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“Evropa začíná v rozlehlém, prázdném prostoru věčné sibiřské zimy a končí na 

útulných březích Biskajského zálivu na francouzském atlantickém pobřeží.”



Anotace

Podle tvrzení Vladimira Putina pochází polovina ruského státního rozpočtu z ropného 

a plynárenského průmyslu. V případě zemního plynu se stala zásadním milníkem 

stavba potrubí Urengoj-Pomary-Užhorod, která v roce 1983 spojila zásoby zemního 

plynu západní Sibiře s jeho evropskými spotřebiteli. Renomovaný ukrajinský a ruský 

dokumentarista Vitalij Manský se vydal po trase plynovodu se snahou zjistit, jak se 

žije obyčejným lidem v jeho bezprostřední blízkosti. Výlov zamrzlé sibiřské řeky plné 

mrtvých ryb, svatba v oprýskané panelákové budově v Chabarovsku, pravoslavná 

mše v odstaveném železničním vagonu, psí bouda z vyřazené pračky či vzývání 

ideálů komunismu spojené s nespokojeností se současnými poměry a obavami z 

nejisté budoucnosti výmluvně ilustrují často absurdní všednodennost dnešního Ruska

a jeho západních sousedů. Za kamerou stála Alexandra Ivanova, žákyně 

kameramana Jusova, který byl kameramanem filmů Andreje Tarkovského, vznikla tak

vizuálně propracovaná road-movie, která je zároveň zneklidňujícím portrétem 

legendárního transsibiřského plynovodu, na němž je stále závislá většina Evropy.

Roura je výpravný dokumentární epos o moderní Evropě, kterou autor scénáře 

a ruský režisér Vitalij Manský vnímá jako krajinu začínající v odlehlých dálavách věčné

zimy na ruské Sibiři a končící v průmyslovém Německu. Během natáčení cestuje 

podél plynovodu a promlouvá skrze čistě komponované obrazy bez snahy život v 

Rusku a na Západě antropologicky studovat nebo jej novinářsky hodnotit. Zákony 

přírody zde diktují dva radikálně odlišné způsoby života. Je potrubí tím jediným, co nás

spojuje? 



Roura je neobvyklý film. Nejedná se o romantickou pohlednici z Tajgy ve stylu 

„Život v přírodě” ani historický film o hrůze Gulagu. Kritici si na filmu cení zejména 

precizního řemeslného zpracování ve všech fázích, od režie po zvukový design. Film 

získal jako jediný dokument ocenění za nejlepší režii na festivalu hraného filmu 

Kinotavr. Manského metoda navazuje na odkaz Dzigy Vertova. Manský točí bez 

scénáře, své postavy hledá až během natáčení, nikoho nenutí, aby dělal cokoliv proti 

svému běžnému dennímu programu. Přesto se ve výsledku jedná o výsostný 

kinematografický počin. Každá epizoda filmu je utvářena silným obrazem nesoucím 

příběh: vidíme hrdiny ve smutku a radosti, ve všední dny i svátky. Lze se jen 

dohadovat, co má ve filmu větší význam, jestli příjezd pojízdného Chrámu do sibiřské 

vesnice, nebo oslava Dne vítězství na Ukrajině, kde byl Věčný plamen nahrazen 

propanbutanovou bombou zapnutou jen po dobu ceremoniálu... 

Sám Manský o zkušenosti s filmem říká: „Na cestě podél plynovodu jsem se 

pokoušel pochopit, proč jsme tak odlišní. Proč to, v čem je Rusovi dobře, znamená pro

Němce nebo Čecha smrt. Domnívám se, že jen velmi málo filmařů z Ruska 

absolvovalo podobnou expedici. Pokud by to udělali, zjistili by patrně, že rozdíl je ukryt

už v genetické výbavě. Lidé, kteří ve snaze pohřbít blízkého musejí kopat sekerou 

hrob v zamrzlé hlíně od sedmé hodiny ranní do pěti do večera, mohou jen stěží nalézt 

pochopení pro někoho, pro nějž pohřeb znamená dvacet minut ve vytopeném 

krematoriu za doprovodu vznešené „Ave Maria”. Lidé v mém filmu mají různý vztah k 

životu i smrti a vůbec k pozemské existenci. Nechci hodnotit, kdo žije líp a kdo hůř, 

vím jen, že žijeme různě a století trvající spor mezi Zapadniky a Slavjanofily potrvá 

ještě minimálně dalších sto let.” 



