
Aniki-BóBó
ManoeldeOliveira
Portugalsko - 1942 - 68 min

> Aniki-BóBó roku je součástí kolekce programu CinEd,

který se věnuje vzdělávání dětí a mládeže evropským filmem.

>Pracovní listy mi pomohou objevit film v jeho celistvosti, projít v

něm s pomocí slov a obrazů, dozvědět se více o místech, kde

žijí postavy filmu, o jejich době, pomohou mi vytvářet,

odkrývat souvislosti s jinými filmy, knihami, hudbou,

fotografiemi, malbami…

Tím, že se zapojím do programu CinEd, mohu sdílet

objevování filmů s mými vrstevníky a mladými diváky z

jiných zemí po celé Evropě!

Studentské 

pracovní listy
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V Evropě a jinde

Film a já

Souvislosti
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A Film Viděli jsme ve filmu
Shrnutí v obrazech

1

(1)

2/7

(2)

(3) (4)

(5) (6)

(7) (8)

(9) (10)



C
in

E
d

—
st

u
d
e
n
ts

k
é
 p

ra
c
o
v
n
í 
li
st

y

A
n
ik

i-
B
ó
B
ó

(1)

Začíná nový den a je na čase jít do
školy. Pistarim přichází do
vyučování pozdě.

(2)

Carlitos i Eduardito jsou
zamilovaní do Teresinhy. Koho si
vybere?

(3)

Děti se jdou po vyučování koupat
do řeky. Carlitos se popere s
Eduarditem, aby mu zabránil
donutit Pistarima jít do vody.

(4)

Teresinha jde k “Obchodu s
pokušením”, kouká se do výlohy, kde
je krásnápanenka.

(5)

Carlitos si všimne, že by si
Teresinha moc přála panenku. Ale
protože nemá peníze na to, aby jí
panenku koupil, ukradne ji pro ni.

(6)

Následující den si děti hrají na
policajty a zloděje. Carlitos, se cítí
provinile, protože ví, že udělal něco
špatného, o to víc nechce být ve hře
mezi zloději.

(7)

Děti jdou za školu, aby mohly
pouštět papírového draka. Carlitos
a Eduardito se znovu poperou.
Eduardito padá do kolejiště a
skončí v nemocnici. Všechny děti
obviňují Carlita.

(8)

Během následujících chvil si
Teresinha povídá s majitelem
„Obchodu s pokušením“. Dozvídá
se, že Carlitos neshodil Eduardita
do kolejiště vlaku, a že to byla
pouze nehoda. Majitel obchodu se
pro změnu dozvídá, kdo ukradl
panenku z jeho výlohy.

(9)

Děti se s Carlitem usmíří, ten stále
lituje krádeže a přiznává se k
činu majiteli obchodu.

(10)

Majitel obchodu je dojatý gestem
Carlita a nechává mu panenku,
aby ji mohl darovat Teresinhe.

A Film Viděli jsme ve filmu
Shrnutí v obrazech

1

A Film

Pistarim :„ A co kdybychom byli moc 

bohatí?“

Millionáři ! Kdybych byl boháč, koupil bych 

si školu.“

Carlitos : „A na co?“

Pistarim : „Abych ji mohl nechat zavřít!

A koupil bych si auto, jedl bych jen biftečky

a máslo. To by bylo fajn. A ty?“

Carlitos : „Já?“

Pistarim : „Jo. Co by sis koupil?“

Carlitos : „Tu panenku.“

2 Slyšeli jsme ve filmu

Pistarim : „Kdo rozsvěcuje hvězdy?“

Chlapec : „Kdo by? Přece nebeský lampář.“

Chlapec 2: „Říká se, že když někdo umře, 

objeví se na nebi další hvězda. A že duše jsou 

motýli, co letí nahoru do nebe.“

Pistarim : „Tak proto je na hřbitovech tolik motýlů.“

Chlapec2 : " Ále, to ty máš motýli na mozku.“

„Když se otevře tvé okno, život je hned krásnější. (…) Když se otevřou 

dveře školy, vrabčák vyletí z klece."

Pouliční zpěvák s dětmi

«Aniki Bébé Aniki Bóbó / Ptáček Tótó / Berimbau Ukelele / Šalamoun , 

kostelník / Ty jsi zloděj / a ty četník .“

Rozpočítávadlo

Mjaitel obchodu : „Jste ještě malí a 

nevíte nic o životě. Křik a hádky

nestojí za to.“
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A Film Řekli o filmu3

„Aniki-Bóbó je autobiografickým snímkem. Nakonec, prožil jsem

podobné věci. Odmítal jsem, aby si děti představovaly pouze okázalý

život, aby snily o tom, že budou jíst steaky, máslové koláče a podobné.

