„…má lebka z profilu, značně velká… velmi
slovanská, podélného typu. Můj obličej nic moc,
ale pokud jde o tu lebku, pociťuji zvláštním
způsobem jistou ješitnost.“ R. Musil - Deníky
R. Musi

„Sic přítelem českého lidu, leč nikterak jeho
politiky“.
Robert Musil a Československo
„Zwar Freund des tschechischen Volkes
aber durchaus nicht seiner Politik“.
R.M., březen 1941
Robert Musil-Archiv, Klagenfurt

Robert Musil und die Tschechoslowakei

Přednáška - dr., dr. h.c. Karl Corino
20. dubna 2016, 15 hodin, Univerzitní kino
Scala
Robert Musil (*1880 Klagenfurt - †1942 Ženeva) patří k nejvýznamnějším evropským spisovatelům 20. století.
Jeho dílo zahrnuje novely, dramata, eseje, kritiky a dva romány: nedokončené vrcholné dílo Muž bez vlastností a
Zmatky chovance Törlesse.
Karl Corino (*1942), doktor filozofie, vystudoval
klasickou filologii, germanistiku a filozofii v Tübingenu a
pracoval jako rozhlasový novinář, literární kritik a
spisovatel. Je znám především obsáhlou Musilovou
biografií (2013, Rowohlt) a řadou dalších musilovských
studií. Podílel se jako ko-editor na digitální Klagenfurtské
edici Roberta Musila (2009). Univerzita v Klagenfurtu
ocenila jeho badatelské zásluhy udělením čestného
doktorátu.
V češtině vyšly úryvky z jeho knihy Vzpomínky na
Roberta Musila. Texty současníků. Karl Corino se také
podílel na vzniku filmu Muž mnoha vlastností a je v něm i
zachycen.
Foto: Roman Kopřiva, Tübingen,2013

Přednáška v němčině/ Vortrag auf Deutsch

Kinopremiéra Muž mnoha vlastností / Mann vieler Eigenschaften
(ČT, 2015)
Česky; německé titulky/ Ton tschechisch, deutsche Untertitel
Režie / Regie: Aleš Kisil

20. dubna 2016, 16 hodin, Univerzitní kino Scala, vstup volný/Eintritt frei
Kinosálová premiéra — za účasti režiséra, překladatele Radovana Charváta
a odb. poradce Romana Kopřivy z Ústavu germanistiky FF MU
Režisér Aleš Kisil, žák Jana Grossmana, dokumentuje ve svém hraném dokumentu Musilovo dětství
v Klagenfurtu a Brně, léta strávená v kadetní škole v Hranicích na Moravě, obě světové války i Musilovy pobyty
ve Stuttgartu, Berlíně a Vídni. Komplikovaný vznik Musilova vrcholného díla Muž bez vlastností a jeho
emigrace do Švýcarska jsou rovněž tématem filmu. Film zpracovává četné autentické historické prameny
i Musilovy osobní vzpomínky a citáty.
Pořádá Rakouské kult. fórum v Praze ve spolupráci s Wissenschaftskolleg Österreich-Bibliothek
(7. ročník) https://www.youtube.com/results?search_query=Wissenschaftskolleg+Br%C3%BCnn

