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Czech
Biopics at
Ponrepo

The cycle of film portraits of
Czech personalities does not
by far create a “gallery” of the
best Czech works. It is rather
a bizarre collection full of
kitsch, political propaganda,
unmanageable ambitions but
also sharp artistic statements.
As a political genre par
excellence, the Czech biopic
is inseparably bound to the
modern history of our country.
In the newly created state, it
was supposed to contribute to
the reinforcement of national
identity (Saint Wenceslas).
After the communist putsch
it served as an instrument of
ideology (the Hussite trilogy)
or produced more idiosyncratic
authorial statements (the
work of Václav Krška). In the
sixties, it profited from the
overall social easing. In the
time of Normalization after
1968, it became again a
suitable means of propaganda,
provided a possibility for a
relatively free creation (The
Divine Emma) and created
opportunities for younger
directors (Jaroslav Soukup).
And in the Czech conception
of a biopic, peculiar Czech
humor cannot be missing
(Jára Cimrman).

English friendly program
Spring 2015 / every Tuesday 5:30 pm
All films will be screened with English subtitles
03/02

Martin Frič /
Tajemství krve /
The Secret of Blood
CZ 1953 / with Vladimír
Ráž, Zdeněk Štěpánek,
Jiřina Petrovická /
96 min / 35mm

24/02

Václav Krška /
Z mého života /
From My Life
CZ 1955 / with Karel
Höger, Zdenka
Procházková, Jaromír
Spal / 103 min / 35mm
17/03

10/02

Josef Mach /
Paleta lásky /
Palette of Love
CZ 1976 / with Petr
Kostka, Stanislav Fišer,
Jana Štěpánková /
96 min / 35mm

Štěpán Skalský /
Člověk proti zkáze /
Man versus Ruin
CZ 1989 / with
Josef Abrhám, Hana
Maciuchová, František
Řehák / 87 min / 35mm
24/03

17/02

Jan S. Kolár /
Svatý Václav /
Saint Wenceslas
CZ 1929 / with
Zdeněk Štěpánek,
Jan W. Speerger,
Vera Baranovskaja /
100 min / HD

Oldřich Daněk /
Královský omyl /
Royal Mistake
CZ 1968 / with Miroslav
Macháček, Jana
Hlaváčová, Luděk
Munzar / 78 min / 35mm

Cyklus filmových portrétů českých osobností netvoří zdaleka „galerii“ těch nejlepších
děl. Je to roztodivná sbírka
plná kýče, politické propagandy, nezvládnutých ambicí, ale
i pronikavé umělecké výpovědi.
Jako politický žánr par excellence je český životopisný
film nedílně spjat s moderními
dějinami země.
V nově vytvořeném státu měl
přispět k posílení národní
identity (Svatý Václav), po
komunistickém převratu sloužil
jako nástroj ideologie (husitská trilogie) i osobitějšího
autorského vyjádření (dílo
Václava Kršky), v šedesátých
letech těžil z celkového společenského uvolnění. V období
normalizace po roce 1968 se
opět stal vhodným prostředkem propagandy, možností
relativně svobodné tvorby
(Božská Ema) i příležitostí
pro mladší režiséry (Jaroslav
Soukup). A samozřejmě v jeho
českém pojetí nemůže chybět
ani svérázný humor
(Jára Cimrman).

31/03

21/04

12/05

František Vláčil /
Mág / The Magus
CZ 1987 / with Jiří
Schwarz, Veronika Žilková,
Marta Vančurová /
85 min / 35mm

Juraj Herz /
Zastihla mě noc /
The Night Overtook Me
CZ 1985 / with Jana
Riháková, Jana Brejchová,
Rudolf Hrušínský /
127 min / 35mm

František Vláčil /
Koncert na konci léta /
Concert at the End of
Summer
CZ 1979 / with Josef
Vinklář, Jana Hlaváčová,
Vlasta Fabianová /
100 min / 35mm