Film od premiéry v roce 2013 získal řadu cen na festivalech po celém světě. 

Svým obsahem propojuje kultury celého evropského prostoru, a přispívá tak k 

racionálnímu dialogu o vztahu Ruska a Evropy. 

Festivalová uvedení a ocenění filmu:
Open Russian FF Kinotavr Sochi 2013 (Prize for Best Direction and Prize of the Guild 
of Film Critics and Film Scholars „White Elephant”)
Karlovy Vary IFF 2013 (Best Documentary Film over 30 minutes)
Odessa IFF 2013
Batumi Art-House FF 2013
Message to Man FF St. Petersburg 2013
Flahertiana IDF Perm 2013
London BFI FF 2013
Dok Leipzig 2013 (MDR Film Prize for an excellent Eastern European Documentary Film)
IDFA Amsterdam 2013
Alpe Adria Cinema FF Trieste 2014
Göteborg IFF 2014
Docpoint IDF Helsinki 2014
Documentary Fortnight MoMA New York 2014
ZagrebDox 2014 (Movies That Matter Award)
Sofia IFF 2014
Thessaloniki IDF 2014
It’s All True IDF 2014
Hot Docs Toronto 2014
IndieLisboa 2014
DOXA IDF Vancouver 2014
BuDoku IDF Budapest 2014
Planete+ Doc FF Warsaw 2014
Pelicam Environmental FF Tulcea 2014
Russian National Nika Award for Best Russian Documentary 2013



PROFILY KOPRODUKČNÍCH SPOLEČNOSTÍ:

Hypermarket Film je nereklamní filmová společnost, zaměřená především na 

autorské dokumentární filmy. Spolupracujeme s nejlepšími z mladých dokumentaristů 

z Čech i ze Slovenska: s M. Marečkem, E. Hníkovou, J. Gogolou, L.Královou, M. 

Škopem, K. Žaludem, R. Kirchhoffem, ad. Náš první celovečerní film Český sen Víta 

Klusáka a Filipa Remundy byl uveden v kinech ve 12 zemích vč. USA a Velké Británie.

Podporujeme vznik dokumentárních debutů.

Spolupracujeme také s Českou televizí, ARTE, Channel 4, YLE, VPRO, ORF a řadou 

nezávislých filmových produkcí z Evropy. Posledními dokončenými filmy je například 

akční válečná komedie Český mír (Klusák, Remunda, 2010), film o poli, na kterém 

rostou auta Vše pro dobro světa a Nošovic (Klusák, 2011), poslední hraný snímek 

režiséra Petra Marka Nic proti ničemu (2011), dokumentární film o drátech a zkratech 

Pod sluncem tma (2011) režiséra Martina Marečka, koprodukční filmy Sametoví 

teroristé (Kerekeš, Ostrochovský, Pekarčík, 2013) a Roura (Vitalij Manský, 2013) a 

zatím poslední film režiséra Miroslava Janka Evangelium podle Brabence (2014).

www.hypermarketfilm.cz

Saxonia Entertainment je jednou z vůdčích německých produkčních společností, 

která se zabývá autorskými dokumentárními filmy s důrazem na zahraniční 

koprodukce, historickými filmy, dramatickými rekonstrukcemi a produkcí z bývalého 

SSSR a východní Evropy. Nedávno dokončené projekty: Putinova Olympiáda, 52’, 

kopr. se Satel, Sasha Klein Productions, MDR/ARTE Dějiny Ruska, 3x45/52’, 

docudrama, koprodukce s WDR / NDR / ARD Hitlerovy děti, 90/52’, kopr. s Cinephil, 

Maya Productions, Tel Aviv; MDR, SWR, WDR Velký olympijský poker, investigativní 

dokumentární film, WDR 

Studio Vertov je jednou z prvních produkčních společností vzniklých po roce 1991 v 

novém Rusku. Na rozdíl od ostatních produkčních společností se specializuje 

výhradně na tvorbu dokumentárních filmů a televizních pořadů. Za léta své existence 

společnost vyrobila více než dvě stě filmů ve spolupráci s desítkami filmařů prakticky 

všech generací. Mnozí dnes již uznávaní mistři ruského filmu debutovali právě v jeho 

studiu. I v současnosti společnost věnuje velkou pozornost mladým začínajícím 

tvůrcům a doufá, že tak pomůže objevit nová jména ruského filmu.  

http://www.hypermarketfilm.cz/


Biografie – Vitalij Manský *

Vitalij Manský se narodil roku 1963 ve Lvově. V roce 1982 nastoupil ke studiu na 

Ruském národním institutu kinematografie (VGIK, ateliér S. E. Medynského). Jeho 

první film vznikl v roce 1989 a od té doby jich natočil již více než třicet.

