivem	(Il	ritorno	di	Monezza,	2005),	jenž	se	v	intertextové	rovině	přímo	odkazuje	
na	populární	cykly	kombinující	rozmanité	žánrové	polohy,	které	v	70.	letech	režíro
vali	Umberto	Lenzi	a	Stelvio	Massi	a	kde	vystupovala	v	různých	sociálních	pozicích	
a	stylistických	variacích	postava	zvaná	Monezza.	Mnohem	rozpoznatelnější	jsou	ve	
Vanzinově	filmu	intertextové	citace	na	jedenácti	dílnou	komediálně	pojatou	policejní	
sérii	s	inspektorem	Nicem	Giraldim	(hraje	ho	stejně	jako	v	případě	Monezzy	kubán
ský	herec	Tomas	Milian),	kterou	režíroval	Bruno	Corbucci.	Vanzina,	jehož	policejního	

6	Italská	komedie	je	jedním	z	mála	populárních	žánrů,	který	nikdy	nevymizel	z	žánrového	repertoáru	
italské	kinematografie	a	filmového	průmyslu,	čímž	má	také	mnohem	větší	vývoj	a	proměny	než	jiné	žánrové	
kategorie.
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inspektora	herecky	ztvárňuje	Claudio	Amendola,	konstruuje	film	na	základě	popu
lární	 série	 tím,	 že	 centralizuje	 hlavní	 pozornost	 na	 základní	 žánrový	prvek,	 jehož	
prostřednictvím	 se	 stal	 Corbucciho	 cyklus	 populárním:	 na	 postupnou	modifikaci	
původní	postavy	a	 její	hereckou	 interpretaci.	Pojetí	policejního	 inspektora	 jako	 re
bela	porušujícího	veškeré	společenské	konvence	i	rozkazy	nadřízených,	vulgarizace	
dialogů	a	jejich	konstrukce	v	lidovém	dialektu	rozbily	zavedené	konvence	populár
ního	žánru	poliziesco all‘italiana	a	staly	se	 tak	opakovanými	a	variovanými	moduly	
i	u	Vanziny.	Přes	návrat	k	filmům	s	inspektorem	Giraldim	nemotivoval	Vanzinův	film	
producenty	k	vytvoření	nové	série,	protože	divácká	popularita	je	spojena	výhradně	
s	původním	cyklem.	
Některé	nejnovější	komedie	poukazují	nejen	na	stálou	popularitu	starších	filmů,	

ale	také	na	inklinaci	filmového	průmyslu	k	inovování	již	zavedených	formulí	do	sou
časného	filmového	kontextu.	Uveďme	pouze	 jako	modelový	vzorec	dva	filmy	na
vazující	na	již	dávno	uzavřené	komediální	cykly:	Amici miei – Come tutto ebbe inizio 
(Moji	 přátelé	 –	 Jak	 to	 všechno	 začalo,	 2011)	Neriho	 Parentiho	 a	Novodobá strašidla 
(I	mostri	oggi,	2009)	Enrica	Oldoiniho.	Oba	filmy	navazující	na	společenské	komedie,	
které	natočili	Mario	Monicelli,	Nanni	Loy,	Dino	Risi	a	Ettore	Scola,	nedokládají	pou
ze	produkční	strategii	filmového	průmyslu	vytvořit	pokračování	divácky	úspěšných	
filmů,	ale	ze	strany	tvůrců	také	vrátit	publiku	druh	zábavy,	k	němuž	se	stále	vrací	
v	rámci	původních	komedií.	Velký	časový	odstup	mezi	vznikem	originálů	a	nových	
verzí	nám	umožňuje	vnímat	tyto	produkce	ve	dvou	rovinách:	ve	smyslu	sériovosti	
na	základě	principu	pokračování	a	intertextuálně,	neboť	se	oba	filmy	zároveň	citačně	
odkazují	na	prvky	i	 jejich	strukturu	v	jejich	původním	pojetí	v	60.	–	70.	letech.	Za
tímco	Parenti	zachovává	recesistický	charakter	ústředních	postav,	Oldoini	prezentuje	
různé	žánrové	podoby	komedie	v	epizodické	struktuře	sestavené	z	několika	krátkých	
příběhů,	což	 tvoří	základní	žánrové	charakteristiky,	kvůli	nimž	si	získaly	původní	
filmy	velkou	diváckou	popularitu.	Součástí	tvůrčí	i	produkční	strategie	je	také	zacho
vání	původních	názvů	filmů	doplněných	o	nová	adjektiva,	protože	představují	samy	
o	sobě	propagaci	originálních	a	inovovaných	konceptů.	
Mezi	méně	trvalé	žánry,	vznikající	s	delšími	časovými	odstupy,	patří	v	současné	

