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Neděle 01/03
15.00 P
 ohádkové pásmo / s. 39
17.30 Joseph Sargent /
Kdo zabil Jo Ann Marcusovou
a Kathy Nelsonovou / s. 43
Pondělí 02/03
17.30 Jevgenij Bauer – skici
z předrevolučního Ruska / s. 31
20.00 Francesco Rosi /
Salvatore Giuliano / s. 9
03/03 – 11/03
Festival Jeden svět (www.jedensvet.cz)
Sobota 07/03
15.00 Jeden svět dětem / s. 39

Čtvrtek 12/03
18.30 Osmašedesátý – jak filmovat
revoluci? / s. 15
Pátek 13/03
17.30 Karel Vachek /
Nový Hyperion aneb Volnost,
rovnost, bratrství / s. 16
Sobota 14/03
17.00 Alexander Kluge aj. /
Kandidát / s. 16
20.00 Chris Marker / Bez slunce / s. 16
Neděle 15/03
15.00 L
 unapark filmových vynálezů / s. 39
17.30 T
 omáš Mazal a Pablo de Sax /
„My žijeme v Praze…“ / s. 17
20.00 Gerd Conradt /
Starbuck Holger Meins / s. 17
Pondělí 16/03
18.00 Zuzana Piussi /
Křehká identita / s. 18
Úterý 17/03
17.30 Štěpán Skalský /
Člověk proti zkáze / s. 35
20.00 Francesco Rosi /
Ruce nad městem / s. 12
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Čtvrtek 19/03
17.30 F
 rank Borzage /
Ve víru velkoměsta / s. 43
Pátek 20/03
21.00 N
 icolas Winding Refn / Drive / s. 43
Pondělí 23/03
17.30 Tony Richardson / Mrtvý favorit / s. 43
20.00 R
 ené Vautier /
Tehdy nám bylo dvacet / s. 43
Úterý 24/03
15.30 K
 apitoly z dějin filmu / s. 44
17.30 O
 ldřich Daněk / Královský omyl / s. 35
20.00 T
 adeusz Konwicki / Salto / s. 44

Neděle 08/03
15.00 Jeden svět dětem / s. 39

Program

Středa 18/03
17.30 A
 lan Bridges / Námezdní síla / s. 43
20.00 O
 rson Welles / Občan Kane / s. 23

Středa 25/03
17.00 M
 ichael Havas – výpravy za vizuální
antropologií III. / s. 44
20.00 O
 rson Welles /
Skvělí Ambersonové / s. 23
Čtvrtek 26/03
18.30 D
 avid W. Griffith /
Zrození národa / s. 31
Pátek 27/03
17.30 G
 ill Armstrongová /
Moje skvělá kariéra / s. 44
Sobota 28/03
17.30 O
 rson Welles / Cizinec / s. 24
20.00 F
 rancesco Rosi /
Na generálův rozkaz / s. 12
Neděle 29/03
15.00 B
 aobab v Ponrepu / s. 40
Pondělí 30/03
17.30 T
 adeusz Konwicki /
Dušičky / s. 44
20.00 O
 rson Welles / Othello / s. 24
Úterý 31/03
17.30 F
 rantišek Vláčil / Mág / s. 35
20.00 F
 rancesco Rosi / Případ Mattei / s. 12
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Středa 01/04
17.30 Yves Boisset /
Soudce zvaný šerif / s. 45
20.00 Orson Welles / Pan Arkadin
– Důvěrná zpráva / s. 24

Pátek 17/04
17.30 Francis Ford Coppola /
Divotvorný hrnec / s. 47
21.00 Ted Kotcheff / Rambo / s. 47

Pátek 03/04
17.30 Li Čchi‑min /
Stíny nad soutěskou / s. 45
20.00 Martin Ritt / Na černé listině / s. 45
Úterý 07/04
15.30 Kapitoly z dějin filmu / s. 45
17.30 Miloš Makovec /
Velké dobrodružství / s. 36
20.00 Alfred Hitchcock / Psycho / s. 45

Sobota 18/04
18.00 Francesco Rosi /
Georges Bizet: Carmen / s. 13
Neděle 19/04
15.00 Byl jednou pan Ponrepo / s. 40
17.30 Paul Martin / Zlatokopové
z Arkansasu / s. 47
Pondělí 20/04
17.30 Michel Cournot /
Modré goloásky / s. 48
20.00 Orson Welles /
F pro falzifikát / s. 27