Nechal jsem je promlouvat o noci, hvězdách, ale i o ďáblovi a jejich

touhách.“

"Film vznikl podle předlohy: “Os Meninos Milionários” (Milionářské děti).

Vypráví příběh chudých dětí žijících v nuzných čtvrtích. Ovšem nutno říci,

že to byly milionářské děti, protože měly velmi bohatou představivost.

A právě díky nadbytku představivosti jsem i já sám vymyslel příběh o

lásce, příběh ukradnuté panenky, jejímž cílem bylo získání náklonnosti

děvčátka.“

Rozhovor s Manoelem de Oliveirou vedl João Bénard 

daCosta.

V Evropě 
a jinde

B Film a jeho názvy1

Název Aniki-Bóbó byl ve všech partnerských zemích programu CinEd

zachován beze změn. Je to dáno tím, že výraz nenese přesný význam.

Tím pádem je složité, ne-li nemožné, titul filmu přeložit do cizích jazyků.

"Aniki-Bóbó" je součástí rozpočítávadla, které se ve filmu několikrát opakuje.

Manoel de Oliveira říká, že se slovní formuli pro název filmu rozhodl

použít hned, jak ji uslyšel poprvé „zpívat“ děti z ulic Porta. Důvodem bylo

přesně to, že nemá určitý význam a dodává filmu jakýsi záhadný tón.
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C

Film a já1

Dozvídám se a 

představuji si

Jaký je rozdíl mezi touto a mojí školou?
Jaká je má třída?
Jaké jsou mé vztahy s učiteli?
Jak probíhá výuka?

Znám nějaké rozpočítávadlo jako to, co
jsem slyšel ve filmu? Které? Umím ho říci
nazpaměť?

Jaký je podle mne rozdíl mezi dvěma
chlapci: Carlitem a Eduarditem?

Je možné, že poté, co jsem viděl/a film,
mám větší chuť dozvědět se něco o
Portugalsku, Portu a jiných místech, kde se
film odehrával?

V Evropě 

a jinde

Film a jeho doba

Portugalské a      

španělské 

plakáty

Obal portugalského DVD

5/7

2

1

V roce 1942 je Portugalsko v srdci

II. světové války, staví se po bok

spojenců, které reprezentuje vícero

národů v čele se Spojený státy,

Sovětským svazem, Velkou Británií

a Francií. Staví se proti

nacistickému režimu vedeného

Hitlerem, s podporou Japonska a

Itálie. Portugalsko žilo již v této době

pod diktaturou a fašistickou

taktovkou Antónia de Oliveiry

Salazara. V Portugalsku bylo toto

období nazváno Estado Novo (Nový

stát).

Jsou zde produkovány filmy, které

měly vychvalovat fašistickou

diktaturu a ukazovat navenek režim

v dobrém světle, zdůrazňujíc

hodnoty „Deus, Pátria, Família“

(Bůh, Vlast, Rodina). Pokud nejsou

dodrženy tato pravidla, je film

zcenzurován.

Proto Aniki-Bóbó reflektuje svou

dobu zvláštním způsobem, je to dílo

natočené v kontextu války a

diktatury. Záběry na řeku Duoro

zachycují její tok téměř bez lodí,

můžeme pozorovat omezenost

námořní dopravy způsobenou a

nastolenou německým loďstvem a

ponorkami.

Učitelova autorita je vykreslena až

karikaturálně. Na školní brašně

Carlita čteme nápis, který

mu radí, aby šel vždy „správnou

cestou“. Na konci filmu majitel

„obchodu s pokušením“ pronáší

slova usmíření. Všechna tyto složky

vyjadřující důležitost výchovy,

vedené školou nebo dospělými,

nutnost potlačit lumpárny, hlouposti

a lži,- se staly součástí morálky

příběhu a pomohly Manuelovi de

Oliveirovi přesvědčit cenzuru tak,

aby film nebyl zakázán.

B

D

Dobový kontext - 1942
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Film a já
2

Výběr a vytváření 
obrazů

D

Pokud se mi líbilo Aniki-Bóbó, mohly by se mi líbit také také tyto filmy:

Začátek školního roku (1956, Francie) 
Jacques Rozier (součást í  kolekce CinEd)

Stejně jako Aniki-Bóbó, film pojednává o důležitosti školy, i
o důležitosti her dětí v přírodě. V obou filmech je škola
uzavřeným místem, kde vládnoucí autoritu představuje
učitel, vše je stavěno do kontrastu s přírodou a otevřeným
prostorem, kde hraje hudba a kde si děti hrají, běhají,
skáčou a koupou se v řece.