07/04

28/04

19/05

Miloš Makovec /
Velké dobrodružství /
The Great Adventure
CZ 1952 / with Otomar
Krejča, Antonie
Hegerlíková, Jaroslav
Marvan / 100 min / 35mm
14/04

Jaromil Jireš /
Lev s bílou hřívou /
Lion with a White Mane
CZ 1986 / with Luděk
Munzar, Jana Hlaváčová,
Veronika Žilková /
127 min / 35mm

Jiří Krejčík /
Božská Ema /
The Divine Emma
CZ 1979 / with
Božidara Turzonovová,
Juraj Kukura, Jiří
Adamíra / 106 min / 35mm
05/05

Hynek Bočan /
Čest a sláva /
Honor and Glory
CZ 1968 / with Rudolf
Hrušínský, Blanka
Bohdanová, Karel Höger /
82 min / 35mm

02/06

Otakar Vávra /
Jan Žižka /
A Hussite Warrior
CZ 1955 / with Zdeněk
Štěpánek, Karel Höger,
František Horák /
115 min / 35mm
09/06

Jaroslav Soukup /
Romaneto / Romaneto
CZ 1980 / with Viktor
Preiss, Pavel Pavlovský,
Radovan Lukavský /
85 min / 35mm

Vladimír Borský /
Jan Roháč z Dubé /
Jan Roháč of Dubá
CZ 1947 / with Otomar
Korbelář, Ladislav
Boháč / 113 min / 35mm

26/05

16/06

Otakar Vávra /
Jan Hus / Jan Hus
CZ 1954 / with Zdeněk
Štěpánek, Karel Höger,
Jan Pivec /
125 min / 35mm

Ladislav Smoljak /
Jára Cimrman,
ležící spící /
Jára Cimrman,
Lying, Sleeping
CZ 1983 / with
Zdeněk Svěrák, Valerie
Kaplanová, Josef Abrhám /
82 min / 35mm

03/02
Martin Frič /
Tajemství krve /
The Secret of Blood
CZ 1953 / with Vladimír
Ráž, Zdeněk Štěpánek,
Jiřina Petrovická /
96 min / 35mm
The film about the discoverer
of four blood groups and the
propagator of blood donation
Dr. Jan Janský was made
in the time of the severest
political repressions. The
authors of the script Martin
Frič and Jan Werich were
nevertheless able to avoid
schematism in narration and
created a living portrait of
an exceptional scientist on
the complex background of
the late Austria-Hungary. The
film was selected in the main
competition at the film festival
in Venice.
Snímek o objeviteli čtyř krevních skupin a propagátorovi
dárcovství krve dr. Janu Janském vznikl v době nejtužších
politických represí. Autoři scénáře Martin Frič a Jan Werich
se přesto vyhnuli šablonovitému vyprávění a vytvořili živoucí
portrét výjimečného vědce na
spletitém historickém pozadí
pozdního Rakouska-Uherska.

zavražděného v mocenském
boji vlastním bratrem. Pro
evokaci středověkých Čech
byly postaveny monumentální
stavby, obsazení lákalo
na tehdejší „stars“
a obrazové ztvárnění bylo
svěřeno několika špičkovým
kameramanům (Heller, Stallich
ad.). Pompézní znovuuvedení
němého snímku v roce 2010
za účasti úřadujícího českého
premiéra i arcibiskupa
pražského oživilo výhrady,
které formuloval již v době
jeho premiéry Jaroslav Seifert
a další tehdejší prominentní
recenzenti.