italské	kinematografii	western all‘italiana,	který	nalezl	v	angloamerické	oblasti	termi
nologické	označení	spaghetti-western.	Některé	symptomatické	prvky	a	konvence	wes-
ternů all‘italiana	natáčených	v	období	jejich	největšího	produkčního	boomu	nalezneme	
ve	tvorbě	Terence	Hilla,	v	jehož	filmech	lze	vysledovat	proměnu	sémantických	znaků	
i	syntaktických	funkcí	žánru.	Zatímco	první	dva	Hillovy	filmy	Šťastný Luke	(Lucky	
Luke,	1991)	a	Blb a blbec7	(Botte	di	Natale,	1994)	představují	komediální	a	parodickou	
variantu	 italského	westernu	 ironizováním	postav,	 situací	 a	 zápletky,	 jeho	dva	 nej
novější	filmy	Nejlepší vyhrává	(Doc	West,	2009)	a	Střelec	(Triggerman,	2009)	posunu
jí	žánrové	konvence	známé	z	jiných	Hillových	westernů,	na	nichž	se	podílel	pouze	
herecky,	do	nové	ideologické	i	ikonografické	roviny.	Koprodukce	s	USA	–	podobně	
jako	u	dvou	předchozích	filmů	–	umožnila	zajistit	italské	produkci	americké	herce,	
lokace	i	technické	zázemí,	čímž	si	zajistil	projekt	i	úspěšnou	distribuci	v	USA.	Oba	
na	sebe	dějově	navazující	filmy	nabízejí	publiku	mnohem	širší	žánrovou	strukturu,	
kde	představuje	western	spíše	 jednotící	formální	rámec.	Hill	přizpůsobuje	western	

7	Film	byl	v	české	distribuci	uveden	také	pod	názvem	Průseráři. 
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různým	cílovým	skupinám	diváků,	protože	koncipuje	žánr	zároveň	jako	psycholo
gické	rodinné	drama,	vztahové	melodrama	a	milostnou	romanci,	aby	televizní	ver
ze	projektu	přizpůsobila	filmový	žánr	odlišným	představám	a	potřebám	televizního	
publika.	Příklad	Hillových	filmů	dokládá,	že	některé	italské	populární	žánry	mohou	
recipročně	fungovat	v	obou	médiích	–	ve	filmu	a	v	televizi	–,	kde	jsou	přizpůsobeny	
odlišným	způsobům	distribučního	uvedení.	
Intertextová	struktura	obou	nejnovějších	Hillových	filmů	pracuje	s	odkazy	na	te

matiku	a	především	filmový	styl	různých	režisérů	westernu all‘italiana,	s	nimiž	jako	
herec	 spolupracoval	 (Giuseppe	 Colizzi,	 Ferdinando	 Baldi,	 Enzo	 Barboni,	 Tonino	
Valerii,	Damiano	Damiani,	Sergio	Leone).	Sémantiku	a	syntax	 jejich	filmů	používá	
apriori	v	konkrétních	scénách,	ve	kterých	se	rozhoduje	pro	žánrovou	polohu	odpo
vídající	konstrukci	jednotlivých	situací	i	ikonografických	aspektů,	na	jejichž	základě	
si	může	divák	poučený	italskými	populárními	žánry	asociovat	vzorce	z	citovaných	
filmů.	Setkáme	se	tady	s	často	variovanými	tématy	jako	rivalita	dvou	znepřátelených	
rodin	a	traumatické	vzpomínky	z	minulosti	ústředního	hrdiny,	tak	i	s	detailní	styli
zací	prostředí	vyznačující	se	realistickým	i	romantickým	obrazem	krajiny	a	dekora
tivností	 interiérů,	 které	 charakterizují	 např.	 vizuální	 styl	 Leoneho	filmů.	Redefini
cí	zde	prochází	 i	ústřední	hrdina	kontrastující	s	oběma	prototypy	pistolníků,	které	
Hill	herecky	ztvárňoval:	 tajemného	a	materiálně	motivovaného	cizince	beze	 jména	
a	zábavnou	komickou	variantu	pistolníka.	Současné	Hillovy	filmy	i	italské	westerny	
jiných	filmařů	dokládají,	proč	je	tento	typ	podívané	málo	trvalým	žánrem.	Western 
all‘italiana	představuje	na	rozdíl	od	hollywoodských	produkcí	historicky	uzavřenou	
kategorii	a	publikum	v	rámci	italských	produkcí	volí	často	staré	osvědčené	koncepty	
než	nové	modifikace	představující	již	odlišný	ideologický	a	estetický	přístup	k	žánro
vým	konvencím.	Podobný	problém	představuje	u	publika	samotný	Hill,	jehož	jméno	
si	po	dlouhá	léta	asociuje	s	italskými	westerny	60.	a	70.	let.	
S	rozmanitými	intertextovými	rovinami	operují	také	další	italské	westerny	vzni