Středa 08/04
17.30 Rouben Mamoulian /
Píseň písní / s. 45
20.00 Orson Welles / Proces / s. 26
Čtvrtek 09/04
17.30 Thomas H. Ince / Zbabělec / s. 32
Pátek 10/04
17.30 Francesco Rosi /
Ctihodné mrtvoly / s. 12
20.00 Jerzy Kawalerowicz / Matka Johana
od Andělů / s. 46

Neděle 12/04
15.00 Animánie v Ponrepu / s. 40
17.30 Michail Kalatozov / Červený stan / s. 46

Pátek 24/04
17.30 Večer Studia Jiřího Trnky / s. 48
20.00 Roy Andersson /
Holub seděl na větvi a rozmýšlel
o životě / s. 49

Středa 15/04
17.30 John Berry / Tamango / s. 47
20.00 Orson Welles / Nesmrtelný příběh / s. 26
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Středa 29/04
17.30 David W. Griffith /
Život je krásný / s. 32
20.00 Orson Welles / Macbeth / s. 29
Čtvrtek 30/04
17.30 Bob Clark / Jediná šance / s. 50

Středa 22/04
17.30 Károly Makk / Kočičí hra / s. 48
20.00 Orson Welles / Dotek zla / s. 27
Čtvrtek 23/04
17.30 Dominik Graf /
Život jedné kočky / s. 48

Úterý 14/04
17.30 Jaromil Jireš / Lev s bílou hřívou / s. 36
20.00 Francesco Rosi /
Kristus se zastavil v Eboli / s. 13

Úterý 28/04
17.30 Jiří Krejčík / Božská Ema / s. 36
20.00 Alfred Hitchcock / Ptáci / s. 50

Úterý 21/04
15.30 Kapitoly z dějin filmu / s. 48
17.30 Juraj Herz /
Zastihla mě noc / s. 36
20.00 Hugo Haas /
Srazit a ujet / s. 48

Sobota 11/04
17.30 Pietro Germi / Dámy a pánové / s. 46
20.00 Terrence Malick / Nebeské dny / s. 46

Pondělí 13/04
17.30 Jerzy Kawalerowicz / Austeria / s. 47
20.00 Orson Welles / Falstaff / s. 26

Pondělí 27/04
17.30 E
 tnografické dokumenty
Martina Slivky / s. 49
20.00 Orson Welles /
Dáma ze Šanghaje / s. 29

Sobota 25/04
17.30 Jos Stelling / Iluzionista / s. 49
20.00 Francesco Rosi /
Kronika ohlášené smrti / s. 13
Neděle 26/04
15.00 Maria Procházková /
Kdopak by se vlka bál / s. 40
17.30 Enzo Barboni /
Podivné dědictví / s. 49
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Francesco Rosi pro Charlie Hebdo: „Věřím
v demokracii. Ale jak ji prosadit? To je
těžké. Zvlášť dnes, když vezmeme v úvahu
politickou krizi, do níž jsme namočeni
všichni. Jenže demokracie začíná už v tu
chvíli, kdy začneme myslet. Jakmile o věcech
uvažujeme a snažíme se je pochopit, stojíme
už u základů všech velkých činů, které
konstituují demokracii,“ prohlásil italský
režisér v rozhovoru u příležitosti velké
retrospektivy svých filmů ve francouzské
metropoli v 788. čísle pařížského týdeníku
z 25. července roku 2007.

Francesco
Rosi –
Co neumírá

Charlie Hebdo pro Francesca Rosiho:
„Distance, chlad, odcizení. Rosiho filmy
obkličují pravdu, ale konečné soudy si
zakazují. Je na divákovi, aby pokračoval
v práci vyšetřovatele, aby se svědomitě
proklestil s pomocí kousíčků, které mu
film poskytl. Neboť pravda, pokud nějaká
existuje, nevede sama o sobě k žádnému
ukončení. ‚Pravda není vždycky revoluční,‘
prohlašuje jedna postava Ctihodných
mrtvol, uváděje tak na pravou míru slavný
Leninův výrok, podle nějž ‚pravda je vždycky
revoluční.‘ To je vlastně manifest životního
díla Francesca Rosiho: víc než o samotnou
pravdu v něm jde o mechanismy k ní vedoucí.
V Rosiho filmech stráví divák mnoho času
tím, že se dívá, že prozkoumává dokumenty,
opětovně pozoruje fotografie, dokresluje
tváře, vyměřuje prostory. Tyhle filmy nás učí
vidět svět takový, jaký je, a ne takový, jaký
bychom ho chtěli mít. A kdyby měl zůstat na
konci nerozluštitelný, tím hůř,“ napsal Jean
‑Baptiste Thoret v 1178. čísle pařížského
týdeníku ze 14. ledna roku 2015.