Jeho díla byla prezentována na více než čtyřech stovkách mezinárodních filmových 

festivalů,  mezi  které  se  řadí  soutěže  v  Cannes,  San  Sebastianu,  Rotterdamu, 

Berlíně, Amsterdamu, Moskvě, Oberhausenu, San Francisku, Lokarnu, Mnichově, 

Torontu, Montrealu, Turíně, Krakově, Riu de Janeiru, Yamagatě, Lisabonu a další.

Je nositelem více než padesáti ruských i zahraničních ocenění. Některými z nich 

jsou:

-   Stříbrná holubice, Lipsko

-   Cena za nejlepší režii, Locarno

-   Prix court metrage vision du reel, Lyon

-   Golden Spire, San Francisco

-   Grand Prix z filmového festivalu v Huescu



-   Prize of Europe

-   Cena New Europe, kanál SAT

-   Laurel Awards

-   Bílý slon, Národní cena filmových kritiků a novinářů Ruské federace

-   Čtyřnásobná nominace na ruskou národní cenu Nika

Jeho filmy běžely na hlavních televizních kanálech v drtivé většině evropských zemí,

včetně ČR, ale také v Japonsku, Austrálii, Číně, Kanadě.

Od roku 1996 Manský pracuje na projektu, jehož cílem je archivovat amatérské 

videozáznamy natočené za existence Sovětského svazu, časově tvořící osu mezi 30.  

a 90. lety 20. století. Díky nim máme přístup k unikátním záznamům ze soukromého

života sovětských obyvatel.

Filmy, které Manský produkoval, také obdržely mnoho ocenění:

-   Cena IDFA, Amsterdam, 2006

-   Cena TEFI

-   Filmový festival Rusko, Grand Prix

- Le Grand Prix du Cinema du Reel-Festival International Cinema du reel, Paříž,

Francie,

-   Stříbrná holubice, Lipsko

-   Laurel, Ruská federace

Od roku 1995 pracuje na popularizaci dokumentárních filmů v televizi. Je autorem a 

producentem projektu “Reality Cinema”, které se vysílá od roku 1995 na ruském 

Prvním programu, na němž lze sledovat premiéry nejlepších světových dokumentů. 

V témže roce se stal ředitelem projektu Film Demonstration Service a hlavním 

producentem  programu  “REN  –  TV”,  na  kterém  už  v  premiéře  běžely  stovky 

nejlepších světových dokumentárních filmů.

V roce 1999 nastoupil do vedení televizního kanálu Rusko, kde se stal hlavním 

producentem a šéfem dokumentárního vysílání. Jako ředitel zařadil do programu 

televizních stanich více než 300 filmů, které běžely na kanálech Rusko, na Prvním 

programu, NTV, STS, Kultuře a 7TV.



V roce 2000 se zasloužil o založení Národní ceny Laurel pro dokumentární filmy a v 

roce 2006 se stal jejím generálním ředitelem. Je také jedním ze zakladatelů Cechu 

tvůrců populárně naučných pořadů a televizního vysílání v Rusku.

Vitalij Manský je nositelem ocenění ruského Ministerstva vnitra, medaile ruského 

Rosaviakosmosu Golubaya  Planeta  (Modrá  planeta),  je  akademikem  ve  Filmové 

akademii  NIKA,  členem  Ruské  filmové  akademie  TEFI  a  členem  Eurasijské 

akademie pro film a rádio.

Je vydavatelem nejstaršího internetového magazínu o dokumentárních filmech 

Vertov.ru a autorem manifestu s názvem Reality Cinema. Je hlavním producentem 

Národní ceny Lavrovaya Vetv (Vavřínová větévka) a prezidentem moskevského 

dokumentárního filmového festivalu Artdokfest.

Jeho žena Natalia je generální ředitelkou studia Vertov. Reality Cinema. Mají dvě 

dcery, starší Polina nedávno ukončila studia produkce ve Školním studiu MCHAT, 

mladší dcera Nika je nezávislou fotografkou.