kající	od	90.	 let	po	současnost,	kde	filmaři	zpravidla	citují	známé	prvky	a	atributy	
nebo	se	vracejí	k	ikonografickým	kánonům,	kterými	v	60.	–	70.	letech	formovali	žánr	
jako	národní	model.	K	dalším	režisérům,	kteří	se	vrací	k	tomuto	dříve	velmi	populár
nímu	žánru	patří	zejména	Enzo	G.	Castellari,	který	se	v	Jonathanovi z kmene medvědů 
(Jonathan	degli	 orsi,	 1993)	vrací	k	 akčnímu	a	mysterióznímu	pojetí	westernu,	kde	
opět	 experimentuje	 v	 rámci	 filmového	 stylu	 s	 formálními	 postupy,	 jimiž	 inovoval	
žánrové	polohy	ve	svých	předchozích	hybridně	koncipovaných	westernech	natáče
ných	během	60.	a	70.	let.	Italské	westerny	natáčené	v	posledních	letech	vznikají	zejmé
na	na	základě	velké	divácké	popularity	starších	filmů,	jenž	nalezly	enormní	odezvu	
také	u	mladé	populace	a	stávají	se	často	předmětem	intertextových	odkazů	ve	tvorbě	
současných	 italských	 i	amerických	filmařů.	Castellari	dlouhodobě	připravuje	další	
projekt	Gli implacabili	(Neúprosní),	jenž	podle	produkčního	plánu	znovu	zavádí	do	
současné	italské	kinematografie	dříve	běžný	průmyslový	model	u	filmů	populárních	
žánrů:	mezinárodní	herecké	obsazení	a	koprodukce	se	Španělskem	a	Marokem	včet
ně	užití	exteriérových	lokací	obou	participujících	zemí.	Obsazení	Quentina	Taranti
na	do	jedné	z	rolí	jednoznačně	odkazuje	na	přetrvávající	prvky	a	postupy	italského	
westernu,	jemuž	Tarantino	věnoval	poctu	ve	svém	nejnovějším	intertextovém	filmu	
Nespoutaný Django	(Django	Unchained,	2012).	Tarantino	vycházející	nejen	z	oblíbené	
série	o	Djangovi	(zejména	filmy,	které	režírovaly	Sergio	Corbucci	a	Ferdinando	Bal
di),	ale	také	z	tvorby	mnohých	jiných	režisérů.	
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Vedle	 komedie	 si	 udržuje	 v	 současné	 italské	 kinematografii	 velkou	popularitu	
horror all‘italiana,	jehož	žánrové	proměny	můžeme	vysledovat	od	počátku	90.	let	ve	
tvorbě	Daria	Argenta.	Argento	nalezl	nové	žárové	těžiště	svých	filmů	v	kostýmní	li
terární	adaptaci	Fantom opery	 (Il	 fantasma	dell‘opera,	1998),	dantovsky	stylizované	
fantastice	Armáda démonů: Matka slz	(La	terza	madre,	2007)	nebo	v	nejnovější	dracu
lovské	verzi	Dracula 3D8	(Dracula	3D,	2011).	Současný	italský	horor	–	podobně	jako	
filmy	tohoto	populárního	žánru	v	předchozích	desetiletích	–	dokládá,	jak	jsou	žánry	
nestabilní	kategorie	podléhající	různým	procesuálním	operacím	posouvající	séman
tické	vzorce	do	nových	syntaktických	významů.	Konkrétně	u	Argenta	se	vyznačuje	
žánrová	strukturace	hororu	v	narativní	i	formální	konstrukci	intertextovými	odkazy	
na	 jeho	 starší	filmy,	 čímž	udržuje	publikum	–	znalé	autorovy	 tvorby	a	očekávající	
příznačné	rozpoznávací	žánrové	konvence	–	v	akceptování	a	definování	jeho	filmů	
jako	estetické	modifikace	italského	hororu,	která	souběžně	dodržuje	i	porušuje	jeho	
symptomatické	charakteristiky.	Úspěšnost	Argentových	současných	filmů	nesouvisí	
pouze	s	filmařským	a	producentským	přístupem	k	žánrům,	ale	také	s	koprodukčním	
modem,	který	prezentuje	divákovy	žánrové	polohy	třemi	základními	očekávanými	
premisami:	mezinárodním	hereckým	 obsazením,	 výběrem	natáčecích	 lokací	 a	 hu
dební	složkou.	U	Argenta	platí	totéž,	co	u	jiných	tvůrců	současných	italských	popu
lárních	žánrů,	že	si	publikum	spojuje	jméno	režiséra	s	jeho	předchozími	úspěšnými	
filmy,	na	jejichž	základě	si	tvůrce	udržuje	popularitu	i	v	současnosti.	
Zpětné	vazby	na	dřívější	filmy	charakterizují	přístup	k	italskému	hororu	také	ve	

tvorbě	dalších	filmařů,	kteří	zasazují	žánr	do	různých	ikonografických	rámců.	Sergio	
Martino v La regina degli uomini pesce	(Královna	rybích	lidí,	1995)	navazuje	na	svůj	dří
vější	film	L‘isola degli uomini pesce	(Ostrov	rybích	lidí,	1979),	kde	znovu	rekonstruuje	
žánr	na	základě	jeho	ideologické	a	estetické	proměny,	jejíž	součástí	je	nejen	žánrová	
hybridizace	kombinující	horor	se	sci-fi	prvky	a	dobrodružným	vyprávěním,	ale	také	
renovace	modelu	žánru,	který	byl	populární	zejména	v	druhé	polovině	70.	let.	Natá
čení	hororů	v	exotických	lokacích	lze	rovněž	vnímat	ve	dvou	ohledech:	jako	tematic
kou	i	formální	inovaci	žánru	v	kontextu	nově	vznikajících	extrémních	podob	hororu	
a	jako	produkční	motivaci	k	naplnění	požadavků	pro	zahraniční	distribuci.	Příklad	
na	obou	uvedených	filmech	dokládá,	 že	filmový	průmysl	 sleduje	u	 italských	žán
rových	produkcí	dva	zájmy,	redefinovat	žánry	v	rámci	aktuálního	sociokulturního	
diskurzu	a	revidovat	původní	divácky	preferované	kategorie	v	nové	modifikované	
verze,	které	ačkoliv	přistupují	k	žánrům	zejména	novými	technologickými	prostřed
ky	a	postupy,	zachovávají	jejich	původní	žánrovou	konturu.	V	italském	prostředí	si	
ovšem	publikum	–	podobně	jako	u	jiných	domácích	žánrů	–	spojuje	horor	především	
s	režiséry,	herci	a	hudební	skladateli,	jejichž	jména	sama	o	sobě	představují	kritéria	
divácké	úspěšnosti	jednotlivých	filmů	v	domácí	i	zahraniční	distribuci.	Sergio	Marti
no	bývá	diváky	několika	generací	spojován	zvláště	s	žánrem	giallo all‘italiana	a	užitím	
jeho	prvků	v	jiných	italských	žánrech,	především	v	poliziescu. 
Status	 divácké	 popularity	 a	 fanouškovský	 kult	 režisérů	 specializujících	 se	 na	