Být zformován a nasměrován Luchinem
Viscontim v letech vrcholícího neorealismu,
spolupracovat s Antonionim, Emmerem
a dalšími klasiky tohoto směru a nestát se
přesto epigonem, ale vytvořit něco svého,
nového. Politický film složený z antitezí,
film důsledně objektivizující, čili opak
angažované (často kvalitní) kinematografie
10
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Damianiho, Squittieriho, Petriho. Důrazem na
autenticitu spřízněný se snímky, jako byla
Pontecorvova Bitva o Alžír, ale bez jejich
vášnivé apelativnosti. Kinematografie prostá
všech iluzí, určená svéprávnému publiku
(především politicky svéprávnému) a už jen
z tohoto důvodu hodně odvážná. „Každý
den odvahu,“ řekl Evald Schorm. „Každý den
skepsi,“ řekli by určitě Ital i Čech. „Věřím,
protože je to absurdní,“ řekli Tertullianus
i Augustinus. „Věřím,“ řekl Francesco Rosi.

Pondělí 02/03
20.00 S
 alvatore Giuliano /
Salvatore Giuliano
Itálie 1961 / hrají: Frank Wolff, Salvo
Randone / CZT / 115 min. / 35mm
Salvatore Giuliano – jeden z rozhodujících
estetických mezníků ve vývoji politického
filmu. „V tomto filmu využil Rosi poprvé
a v nejvyhraněnější, nejdůslednější
podobě onu výstavbu, s níž se setkáváme
potom i v některých jeho dílech novějšího
data. Není to výstavba, která buduje
jenom ze složek děje, nýbrž i z myšlenek,
argumentace. Při sledování vzájemných
souvislostí a příčinností, při kladení
základních kamenů pro odhalení a obžalobu
mafie, sicilských separatistů, zpátečnických
exponentů některých politických stran
těsně spjatých s bohatými majiteli půdy
i podnikateli, při výstavbě a rozplétání sítě
intrik, zrad a likvidování nepohodlných
vykonavatelů příkazů, včetně bandity
Salvatora Giuliana, vytváří Francesco Rosi
jakési ucelené kvádry, přičemž se neřídí
chronologickou posloupností ani dějovým
vývojem používajícím retrospektivy v běžném
smyslu. Konstrukce a sled zobrazovaných
událostí připomíná obžalobu, kdy státní
návladní řadí důkazy podle toho, jak na
sebe logicky navazují, jak do sebe zapadají
– a směřuje do vyústění, které rekapituluje
všechny jednotlivé složky a dává jim jasnou,
přesvědčivou, pádnou ucelenost obžaloby
a jejího zdůvodnění.“
Ljubomír Oliva

Program 03–O4 / 15
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Úterý 17/03
20.00 Ruce nad městem /
Le mani sulla città
Itálie 1963 / hrají: Rod Steiger,
Salvo Randone, Guido Alberti /
CZT / 94 min. / 35mm

selský rozum jim správně naznačuje, že tato
válka není jejich válkou.

Píše se rok 1963, mekka uměleckého filmu
leží v Itálii. Felliniho i Antonioniho tvorba
právě dosahuje zenitu; zároveň v jediný rok
putují do Itálie obě nejdůležitější festivalové
trofeje: Zlatou palmu v Cannes získává
Luchino Visconti za Geparda, Zlatého
lva v Benátkách Francesco Rosi za Ruce
nad městem. Rod Steiger coby stavební
spekulant v Neapoli prosazuje své zájmy
bez sebemenších skrupulí i jako poslanec,
čímž v podstatě sabotuje celkový plán
vývoje metropole. Těsně před volbami dojde
ke zřícení jednoho domu – a v parlamentě
definitivně propuká boj všech proti všem.

Úterý 31/03
20.00 Případ Mattei / Il caso Mattei
Itálie 1972 / hrají: Gian Maria
Volonté, Luigi Squarzina, Franco
Graziosi / CZT / 94 min. / 35mm
Enrico Mattei (1906–1962) vedl od roku
1953 státní italskou naftařskou společnost
Eni. Některé dominantní naftařské koncerny,
diktující ceny světovému trhu, v něm viděly
nepříjemnou konkurenci. Která ze Sedmi
sester, jak se nesvaté alianci říkalo, měla
podíl na záhadné letecké nehodě z roku
1962? Jeden z Rosiho vrcholných filmů
– Zlatá palma v Cannes (1972).