1
24/02
Václav Krška /
Z mého života /
From My Life
CZ 1955 / with Karel
Höger, Zdenka
Procházková, Jaromír
Spal / 103 min / 35mm

The year 1861: Bedřich Smetana returns from Sweden to
Bohemia to demonstrate that
even Czech music can have its
great scenic works. Besides
other things, he composes
operas The Brandenburgers
in Bohemia and The Bartered
Bride. His other opera work
Libuše was performed for the
first time at the opening ceremony of the Prague Provisional
Theatre in 1881. The film
captures exactly these two
decades of creative effort of
this genius of the Czech music
of the 19th century.

of Lipá. After his accusations
are proven to be false,
a complex political drama
starts to unwind. A historical
film without mass scenes
and grandiose setting as an
evidence of the “Czechoslovak
film miracle” of the Sixties.
Pečlivě vystavěné drama o sváru morálky s praktickou politikou natočil Oldřich Daněk podle
skutečné historické události.
Král Jan Lucemburský nechal
uvěznit druhého muže v zemi,
velmože Jindřicha z Lipé. Poté,
co se ukážou obvinění jako falešná, začíná se rozbíhat složitá politická hra. Historický film
bez davových scén a pompézní
výpravy jako důkaz o „československém filmovém zázraku“
šedesátých let.
31/03
František Vláčil /
Mág / The Magus
CZ 1987 / with Jiří
Schwarz, Veronika
Žilková, Marta Vančurová /
85 min / 35mm

CZ 1986 / with Luděk
Munzar, Jana Hlaváčová,
Veronika Žilková /
127 min / 35mm
The context of personal life
of the worldwide famous
composer Leoš Janáček and
the genesis of his musical
works (operas Jenůfa and
Káťa Kabanová) create the
basis of this poetic film by
Jaromil Jireš. In the lyrical
passages, which balance the
more dramatic moments, we
follow the artist’s creative
doubts as well as his
stubbornness in searching for
the right musical expression,
but above all, we encounter
Janáček’s fatal women, the
sources of his inspiration.
Souvislosti osobního života
světově proslulého skladatele
Leoše Janačka a vzniku jeho
hudebních děl (opery Její
pastorkyně a Káťa Kabanová)
tvoří základ poeticky laděného
filmu Jaromila Jireše.

Hrušínský, Blanka
Bohdanová, Karel
Höger / 82 min / 35mm
Czech lands at the end of
the Thirty Years War. The
knight Václav Rynda of Loučka
embarks on a quixotic fight
against the proceeding recatholisation. The historically
accurate film is at the same
time a reflection on the Czech
national character. Hynek
Bočan – one of the directors
of the New Wave – won with
it the Pasinetti award for the
Best foreign film at the film
festival in Venice.

3

České země na konci
třicetileté války. Rytíř
Václav Rynda z Loučky se po
vítězství Habsburků pouští
do donkichotského boje proti
postupující rekatolizaci.
Historicky věrný snímek je
zároveň úvahou nad českou
národní povahou.

12/05
František Vláčil /
Koncert na konci léta /
Concert at the End of
Summer
CZ 1979 / with Josef
Vinklář, Jana Hlaváčová,
Vlasta Fabianová /
100 min / 35mm

film trilogy which depicts the
Hussite movement in Czech
lands in the first half of the
fifteenth century. The main
figure of this film is a priest
and preacher Jan Hus, one of
the first significant European
reformers of the Catholic
church. His life ends in 1415
when he is burnt at the stake.
Výpravný historický velkofilm.
První díl velkoryse pojaté
filmové trilogie, která
zobrazuje husitské hnutí
v českých zemích v první
polovině patnáctého století.
02/06
Otakar Vávra /
Jan Žižka /
A Hussite Warrior
CZ 1955 / with Zdeněk
Štěpánek, Karel Höger,
František Horák / 115 min /
35mm
The second part of the Hussite
trilogy (see Jan Hus) takes
place from 1419 to 1420. The
star of the dauntless warrior
with a chalice on his shield
is rising. The Hussite military
leader Žižka with his folk
army defeats the army of the
Knights of the Cross.