populární	žánry	zastupuje	již	od	počátku	80.	let	Lamberto	Bava,	který	se	po	dlou
hém	působení	v	televizi	vrátil	k	celovečerní	tvorbě	dvěma	filmy	Il torturatore (Mu
čitel,	2005)	a	Syn přízraku	(Ghost	Son,	2007).	Charakterizovat	oba	filmy	konkrétními	

8	Na	MFF	v	Karlových	Varech	2012	byl	film	uveden	pod	názvem	Dracula Daria Argenta. 



60 JAN	ŠVÁBENICKÝ

žánrovými	pojmy	by	nás	postavilo	před	problém	používat	zavedený	slovník	obec
ných	žánrových	označení,	která	svým	omezeným	definičním	rozmezím	nemohou	
postihnout	 národní	 italský	 přístup	 k	 žánru.	 Tento	 problém	 se	 vztahuje	 zejména	
k	prvnímu	z	uvedených	filmů,	 jenž	by	angloamerická	 terminologie	charakterizo
vala	 v	 italském	kontextu	 neaplikovatelnými	 termíny	 jako	 snuff,	 splatter,	 slasher,	
exploitation	movie9	apod.,	přičemž	tyto	definice	v	italském	terminologickém	slov
níku	filmových	žánru	neexistují	a	používají	se	jen	velmi	zřídka.	Zatímco	první	film	
klade	důraz	na	vztah	mezi	fyzickým	násilím	a	psychickým	napětím,	druhý	snímek	
rozvíjí	duchařský	příběh	lokalizovaný	do	exotického	prostředí.	Přestože	se	oba	Ba
vovy	filmy	vyznačují	odlišným	přístupem	k	žánrové	strukturaci	hororu	–	komorní	
psychodrama	o	fyzickém	mučení	a	exotické	rodinné	drama,	kde	naruší	idylu	zásah	
přízraku	–	operují	s	inovační	a	hybridní	strukturací	hororu,	aby	prezentovaly	pu
bliku	 zavedené	 žánrové	 konvence	 v	 novém	 ideologickém	 i	 estetickém	 kontextu.	
Příklad	Bavových	filmů	dokládá,	že	horor	jako	obecně	rozpoznatelná	sémanticko/
syntaktická	kategorie	může	být	vnímán	 také	v	 jiných	žánrových	 rovinách	a	 sou
vislostech.	Podobný	přístup	nalezneme	ve	výše	zmíněných	filmech	Daria	Argenta,	
v	jehož	případě	znamená	použití	samostatného	pojmu	horor	nerespektování	žán
rové	procesuality.	
Široký	korpus	žánrových	rovin	pokrývá	i	další	kategorie	giallo all‘italiana,	 jehož	

italské	terminologické	vymezení	se	konstituovalo	jako	definiční	pojem	také	v	anglo
americkém	populárním	i	akademickém	psaní	o	italských	žánrech.	Zatímco	v	italském	
kontextu	pokrývá	 tento	 termín	rozsáhlý	soubor	různých	významů	a	pojmenování,	
v	angloamerickém	přístupu	charakterizuje	žánrovou	definici	vztahující	se	k	filmům	
kombinujícím	 napínavé	 formy	 žánrového	 vyprávění.	 Současná	 gialla	 zejména	 po
pularizují	filmy	předchozích	desetiletí	modifikací	zavedených	narativních	schémat	
a	stylistických	postupů,	kde	jsou	různé	variace	detektivní	zápletky,	konstrukce	po
stav,	formování	situací	a	stylizace	prostředí	přizpůsobeny	novým	estetickým	káno
nům	i	stylistickým	postupům.	Ačkoliv	bývá	období	největší	popularity	tohoto	žánru	
historicky	periodizováno	od	počátku	60.	let	do	konce	70.	let,	představuje	giallo trvan
livý	žánr,	jehož	filmy	vznikaly	pravidelně	i	v	následujících	obdobích	až	po	součas
nost.	Příběhy	o	tajemných	maskovaných	vrazích	mají	sice	původ	v	italském	detektiv
ním	čtení	brožovaných	románů,	ale	velkou	popularitu	jim	zajistila	až	série	žánrově	
rozmanitých	filmů,	které	nabízely	publiku	opět	variované	a	modifikované	modely	
prvotních	žánrových	vzorců.	Vyvíjející	 se	filmová	 technika	umožnila	v	posledních	
dvaceti	letech	tvorby	gialla	inovovat	různé	formy	násilí	a	sadismu,	jenž	bývají	poklá
dány	vedle	tematického	zaměření	také	za	součást	filmového	stylu,	zejména	estetizace	
různých	způsobů	vražd	ze	subjektivního	pohledu	vraha.	
V	případě	vývoje	a	proměny	gialla	v	posledním	dvacetiletí	nalezneme	podobný	

proces	žánrového	redefinování	jako	u	výše	rozvedených	populárních	žánrů.	Zatím
co	filmy	vznikající	v	průběhu	90.	let	jako	Krevní msta	(Misteria,	1991)	Lamberta	Bavy,	
Appuntamento in nero (Schůzka	v	černém,	1990)	a	La strana storia di Olga ‚O‘	(Podivný	
příběh	Olgy	‚O‘,	1995)	Antonia	Bonifaccia	nebo	Mozart è un assassino	(Mozart	je	vrah,	
1999)	Sergia	Martina	situují	žánr	do	jedné	z	charakteristických	ikonografických	loka
lit	(prostředí	hudby)	–	v	rámci	jehož	zákulisí	rozehrávají	tvůrci	mysteriózní	příběhy,	