Sobota 28/03
20.00 Na generálův rozkaz / Uomini contro
Itálie – Jugoslávie 1969 / hrají: Mark
Frechette, Alain Cuny, Gian Maria
Volonté / CZT / 95 min. / 35mm

Pátek 10/04
17.30 Ctihodné mrtvoly /
Cadaveri eccellenti
Itálie – Francie 1975 /
hrají: Lino Ventura, Fernando Rey,
Alain Cuny, Max von Sydow, Charles
Vanel, Florestano Vancini / CZV /
111 min. / 35mm

Film Na generálův rozkaz natočil Francesco
Rosi podle autobiografické knihy Emilia
Lussua Rok na návrší, napsané v letech
1936 a 1937. Rosiho film se od většiny
snímků s válečnou tematikou liší tím, že
tvůrce analyzuje válku jakožto konfrontaci
tří různých sil, postojů k příčinám a smyslu
válečného stavu. Tyto tři síly ztělesňují tři
muži ve zbrani: generál Leone (Alain Cuny),
„muž povinnosti“, který neváhá poslat své
vojáky na jistou smrt ve jménu falešného
vlastenectví a vojenské cti, poručík
Ottolenghi (Gian Maria Volonté), socialista,
jenž skutečného nepřítele vidí v buržoazii,
a mladý poručík Sassu (Mark Frechette),
intelektuál jdoucí do války z vlasteneckých
pohnutek, s ideály, ale poté, co prodělá
určitou zkušenost, pochopí vztah mezi
mocí a těmi, kdo jí slouží. Jakousi čtvrtou
postavu představuje ve filmu anonymní masa
vojáků, prostých venkovanů, jejichž jedinou
touhou je utéci ze zákopů, protože jejich

„Když se mne někdo zeptá, kdo na konci
filmu zabil komisaře a tajemníka strany,
odpovídám mu, že to nevím. Víme snad, kdo
zabil Kennedyho, kdo zabil Martina Luthera
Kinga? Víme snad, kdo zorganizoval v Itálii
,černé komploty‘? Známe jen vnější aspekty
věcí…“ uvedl Francesco Rosi v jednom
z rozhovorů o svém filmu, který se odehrává
v blíže neurčeném městě blíže neurčeného
státu, kde je spáchána série vražd vysokých
státních úředníků. Policista, pověřený
případem, jde po stopách tak dlouho, až
objeví v jeho pozadí nejvlivnější oficiální
osobnosti… Namísto očekávaných akčních
prvků zde režisér pracuje s neustálým
zpochybňováním všech zjištěných fakt, jež
přes postupnou proměnu pronásledovatele
v pronásledovaného vyústí v nejednoznačný
závěr. To vše dává Ctihodným mrtvolám
zvláštní, téměř filosofický aspekt a činí
z nich „rozpravu o moci“, politický film par
excellence.
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Úterý 14/04
20.00 K
 ristus se zastavil v Eboli /
Cristo si è fermato a Eboli
Itálie – Francie 1978 / hrají: Gian
Maria Volonté, Alain Cuny, Lea
Massariová, Irene Papasová, Paolo
Bonacelli / CZT / 143 min. / 35mm
Autobiografický román Carla Leviho zavedl
Francesca Rosiho ze Sicílie do Lukánie,
kam Mussolini posílal své odpůrce do
vyhnanství. V chudém, kamenitém kraji,
jakoby mimo čas, se na tři roky ocitl i Carlo
Levi. Jeho vzpomínky jsou méně naplněné
akcí, než jsme u Rosiho zvyklí, vše se děje
pod povrchem, v tichosti a neměnnosti
pomalu plynoucích dnů. Ale tak jako byl
Gian Maria Volonté ideálním představitelem
mafiánských bossů, dokáže se stejně
přesvědčivě převtělit do postavy zádumčivé,
s filosofickou hloubkou.
Sobota 18/04
18.00 Georges Bizet: Carmen /
Carmen
Itálie – Francie 1984 / hrají:
Plácido Domingo, Julia Migenesová
‑Johnsonová, Ruggero Raimondi,
Julien Guiomar / CZT / 144 min. / 35mm