About
Films

10/02
Josef Mach /
Paleta lásky /
Palette of Love
CZ 1976 / with Petr
Kostka, Stanislav Fišer,
Jana Štěpánková /
96 min / 35mm

The main character of the
film is Josef Mánes, Czech
painter and illustrator of
the 19th century. First,
we follow his early artistic
experiments during his studies
at the academy, after that,
the narration focuses mainly
on the years 1865 and 1866,
when Mánes was working on
the decoration of the Old
Town Astronomical Clock in
Prague. The film presents the
artist not only as a master of
landscape painting, but also
as a committed patriot.

Hlavní postavou filmu je český
malíř a ilustrátor 19. století
Josef Mánes. Poté, co sledujeme jeho první umělecké pokusy
při studiích na akademii, soustředí se vyprávění především
na léta 1865 a 1866, kdy
Mánes pracoval na výzdobě
staroměstského orloje v Praze.
Film představuje umělce nejen
jako mistra krajinomalby, ale
také jako aktivního vlastence.

17/02
Jan S. Kolár /
Svatý Václav /
Saint Wenceslas
CZ 1929 / with Zdeněk
Štěpánek, Jan W. Speerger,
Vera Baranovskaja /
100 min / HD
The first high-budget film
made with the support of the
state is a textbooklike glorification of a national Saint, the
devout prince Wenceslas, murdered in the fight for power by
his own brother. Monumental
constructions were built to
evoke medieval Bohemia, the
cast promised “the stars” of
the time and the cinematography was entrusted to several
top-class cameramen (Heller,
Stallich, etc.) The pompous
renewed premiere of the silent
film in 2010 with the participation of both the incumbent
Czech prime minister and archbishop brought back objections, stated in the time of its
original premiere by Jaroslav
Seifert and other prominent
reviewers.
První český velkofilm natočený
s podporou státu je čítankovou
glorifikací národního světce,
zbožného knížete Václava,

Rok 1861: Bedřich Smetana
se vrací ze Švédska do Čech,
aby dokázal, že i česká hudba
může mít svá velká jevištní
díla. Komponuje mimo jiné
opery Braniboři v Čechách
a Prodanou nevěstu. Jeho
další operní počin Libuše
poprvé zazní při slavnostním
otevření Prozatímního divadla
v Praze roku 1881.

17/03
Štěpán Skalský /
Člověk proti zkáze /
Man versus Ruin
CZ 1989 / with Josef
Abrhám, Hana Maciuchová,
František Řehák /
87 min / 35mm

The portrait of a writer,
playwright and a prominent
Czech intellectual is framed
by last pre-war years, when
Karel Čapek intensified his
social commitment in the fight
against Nazism. The narration
in flashbacks draws nearer
his work of art, political
opinions, cultural activities
and his private life. The
overall moderate and realistic
cinematographic result is
achieved thanks to the use of
authentic facts as well as to
the acting excellence of Josef
Abrhám in leading role.

2

Portrét spisovatele, dramatika
a předního českého intelektuála je zarámován posledními
předválečnými lety, v nichž
Karel Čapek vystupňoval svoji
společenskou angažovanost
v boji proti nacismu. Retrospektivně pojaté vyprávění pak
přibližuje jeho uměleckou tvorbu, politické názory, kulturní
aktivity a osobní život.
24/03
Oldřich Daněk /
Královský omyl /
Royal Mistake
CZ 1968 / with Miroslav
Macháček, Jana
Hlaváčová, Luděk
Munzar / 78 min / 35mm

The carefully built drama
by Oldřich Daněk about the
contention of ethics with
practical politics is based
on a real historical event.
The king John of Bohemia
incarcerated the second most
powerful man in the country,
the great nobleman Jindřich