9	ŠVÁBENICKÝ,	Jan.	O žánrech a žánrovění. Rozhovor s Rickem Altmanem. In Kino-Ikon	2011,	roč.	15,	č.	1,	
s.	139	–	149.	ISSN	1335-1893.
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kde	má	hudba	často	 také	dedukční	 funkci	vedoucí	k	odhalení	zločinu	–	současné	
produkce	navazují	 na	dříve	populární	 cykly	 odehrávající	 se	 v	prostředí	módních	
salonů	 a	 přehlídek.	 Tendence	 filmového	průmyslu	 vracet	 publiku	 starší	 oblíbené	
žánrové	 koncepty	 je	 charakteristická	 ve	 filmech	Carla	 Vanziny10.	Nejnovější	 Van
zinův	film	Sotto il vestito niente: L‘ultima sfilata	 (Nic	pod	 šaty:	Poslední	přehlídka,	
2011)	sice	navazuje	na	režisérův	předchozí	film	Sotto il vestito niente	(Nic	pod	šaty,	
1985)	a	pokračování	Sotto il vestito niente 2	 (Nic	pod	šaty	2,	1988)	Daria	Piany,	ale	
zároveň	funguje	jako	intertextový	rámec	obou	filmů	i	žánru	giallo	obecně.	Vanzina	
znovu	situoval	mysteriózní	vyprávění	s	detektivní	zápletkou	do	prostředí	módního	
a	oděvního	průmyslu,	aby	prezentoval	publiku	základní	atributy,	které	má	spojené	
s	předchozími	úspěšnými	snímky.	Na	tomto	příkladu	lze	vysledovat	dvojí	interdis
ciplinární	účel	filmových	žánrů:	Vanzinovi	slouží	giallo	k	variaci	a	modifikaci	růz
ných	strukturálních	vzorců,	kdežto	producentům	k	vytváření	nových	sérií	navazu
jících	na	původní	úspěšné	cykly.
Žánrovou	modifikaci	 gialla	 příkladně	 představuje	 tvorba	 Daria	Argenta,	 jehož	

proměňující	 se	přístup	k	 tematickým	a	 ikonografickým	konvencím	a	 formulím	od	
90.	 let	po	současnost	dokládá	závislost	populárních	žánrů	na	různých	měnících	se	
sociokulturních,	estetických	i	produkčních	diskurzech.	Nejpatrněji	se	projevuje	tento	
proces	v	sémanticko/syntaktické	procesualitě:	Trauma	(Trauma,	1993)	rozvíjí	psycho
analytickou	studii	 lidského	šílenství,	La sindrome di Stendhal	 (Stendhalův	syndrom,	
1996)	operuje	s	poznatky	psychosomatického	symptomu11	k	navození	halucinogen
ních	a	snových	scén,	Vrah přichází v noci	(Non	ho	sonno,	2001)	se	vrací	k	detektivní	
zápletce	rozkrývající	hrdinovo	psychické	trauma	z	minulosti,	Karetní hráč	(Il	cartaio,	
2004)	 konstruuje	 různé	 žánrové	 položky	 na	 základě	 kombinace	 psychoanalytické	
a	detektivní	zápletky	situované	do	policejního	prostředí,	Ti piace Hitchcock?	(Libí	se	ti	
Hitchcock?,	2005)	v	intertextuální	rovině	propojuje	hitchcockovské	odkazy	s	italským	
přístupem	k	populárnímu	žánru	giallo,	Bestie musí zemřít	(Giallo,	2009)	přímo	v	ori
ginálním	názvu	filmu	demonstruje	významovou	 rozmanitost	 žánrového	označení.	
Jednotlivé	Argentovy	snímky	nejsou	v	případě	našeho	zkoumání	pro	nás	podstat
né	jako	autonomní	filmy,	mnohem	podstatnější	skutečnost	představuje	markantnost	
rozdílů	v	přístupech	k	populárním	žánrům	z	pozice	režiséra	jako	tvůrce	a	z	pozice	
producenta	jako	finančního	investora	a	výrobce.	Argentovy	filmy	rozvíjejí	režisérovu	
tematiku	a	styl,	na	jejichž	základě	dovede	publikum	identifikovat	znaky	příznačné	
pro	autorovu	 tvorbu,	 ale	zároveň	se	vyznačují	hybridní	žánrovou	strukturou,	 aby	
oslovily	širší	diváckou	obec	a	naplnily	požadavky	producentů.	
Zastavme	se	ještě	u	populárního	žánru	poliziesco all‘italiana,	který	dosáhl	největší	

divácké	popularity	v	70.	letech	a	který	se	prostřednictvím	velkého	zájmu	u	tvůrčích	
(režiséři,	scenáristé),	produkčních	(producenti,	filmové	společnosti)	i	uživatelských	
(filmové	publikum)	skupin	stal	dodnes	trvanlivou	kategorií.	Italský	pojem	poliziesco 
se	 podle	 Brunetty12	 používá	 jako	 pojem	 aplikovatelný	 na	 široký	 korpus	 žánrově	

10	Carlo	Vanzina	se	ve	své	tvorbě	specializuje	zejména	na	komedie.	Filmy	žánru	giallo all‘italiana předsta
vují	u	něho	pouze	výjimku	a	odbočení	z	komediální	roviny.	