základě novely kolumbijského nositele
Nobelovy ceny Gabriela Garcíi Márqueze.
I když se tentokrát jedná o literární
adaptaci, opět režiséra zajímalo hledání
pravdy, dobírání se podstaty skutečné
události, jejíž obětí se v padesátých
letech stal spisovatelův přítel. Film se tak
odehrává ve dvou časových rovinách, v čase
vzpomínek i v čase přítomném, kdy na jedné
straně stojí falešné pojetí rodové cti, ústící
v nesmyslné spáchání zločinu, a na straně
druhé nevšímavost, pohodlnost a sobectví
davu, který dobře ví, k čemu se schyluje,
ale nekoná nic proti tomu. Rosi zůstal věrný
tématu násilí jakožto důsledku kulturních
souvislostí i stylu, těžícímu z natáčení
na autentických místech. Vedle mladých
hereckých představitelů se můžeme těšit
na režisérovy nejčastěji obsazované herce
Giana Mariu Volontého a Alaina Cunyho,
mezinárodní obsazení doplňují Irene
Papasová a Lucia Boséová.

Bizetovu Carmen lze rok co rok vidět
a slyšet v nejrůznějších provedeních, ale
sotva kdy ji ještě zažijeme v této třídě:
Plácido Domingo zpívá (a hraje) part Dona
Josého, Julia Migenesová je Carmen,
Ruggero Raimondi je Escamillo, hraje
Orchestre National de France pod taktovkou
Lorina Maazela. Na divadelní kulisy
zapomeňte, jsme ve filmu Francesca Rosiho!
Sobota 25/04
20.00 Kronika ohlášené smrti /
Cronaca di una morte annunciata
Kolumbie – Itálie – Francie
1987 / hrají: Ornella Mutiová, Rupert
Everett, Gian Maria Volonté, Alain
Cuny, Anthony Delon, Irene Papasová,
Lucia Boséová / CZT / 104 min. / 35mm
Scénář Kroniky ohlášené smrti (1986)
napsal Rosi spolu s Toninem Guerrou na
Program 03–O4 / 15
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Hamburk, Berlín, Wiesbaden (Německo)
Praha (Česká republika)
Udine / Gorizia (Itálie)
Vídeň (Rakousko)
Curych a Lausanne (Švýcarsko)

Cinefest XI. – proti?
veřejnost!/gegen?
öffentlichkeit!
XI. mezinárodní
festival německého
filmového dědictví

U zrodu tématu letošního, už jedenáctého
Cinefestu stál projekt Německé badatelské
společnosti (DFG) Dějiny dokumentárního
filmu v Německu 1945–2005. Stálí
organizátoři Cinefestu – hamburské
filmologické centrum CineGraph a berlínský
Bundesarchiv – se shodli soustředit se
na období od počátku šedesátých let,
kdy se role dokumentárního filmu jako
prostředku reflexe politického dění zásadně
proměnila. Nejde tu jen o kino jako o určitou
formu proti‑veřejnosti (v protikladu k roli
„běžných“ médií), ale také o různé druhy
„kontraveřejností“ dokumentovaných
kinematografií. V tak odlišných podmínkách,
jaké existovaly v západním a ve východním
Německu, v dalších německy mluvících
zemích či v jiných končinách politicky
rozdělené Evropy. Pro českého diváka
přináší zadání nového ročníku Cinefestu
ještě větší počet „objevů“ než v letech
předchozích, protože kromě Markerova
klasického díla Bez slunce, uvedeného na
plátně našeho kina naposled před osmi lety,
promítneme všechny ostatní tituly v Ponrepu
poprvé. Ředitel festivalu Hans‑Michael Bock
a další hosté z řad historiků i tvůrců doplní
všechny projekce lektorskými úvody.

Čtvrtek 12/03
18.30 O
 smašedesátý
– jak filmovat revoluci?
Helma Sandersová‑Brahmsová /
Angelika Urbanová, prodavačka,
zasnoubená / Angelika Urban,
Verkäuferin, verlobt
SRN 1969 / CZT / 31 min. / 16mm
Portrét dvacetileté prodavačky obchodního
domu v Kolíně nad Rýnem. Klasický doku‑
ment z počátků feministické kinematografie