The title of the biopic The Magus refers to the original transcription of the most famous
poem of Czech literature, Máj.
At the same time, it convincingly depicts the personality
of the first Czech poet of European dimensions and the influence of his personality and
his work on later generations.
František Vláčil proceeded
from the well proven thesis
that in Mácha’s work, creative
phantasies and visions intermingle with real events in the
spirit of a romantic ideal and
find their manifestation in the
work of art.
Název životopisného filmu
Mág je původním přepisem
nejslavnější básně české
literatury Máj, ale zároveň
přesvědčivě vystihuje povahu
prvního českého básníka
evropského formátu a vliv jeho
osobnosti a tvorby na pozdější
generace. František Vláčil
vycházel z prokázané teze,
podle níž se u Máchy v duchu
romantického vzoru mísí tvůrčí
představy a vize s reálnými
událostmi a nalézají pak výraz
v uměleckém díle.
07/04
Miloš Makovec /
Velké dobrodružství /
The Great Adventure
CZ 1952 / with Otomar
Krejča, Antonie
Hegerlíková, Jaroslav
Marvan / 100 min / 35mm

The biopic about Emil Holub
(1847–1902), physician and
traveller, focuses above all on
his two African expeditions
from 1878 to 1888. Holub first
spent seven years in South
Africa, then he returned to Europe and undertook a tour of
lectures with which he wanted
to raise money for a new expedition. Director Makovec
primarily emphasizes Holub’s
enthusiasm, his anti-colonialist stance and his democratic
way of thinking. Suprising are
the quite convincing “African”
sequences.
Životopisný film o Emilu Holubovi (1847–1902), lékaři
a cestovateli, se soustředí
především na jeho dvě africké výpravy z let 1878–1888.
Holub pobýval nejprve sedm
let v jižní Africe, poté se vrátil
do Evropy a podnikl přednáškové turné, které mělo zajistit
prostředky na novou výpravu.
Režisér Makovec vyzdvihl především Holubův entuziasmus,
protikolonialistický postoj
a demokratické smýšlení –
překvapí i poměrně přesvědčivé „africké“ sekvence.
14/04
Jaromil Jireš /
Lev s bílou hřívou /
Lion with a White Mane

21/04
Juraj Herz /
Zastihla mě noc /
The Night Overtook Me
CZ 1985 / with Jana
Riháková, Jana Brejchová,
Rudolf Hrušínský /
127 min / 35mm

The life story of a leftist
journalist Jožka Jabůrková,
tortured to death in the concentration camp Ravensbrück.
The film vacillates between
the obligatory libation to the
communist regime and the
directorial virtuosity in scene
composition, in the image of
the movie camera (Werner
Herzog invited Victor Růžička
for collaboration after that)
and in the musical accompaniment (Michael Kocáb from the
banned group Pražský výběr
back then).

Životní příběh levicové
novinářky Jožky Jabůrkové,
umučené v koncentračním
táboře Ravensbrück. Film, balancující mezi povinnou úlitbou
komunistickému režimu a realizační bravurou v komponování
scén, kamerovém snímání
(Viktora Růžičku si následně
přizval ke spolupráci Werner
Herzog) a hudebním doprovodu (Michael Kocáb z tehdy
zakázané kapely Pražský výběr).
28/04
Jiří Krejčík / Božská
Ema / The Divine Emma
CZ 1979 / with Božidara
Turzonovová, Juraj
Kukura, Jiří Adamíra /
106 min / 35mm

A film about the extraordinary
opera singer Ema Destinnová
focuses on the period of WWI,
when she was interned at
her castle in South Bohemia
because of her alleged espionage. Although confronted
with everyday chicane, she
refused to become an agent
of the state police. She was
organizing philanthropic patriotic concerts and helping
her close friends. The film is
a result of a unique collaboration between the director Jiří
Krejčík and the cinematographer Miroslav Ondříček
(If, Amadeus).