11	Film	vychází	ze	stejnojmenné	knihy	italské	psycholožky	Grazielly	Magherini,	která	v	80.	letech	zkou
mala	 toto	 psychosomatické	 onemocnění.	 Výsledky	 svého	 výzkumu	prezentovala	 v	 knize	La sindrome di 
Stendhal	(Stendhalův	syndrom).

12	BRUNETTA,	Gian	Piero.	Da Maciste a Miranda. In Cent‘anni di cinema italiano.	Roma	:	Editori	Laterza,	
1.	vyd.	1991,	s.	617	–	618.	ISBN	88-4203851-2.	
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rozmanitých	filmů,	ve	kterých	jsou	v	různých	mírách	a	podobách	zastoupeny	soci
opolitické	složky	a	orgány	jako	organizovaný	zločin,	podsvětí,	gangsterství,	mafie,	
justice,	policie	apod.	Stejně	tak	termín	pokrývá	množství	filmů	s	různými	žánrový
mi	rovinami,	přičemž	v	některých	filmech	je	policie	nahlížena	pouze	jako	okrajo
vé	téma	a	dotváří	celkové	ikonografické	pozadí.	Poliziesco	zůstalo	–	podobně	jako	
giallo	–	 trvanlivým	žánrem	proto,	že	se	dokáže	přizpůsobit	současným	filmovým	
trendům	i	sociokulturním	aspektům,	které	často	tvoří	také	součást	napínavého	žán
rového	vyprávění.	Dnešní	italská	sociální	a	politická	realita	nabízí	tomuto	populár
nímu	žánru	aktuální	tematické	zdroje,	s	nimiž	filmový	průmysl	operuje	v	různých	
žánrových	 strukturách,	 kde	mnohdy	 nezáleží	 na	 samotných	 námětech	 ani	 jejich	
autentičnosti,	ale	na	způsobech	jakými	jsou	zakomponovány	do	žánrových	vzorců	
populární	 žánrů.	 Tento	 princip	 se	 vztahuje	 zejména	 k	 filmovému	publiku,	 které	
sdílí	 symptomatické	 znaky	 na	 základě	 opakované	 divácké	 zkušenosti	 a	 znalosti	
z	 předchozích	 filmů.	Uveďme	 příklady	 na	 dvou	 základních	 podobách	 poliziesca,	
které	se	formovaly	již	od	jeho	počátků	a	jenž	dokládají	dva	odlišné	přístupy	k	to
muto	populárnímu	žánru.	
Trvanlivost	poliziesca	jako	populárního	žánru	dokládá	Claudio	Fragasso	v	Milano-

-Palermo, solo andata	(Milán-Palermo,	jedna	cesta,	1995),	na	který	navázal	režisér	po
kračováním	Milano-Palermo: Il ritorno	(Milán-Palermo:	návrat,	2007).	Oba	filmy	rozví
její	a	variují	žánrové	atributy	a	stylistické	postupy	známé	z	filmů	natáčených	v	době	
jejich	největší	divácké	popularity,	 zejména	 reportážním	 stylem	snímané	přestřelky	
mezi	policisty	a	gangstery	a	 sekvence	dlouhých	automobilových	honiček,	které	 se	
staly	jedním	z	rozpoznávacích	ikonografických	kánonů.	Aplikovatelnost	pojmu	po-
liziesco	na	široký	korpus	napínavých	žánrových	vyprávění	dokládá	struktura	obou	
Fragassových	filmů	kombinujících	policejní	příběh,	mafiánské	drama,	 akční	 gang
sterku	nebo	detektivní	zápletku,	přičemž	bychom	zde	nalezli	žánrových	prvků	da
leko	více.	Akční	pojetí	obou	snímků	vykazuje	úzkou	provázanost	s	volbou	námětu,	
kterým	je	již	dříve	několikrát	variované	téma	nasazení	speciálně	vycvičené	policejní	
eskorty	na	nebezpečnou	operaci	převozu	klíčového	svědka	v	soudím	procesu	s	mafi
ánským	bosem	z	Palerma	do	Milána.	Fragasso	tak	využívá	v	policejním	žánru	tema
tiku	seskupování	specialistů	pro	nebezpečnou	misi,	která	byla	zejména	v	60.	letech	
charakteristická	pro	westerny all‘italiana	lokalizované	do	vojenského	prostředí	a	žánr	
guerra all‘italiana,	jenž	konstruoval	zápletku	zapojení	skupiny	profesionálů	do	tajné
ho	poslání	 v	 rámci	 akčního	 a	dobrodružného	vyprávění	na	pozadí	druhé	 světové	
války.	Zatímco	ve	starších	filmech	žánru	poliziesco	představovala	tato	tematika	spíše	
jen	okrajový	kontext	v	rámci	akčních	scén,	Fragasso	na	ni	vybudoval	celou	žánrovou	
konstrukci	obou	filmů.	
Pracovní	nasazení	speciální	policejního	oddílu	si	zvolil	jako	ústřední	téma	svého	