16
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v režii jedné z nejvýznamnějších tvůrkyň
německého hraného filmu sedmdesátých
a osmdesátých let.
Harun Farocki / Její noviny /
Ihre Zeitungen
SRN 1968 / CZT / 18 min. / 16mm
Jak natočit explosivní protisystémový film
reagující na nejaktuálnější dění? Podívejte
se na tento snímek čtyřiadvacetiletého
Haruna Farockiho a představte si, že
by dnes někdo něco podobného natočil
o Babišových novinách!
Claudia von Allemannová /
To je jenom začátek – boj
pokračuje / Das ist nur der Anfang
– der Kampf geht weiter
SRN 1968 / CZT / 45 min. / DVD
Claudia von Alemannová, studentka
z berlínského ročníku Haruna Farockiho
a dalších buřičů s kamerou (viz snímek
Starbuck Holger Meins v naší přehlídce),
se vydává do města nad Seinou, jež
květnové nepokoje roku 1968 přivedly na
pokraj občanské války. Jak na politickou
situaci reagují filmaři sousední země?
Jean‑Luc Godard provádí jednu ze svých
nejoblíbenějších činností – zpochybňování
své vlastní profese a sebe sama – ale co
ti ostatní? Západoněmecká televize WDR
snímek odvysílala (k nevoli svého ředitele)
v dubnu 1969.
Kurt Rosenthal – Hellmuth
Costard aj. / Od revolty k revoluci
aneb Proč se revoluce odkládá
na zítřek / Von der Revolte zur
Revolution oder: Warum die
Revolution erst morgen stattfindet
SRN 1968 / CZT / 60 min. / DVD
Osmašedesátý z první ruky – tentokrát ve
své západoněmecké podobě. Demonstrace
proti Springerově koncernu v Hamburku,
protesty proti oficiální odborové organizaci
DGB a proti sociálně‑demokratickému
řečníkovi z vlády tzv. velké koalice
a konečně: pochod na Bonn, centrum zla,
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hlavní město „policejního státu“. Natočili
Kurt Rosenthal, Hellmuth Costard, Fritz
Strohecker a Carl Schulz.
Pátek 13/03
17.30 Karel Vachek / Nový Hyperion aneb
Volnost, rovnost, bratrství
ČR 1992 / CZT / 207 min. / 35mm
„…a sestřihnete to, co k sobě nepatří
a dostane to úplně jinej charakter…!“
Karel Gott
„Příběh skutečný a neúplný, který žili
a sehráli filosofové a hlavy států a církví,
umělci a stranické sekretariáty, vědci
a ministři federální i republikových vlád,
důchodci a vězni, odboráři a úředníci,
disidenti i ta šedá zóna, kazatelé
a ozbrojenci, radikálové praví i leví, bývalí
i současní, občané a jejich poslanci
v souvislostech osvobozené volební komedie
– Československo 1990.“
„Vachek vychází z postupů užitých ve
Spřízněných volbou, zároveň je ale rozvíjí
a rozšiřuje, na ploše dosud nevídaných
207 minut filmu. Středobodem jeho dění
jsou tentokrát parlamentní volby, události
vztahující se k nim však opět slouží
především jako prostory živé galerie pro
množství postav, které se náhle vynořují
před zraky občanů‑voličů. Akt volby tu
není chápán pouze ve smyslu formálně
politickém, ale ryze osobním, subjektivním,
lidském: jde o mou konkrétní volbu, komu
a proč budu naslouchat, koho respektovat,
s kým se v životě stýkat.“
Martin Švoma
Sobota 14/03
17.00 Alexander Kluge aj. /
Kandidát / Der Kandidat
SRN 1979–80 / CZT / 129 min. / 35mm
V roce 1978 se několik prominentních
příslušníků tzv. „nového německého filmu“
spojilo, aby společným dílem reagovali
na eskalaci násilí tzv. druhé teroristické
generace (v naší přehlídce viz snímek
Starbuck Holger Meins) a protiopatření
státních orgánů. Ohlas, který film
18