Film o mimořádné operní
zpěvačce Emě Destinnové
se zaměřuje na období první
světové války, kdy byla
umělkyně kvůli údajné špionáži internována na svém
jihočeském zámku. Ač byla
vystavena každodenní šikaně,
odmítla se stát agentkou
státní policie, pořádala dobročinné vlastenecké koncerty
a pomáhala svým blízkým.
05/05
Hynek Bočan / Čest
a sláva / Honor and Glory
CZ 1968 / with Rudolf

František Vláčil conceived the
episode from the life of the
composer Antonín Dvořák as
an intimate essay about the
artist’s creative phantasies
and premonitions. A certain
affinity with The Divine
Ema by Jiří Krejčík from the
same year is apparent in the
script or even with the future
Amadeus (1984) by Miloš
Forman. Similarly to Dvořák,
Destinnová has to fight with
the narrow-minded domestic
circumstances.

Epizodu ze života skladatele
Antonína Dvořáka pojal
František Vláčil jako komorní
esej o umělcových tvořivých
fantaziích a předtuchách.
Na scénáři Zdeňka Mahlera
je zřejmá jistá příbuznost
s Božskou Emou Jiřího
Krejčíka z téhož roku
či dokonce s pozdějším
Formanovým Amadeem (1984).
19/05
Jaroslav Soukup /
Romaneto / Romaneto
CZ 1980 / with Viktor
Preiss, Pavel Pavlovský,
Radovan Lukavský /
85 min / 35mm

The film freely interconnects
events from the life of the
writer Jakub Arbes with the
stylized scenes from his
works. The fictional level
consists of a thickened
adaptation of Arbes supreme
fiction The Saint Xaverius,
which laid the foundations for
the Czech fantastic literature.
The so far only second long
feature film of Jaroslav
Soukup counts to the visually
most captivating films of the
early Eighties.

4

Film volně propojuje události
ze života spisovatele Jakuba
Arbese se stylizovanými
scénami z jeho díla. Fiktivní
rovinu tvoří zhuštěná adaptace
Arbesovy vrcholné prózy
Svatý Xaverius, která položila
základy české fantastické
literatury. Teprve druhá
celovečerní režie Jaroslava
Soukupa patří k vizuálně
nejpodmanivějším filmům
raných osmdesátých let.
26/05
Otakar Vávra /
Jan Hus / Jan Hus
CZ 1954 / with Zdeněk
Štěpánek, Karel Höger,
Jan Pivec / 125 min /
35mm
An epic historical highbudget film. The first part
of the generously conceived

Druhý díl husitské trilogie se
odehrává v letech 1419–1420.
Husitský vojevůdce Žižka se
svým lidovým vojskem poráží
armádu křižáků.
09/06
Vladimír Borský /
Jan Roháč z Dubé /
Jan Roháč of Dubá
CZ 1947 / with Otomar
Korbelář, Ladislav
Boháč / 113 min / 35mm

A certain milestone in the history of Czech cinema: the first
Czech feature film in colour.
The place and time of the story: Prague and Bohemia in the
years from 1434 to 1437. Jan
Roháč, the last of the great
heroes of the Hussite revolution, retreats to the Sion castle,
where, with a handful of faithful
followers, he fights back Royal
troops besieging the castle.
První český barevný
celovečerní film. Místo a čas
děje: Praha a Čechy v letech
1434–1437. Jan Roháč,
poslední z velkých hrdinů
husitské revoluce se uchyluje
na hrad Sion, kde se s hrstkou
věrných brání obležení
královského vojska.
16/06
Ladislav Smoljak /
Jára Cimrman, ležící
spící / Jára Cimrman,
Lying, Sleeping
CZ 1983 / with Zdeněk
Svěrák, Valerie Kaplanová,
Josef Abrhám / 82 min /
35mm

The biographically conceived
story of a legendary figure in
Czech culture, science, and
technology. A comedy about
a person who maybe does not
even exist.
Životopisně pojatý příběh
o legendární postavě české
kultury, vědy a techniky.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Ponrepo is a movie theater
of the National Film Archive
Ponrepo – kino Národního
filmového archivu
Bartolomějská 11, Praha 1
T +420 734 276 555
––––––––––––––––––––––––––––––––––
www.facebook.com/
kinoponrepo
www.twitter.com/
KinoPonrepo