filmu	La scorta	(Eskorta,	1993)	také	Ricky	Tognazzi,	jehož	zpolitizované	poliziesco na
hlíží	do	zákulisí	fungování	policejních	orgánů.	V	tomto	případě	funguje	žánr	ve	dvou	
rovinách:	populární,	protože	buduje	sémantické	elementy	a	syntaktické	konexe	na	
půdorysu	divácky	oblíbené	policejní	podívané	a	intelektuální,	neboť	využívá	při	ope
raci	se	žánrovými	vzorci	sofistikovaný	přístup	posouvající	žánr	do	nových	významo
vých	kontextů.	Politizace	žánrového	vyprávění	umožňuje	Tognazzimu	prezentovat	
publiku	v	rámci	populární	struktury	sociální	a	politické	pozadí	italské	policie,	aniž	
by	narušil	rámec	napínavé	žánrové	konstrukce.	Podobným	způsobem	koncipuje	po-
liziesco	Michele	Placido,	jehož	Kriminální román	(Romanzo	criminale,	2005)	je	zároveň	
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zločinecká	kronika13	zachycující	vzestup	a	pád	skupiny	mladíků	od	běžné	delikvence	
až	po	gangsterství.	Placido	rovněž	rozvíjí	žánr	na	několika	dalších	rovinách,	které	
reprezentují	 zejména	 zvoleným	 vizuálním	 stylem	 docu-drama	 a	 časovým	 vyme
zením	retro	 lokalizující	příběh	do	římského	podsvětí	70.	 let.	Podobným	přístupem	
k	žánru	poliziesco	 se	vyznačuje	 i	nejnovější	Placidův	snímek	Vallanzasca – Gli angeli 
del male	(Vallanzasca	–	Andělé	zla,	2010),	jenž	je	akční	zločineckou	biografií14	milán
ského	bankovního	lupiče	a	gangstera	70.	let.	Přestože	oba	filmy	nahlížejí	na	základě	
autentických	událostí	do	 italského	sociopolitického	kontextu	v	nedávné	minulosti,	
budují	napínavou	podívanou	na	divácky	očekávaných	a	rozpoznatelných	žánrových	
prvcích	jako	akční	přestřelky	a	scény	s	automobilovými	honičkami.	

Několik poznámek závěrem

Nezamýšlel	jsem	v	textu	poukázat	na	co	nejširší	rámec	filmů	řadících	se	ke	kon
krétním	interpretovaným	žánrům.	Chtěl	jsem	pouze	na	příkladech	některých	sním
ků	zohlednit	trvanlivost	a	proměnu	italských	populárních	žánrů,	které	se	v	různých	
mírách	 (od	období	 jejich	největší	divácké	popularity	v	60.	a	70.	 letech)	v	 současné	
italské	kinematografii	znovu	objevují.	Konkrétní	zmiňované	filmy	dokládají,	že	reži
séři	a	zejména	filmový	průmysl	přistupují	k	populárním	žánrům	především	ze	dvou	
základních	pozic.	Na	 jedné	straně	vznikají	z	dlouhodobého	časového	odstupu	po
kračování	dříve	divácky	velmi	populárních	filmů,	na	straně	druhé	se	tvůrci	i	filmová	
studia	zaměřují	na	 intertextové	 snímky.	V	obou	případech	 se	dnešní	 italské	žánry	
strategicky	zaměřují	na	publikum,	které	sdílí	znaky	a	konvence	populárních	žánrů	
natáčených	v	předchozích	desetiletích	a	zároveň	tak	inovují	původní	koncepty	novou	
tematikou	i	rozvíjející	se	filmovou	technologií.	Na	žánry	centralizují	pozornost	všech
ny	nejznámější	produkční	společnosti	(Dania	Film,	Medusa	Film,	Cecchi	Gori	Group,	
Sky	Italia,	Rai	Cinema...),	které	produkují	a	distribuují	žánry	na	stejném	principu	jako	
v	období	60.	–	70.	letech,	které	filmoví	historici	definují	jako	nejproduktivnější	období	
italských	populárních	vyprávění.	 Jelikož	mnohé	žánry	zůstaly	úzce	spojené	pouze	
s	předchozími	desetiletími	a	po	poklesu	zájmu	publika	i	producentů	byl	přerušen	je
jich	kontinuální	vývoj,	zůstaly	nejvíce	příznačné	pro	periody,	ve	kterých	byly	nejvíce	
produkovány	a	navštěvovány.	

Publikujeme autorov výber z rovnomenného rozsiahleho rukopisu.

13	Film	vychází	ze	skutečné	události	případu	tzv.	bandy	z	Magliany,	která	se	formovala	jako	zločinecká	
organizace.	Skupina	působila	v	70.	letech	v	Římském	podsvětí.	Námět	zpracovává	jako	román	Romanzo	cri
minale	(Kriminální	román)	také	Giancarlo	De	Cataldo,	který	Placido	adaptoval	pro	svůj	stejnojmenný	film.