Německo na podzim vzbudil, podnítil o dva
roky později vznik dalšího kolektivního
politického dokumentu s názvem Kandidát.
Zadání bylo tentokrát jiné: šlo o to, za
každou cenu zabránit zvolení Franze Josefa
Strausse německým kancléřem. Jméno
šéfa konzervativní strany CSU (svébytné
bavorské odnože sesterské CDU) sloužilo
v komunistickém Československu už od
padesátých let jako jeden z hlavních
strašáků propagandy proti údajné hrozbě
západoněmeckého revanšismu. Podobně
účelově zmanipulované líčení politikovy role
v Kandidátovi nenajdeme. Kriticko‑ironické
vhledy do Straussovy skandály obestřené
politické kariéry i sám obraz jeho hřmotné
persony demonstrují i tak dost zřetelně,
proč byla představa spolkového kancléře
Strausse pro německé intelektuály naprosto
nepřijatelná. Koordinátorem a jedním
z hlavních aktérů filmového projektu byl
– jako už v případě Německa na podzim
– Alexander Kluge. Další příspěvky dodali
žurnalisté Stefan Aust a Alexander von
Eschwege a tehdy čerstvý držitel Zlaté
palmy a Oscara Volker Schlöndorff; na
snímku se podílel i slovenský kameraman
Igor Luther a český zvukař Vladimír Vízner.
Spolkovým kancléřem byl v roce 1980
podruhé zvolen sociální demokrat Helmut
Schmidt.
Sobota 14/03
20.00 Chris Marker /
Bez slunce / Sans soleil
Francie 1982 / CZT / 100 min.
V nejvýznamnějším díle Chrise Markera Bez
slunce bývá dnes spatřováno vyvrcholení
esejistické formy v dějinách světového
filmu. Přední německý režisér Edgar Reitz
gratuloval nedlouho po jeho uvedení slovy:
„Konečně filmová řeč, která není správcem
obsahů, ale dovolí jim se vznést!“
Neznámá žena čte a komentuje dopisy,
které jí posílá přítel, kameraman Sandor
Krasna (Markerův heteronym), ze všech
koutů světa. Z Afriky, z Kapverdských
ostrovů, z tokijských městských slavností
a z japonských kočičích hřbitovů, ze
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San Franciska neodmyslitelně spjatého
s Hitchcockovým Vertigem, z Islandu,
kde jako „muž z naší budoucnosti“ hledá
minulost naší planety… Inspiruje se Sei
Šonagon, vznešenou paní z Japonska
11. století, která dala své knize název
Seznam věcí, jež nechají srdce rychleji
tlouci. A jako motto volí Racinovu tezi,
podle níž: „Vzdálenost zemí v jisté míře
vyrovnává přílišnou blízkost časů.“
Neznámá žena chvílemi předčítá filmařův
myšlenkově neobyčejně hutný, místy až
iritující komentář, jindy ho reprodukuje
v nepřímé řeči. „Inscenováním fiktivní
komunikační situace mezi fiktivními osobami
Marker dočasně rozpojuje vita activa
(cestování, pořizování obrazů) a vita
contemplativa (přemýšlení o obrazech),“
píše specialistka na Markerovo dílo Birgit
Kämperová a dodává, že první, aktivní vita,
je příznačně přisouzena mužskému prvku
a kontemplativní ženskému, v zásadě jde ale
o dva póly jediného vědomí vepsaného do
jednoty filmového díla.
„V San Francisku vykoná filmař poutní
cestu za filmem, který viděl devatenáctkrát.
Procházení místy, na nichž se odehrává
Vertigo, je mnemotechnický postup.
Hitchcockův film pojednává o patologické
paměti, o inscenování puzení k opakování,
jež chce zpřítomnit minulé.“
Birgit Kämperová
„Marker je na stopě Scottiemu z Vertiga,
jeho milostnému šílenství, ‚jež mu nedovolí
žít s vlastní pamětí, aniž by ji zfalšoval.‘
V této Markerově větě je vyjádřena
ambivalence v hodnocení Scottieho
chování. ‚Šílenství chrání jako horečka.‘
Šílenství, které není ani tolik nemocí jako
sebeobranou a svépomocí těla. Z takového
obranného chování při narušení paměti
jedince činí Marker závěry o paměti
kolektivní. Nemožnost žít s pamětí, která
zachovává šťastné i strašlivé události, vede
k tomu, že si lidstvo své dějiny nepamatuje,
ale přepisuje je.“
Thomas Tode