6/7

Souvislosti

Ve výloze “Obchodu s pokušením” je

panenka. Představím si i jiné

předměty, které by zde mohly být

umístěny a namaluji je.

Které okamžiky ve filmu mne nejvíce

překvapily? V Prostoru mladého diváka si

vyberu obrazy, které jim odpovídají, seřadím je

a napíšu ke každému z nich legendu.

Carlitovi se v jednom okamžiku filmu

zdá noční můra. Za pomocí různých

obrázků, které si vyhledám (fotky,

kreslený komiks, reklama atd.) vymyslím

pěkný sen, který nahradí Carlitovu noční

můru.

Vytvořím výběr nejlepších 10 obrazů,

které se mě nejvíce dotkly, dojaly mne a

poznamenaly.

Které obrazy nejlépe přestavují hlavní 

témata filmu? Například hru, pád, dospí-

vání, vinu. Libovolně je  seřadím  a  oko-

mentuji. 

V prostoru mladého diváka si vyberu všechny

obrázky, kde hrají děti.

Využiji fototéku Prostoru mladého diváka a

obrázků, které si sám vyhledám (fotky,

kreslený komiks, reklama atd.) a vytvořím z

nich vizuální báseň, mohu k ní připojit i slova.

Prostor mladého diváka                           
cined.eu/fr/espace-jeune-spectateur

2C

Vyhledám si vlastní obrázky (kresby, fotky,

koláž…) na témata filmu: obrázky her, obrázky

vystihující pocit viny, nebo výčitek. Mohu z nich

vytvořit i plakát k filmu.

Trojka z mravů (1933, Francie) 

Jean Vigo

Inspirováno vlastní zkušeností režiséra z dětství, ukazuje

toto dílo těžký život žáků někdejšího francouzského

penzionátu. Podobně jako v Aniki-Bóbó, natočeném o rok

později, filmuje Vigo škodolibost a strasti dětí, které

vylezou na střechu (jako Carlitos), aby se bouřily, volní a

nespoutaní, vzdorující trestům dospělých.
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D Souvislosti

Práce na řece Douro

Přes rozdílnost délky (Douro je krátkometrážní) a žánru (Douro je
dokumentární film), sdílí první snímek Manoela de Oliveiry s Aniki Bóbó
řeku Douro, stejně jako její břehy a okolí. Němý film doprovází muže,
ženy a děti z této čtvrti během jednoho pracovního dne, stejně jako jinou
hlavní hrdinku snímku, kterou je řeka Duoro samotná. V zmiňovaném
dokumentu můžeme, stejně jako ve filmu hraném, fikčním- Aniki-Bóbó,
sledovat stejný způsob, jakým režisér zachycuje ulice, postavy a jejich
činnost a lásku, kterou Oliveira chová k tomuto místu.

Něco málo ze světa Aniki-Bóbó mohu spatřeit také v:

Práci americké fotografky Helen Levittové
(Spojené státy americké, 1913-2009), která se velmi

často nořila do světa dětí. Jedna z jejich nejslavnějších sbírek

nese jméno: In The Street: chalk drawings and messages,

New York City 1938–1948. V této práci zachytila Levittová děti hrající

si na ulici, stejně jako to můžeme vidět i v Aniki-Bóbó. Šťastné pohledy

dětí, pohyb a dovádivost jsou totožné, i když děti Levittové a Oliveriy dělí

celý širý oceán.

Rozbité zrcadlo, New 

York, okolo 1942, 

Helen Levitt

7/7

(1931, Portugalsko) Manoel de Oliveira

Dobrordužství Toma Sawyera
(1976, Spojené státy americké) Mark Twain
Tom Sawyer, je 12letý chlapec, veselý, odvážný, je ústřední
postavou knih amerického spisovatele Maka Twaina. V této knize
Dobrodružství Toma Sawyera, stejně jako v Aniki-Bóbó
odhalujeme city k dívce stejného věku, k Becky Thatcherové.
Následujeme jej v průběhu mnoha dobrodružství, během dnů, kdy
chodí za školu, dnů lumpáren, spletitých výletů s dalšími darebáky
svého věku..

Bez názvu, New York City, 

okolo 1942, 

Helen Levittová

Bez názvu (Chlapec zvedající dívčí 

sukni) New York City, okolo 1942, 

Helen Levittová