14	Renato	Vallanzasca	byl	skutečný	milánský	bankovní	 lupič	a	gangster,	který	společně	s	novinářem	
Carlem	Boninim	napsal	autobiografickou	knihu	Il fiore del male. Bandito a Milano	(Květ	zla.	Bandita	v	Miláně).	
Tato	autobiografie	se	stala	předlohou	pro	Placidův	film.
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TRANSFORMATIONS OF GENRE DISCOURSES: INTERTEXT FILMS, 
REMAKES AND SEQUELS. 
Italian cinema industry and popular genres from 90‘s to 10‘s of the new millenium

Jan ŠVÁBENICKÝ

This	study	examines	transformations	of	genre	discourses	in	relation	to	sociocultu
ral	background	and	film	industry	in	period	from	1990	to	2012.	Main	intention	of	essay	
is	reasoning	and	explanation	of	factors	that	co-formulate	criteria,	system	and	various	
strategic	operations	in	Italian	film	industry	in	the	context	of	popular	film	genres	after	
long	period	 of	 great	 popularity	 of	 popular	 Italian	 genres	 regarding	 audience	 and	
various	foregin	distributions	in	50‘s	–	80‘s.	The	important	method	of	contemporary	
Italian	popular	cinema	in	the	framework	of	dialogue	with	film	audience	and	also	new	
concepts	of	popular	spectacle	is	return	to	some	tested	forms	of	genres	from	previous	
periods	of	Italian	cinema.	My	analysis	is	based	on	the	accademical	resources	of	Ita
lian	film	historian	and	theorist	Gian	Piero	Brunetta,	who	examines	Italian	cinema	as	
complex	interdisciplinary	system.

Seznam citovaných filmů:

Amici miei – Come tutto ebbe inizio	(Moji	přátelé	–	Jak	to	všechno	začalo;	r.	Neri	Parenti,	2011)
Appuntamento in nero (Schůzka	v	černém;	r.	Antonio	Bonifaccio,	1990)
Armáda démonů: Matka slz	(La	terza	madre;	r.	Dario	Argento,	2007)
Bestie musí zemřít (Giallo;	r.	D.	Argento,	2009)
Blb a blbec	(Botte	di	Natale;	r.	Terence	Hill,	1994)
Cornetti al miele	(Medové	kornoutky;	r.	S.	Martino,	1999)	
Cornetti alla crema	(Krémové	kornoutky;	r.	S.	Martino,	1981)
Dracula 3D (Dracula	3D;	r.	Dario	Argento,	2012)
Fantom opery	(Il	fantasma	dell‘opera;	r.	D.	Argento,	1998)
Gli implacabili (Neúprosní;	r.	E.	G.	Castellari,	ve	fázi	příprav	na	natáčení)
I mostri (Strašidla;	r.	Dino	Risi,	1963)
Il torturatore (Mučitel;	r.	Lamberto	Bava,	2005)
Jonathan z kmene medvědů (Jonathan	fra	gli	orsi;	r.	E.	G.	Castellari,	1993)
Karetní hráč (Il	cartaio;	r.	D.	Argento,	2004)
Krevní msta (Misteria;	r.	L.	Bava,	1991)
Kriminální román (Romanzo	criminale;	r.	Michele	Placido,	2005)
L‘allenatore nel pallone	(Trenér	v	balónu;	r.	S.	Martino,	1984)
L‘allenatore nel pallone 2	(Trenér	v	balónu	2;	r.	S.	Martino,	2008)	
L‘isola degli uomini pesce	(Ostrov	rybích	lidí;	r.	S.	Martino,	1979)
La regina degli uomini pesce	(Královna	rybích	lidí;	r.	S.	Martino,	1995)
La scorta (Eskorta;	r.	Ricky	Tognazzi,	1993)
La sindrome di Stendal (Stendalův	syndrom;	r.	D.	Argento,	1996)
La strana storia di Olga ‚O‘ (Podivný	příběh	Olgy	‚O‘;	r.	A.	Bonifaccio,	1995)
La scorta (Eskorta;	r.	Ricky	Tognazzi,	1993)	
Milano-Palermo, il ritorno (Milán-Palermo;	návrat;	r.	C.	Fragasso,	2007)
Milano-Palermo, solo andata (Milán-Palermo;	jeden	způsob;	r.	C.	Fragasso,	2005)
Mozart è un assassino (Mozart	je	vrah;	r.	S.	Martino,	1999)
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Nejlepší vyhrává	(Doc	West;	r.	T.	Hill,	2009)	
Nespoutaný Django (Django	Unchained;	r.	Quentin	Tarantino,	2012)	
Novodobá strašidla	(I	mostri	oggi;	r.	Enrico	Oldoini,	2009)	
Sotto il vestito niente (Nic	pod	šaty;	r.	Carlo	Vanzina,	1985)
Sotto il vestito niente 2 (Nic	pod	šaty	2;	r.	Dario	Piana,	1988)
Sotto il vestito niente: L‘ultima sfilata	(Nic	pod	šaty:	Poslední	přehlídka;	r.	C.	Vanzina,	2011)	
Střelec	(Triggerman;	r.	T.	Hill,	2009)	
Syn přízraku (Ghost	Son;	r.	L.	Bava,	2007)
Šťastný Luke	(Lucky	Luke;	r.	T.	Hill,	1991)	
Ti piace Hitchcock? (Máš	rád	Hitchcocka?;	r.	D.	Argento,	2005	–	TV	film)
Trauma (Trauma;	r.	D.	Argento,	1993)
Vallanzasca – Gli angeli del male	(Vallanzasca	–	Andělé	zla;	r.	M.	Placido,	2010)
Vrah přichází v noci (Non	ho	sonno;	r.	D.	Argento,	2001)