Neděle 15/03
17.30 T
 omáš Mazal a Pablo de Sax /
„My žijeme v Praze…“
ČSR 1985 / 75 min. / HD
Dokumentární film „My žijeme v Praze…“
Tomáše Mazala a Pabla de Sax, natočený
v letech 1984–1985 na Super 8mm film,
zachycuje legendu, již titulky uvádějí jako
„undergroundovou superstar“ – básníka
a filosofa Egona Bondyho v jeho oblíbených
pražských zákoutích. Filmaři s Bondym
procházeli Malou Stranou, kde básník
bydlel, navštívili občanskou plovárnu, kde
trávil teplé letní dny, restaurační zařízení
na periférii města a několik dalších míst,
včetně Bondyho domácnosti. Bondy
ve filmu přemítá o obyvatelích sídlišť,
úpadku restauračních zařízení té doby, ale
i o ničení pražské architektury. Ve filmu
je zachyceno i několik náhodných setkání,
například s kritikem Janem Lopatkou,
básníkem Fandou Pánkem či legendárním
Vincentem Venerou. Záběry na pražské ulice
a domy zachycují vedle básníka samého
i atmosféru Prahy té doby a přispívají tak
mimo jiné i k ilustraci Bondyho básnického
i prozaického díla.
Neděle 15/03
20.00 G
 erd Conradt / Starbuck Holger
Meins / Starbuck Holger Meins
Německo 2001 / 90 min. / DVD
Stát se filmařem, anebo teroristou? – toť
choulostivá otázka volby povolání. R. W.
Fassbinder a Wim Wenders: levicoví fanatici,
schopní pro svoje ideje vraždit? Holger
Meins: citlivý básník nové vlny německého
filmu sedmdesátých let? Samozřejmě, bylo
tomu přesně naopak, ale v roce 1966 by
jen majitel křišťálové koule na věštění
budoucnosti mohl předpovědět, jaký
z obou údělů čeká na kterého z mladíků
kolem dvaceti, kteří se právě hlásí nebo již
vstupují do čerstvě otevřených filmových
škol v Západním Berlíně a v Mnichově.
Vezměme Berlín: mezi studenty téhož
ročníku tu najdeme budoucího světoznámého
kameramana Michaela Ballhause, neméně
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proslulého experimentálního esejistu
Haruna Farockiho, budoucího přeborníka
nejdražších hollywoodských blockbusterů
Wolfganga Petersena a… Holgera Meinse,
nadaného malíře, sečtělého intelektuála,
který si v románu Hermana Melvilla Bílá
velryba zvlášť oblíbil postavu důstojníka
Starbucka. Meins se v šedesátých letech
účastní studentských bouří proti válce
ve Vietnamu a proti tiskovému magnátovi
Springerovi, později se přidá k teroristické
skupině Baader‑Meinhofová. Krycí jméno:
Starbuck. V roce 1972 je při přestřelce
ve Frankfurtu spolu s Baaderem zatčen,
ve vyšetřovací vazbě zahájí hladovku, na
jejíž následky v roce 1974 umírá ve věku
33 let. Konspirativní verzi o spoluvině
státního aparátu na Meinsově smrti přijme
za svou značná část tehdejší radikálně
orientované intelektuální elity, režisér Jean
‑Marie Straub „mučedníkovi“ provokativně
věnuje svůj film Mojžíš a Áron. Ve svém
celovečerním dokumentu Starbuck Holger
Meins se Gerd Conradt nesnaží předstírat
nestrannost; i on koneckonců kdysi studoval
ve zmíněném ročníku spolu s Meinsem,
Petersenem, Farockim a Ballhausem, než
byl pro své politické aktivity ze školy
vyloučen. Jmenované tři filmaře znovu
vyhledává a k jejich vzpomínkám připojuje
vlastní materiály z oné pohnuté doby. Kromě
představitele starší filmařské generace
Petera Lilienthala či herce George Clooneyho
se mezi dalšími mluvčími objeví svědci z řad
politiků i kriminalistů, nejvíc prostoru ale
dostane tragická postava jednoho milujícího
člověka, Wilhelma Julia Meinse, teroristova
otce. Otevřená jizva paměti.

velkomoravského knížete Svatopluka, „krále
starých Slováků“ na prostranství před
Bratislavským hradem – to vše zobrazuje
dokumentární snímek slovenské filmařky
Zuzany Piussi, která se tentokrát vydala
zachytit křehký jev, současnou slovenskou
národní identitu. Ve filmu nechybějí oslavné
písně, recitace, o hymně nemluvě.

Pondělí 16/03
18.00 Zuzana Piussi / Křehká identita
Slovensko 2012 / ENT / 73 min. /
Blu‑ray
Postavy oplývající urputným národním
sebeuvědoměním, svérázné projevy
vlastenectví, originální historické
výklady nejen z úsvitů dějin, putování
k hrobu Svatého Klimenta Ochridského
do Makedonie, odhalování sochy
20
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Tu scénu zná každý, kdo se jen trochu
zajímá o film: dlouhou závěrečnou jízdu
kamery v příšeří obří haly zámku Xanadu,
kde se kupí nekonečná změť drahocenností
a haraburdí, nahromaděných jedním
podivínským miliardářem. Nakonec se
kamera zaměří na krb, do nějž padají
jako do pece krematoria věci, které byly
zesnulému občanu, jistému Kaneovi, drahé.
V plamenech shoří i hrdinovo dětství,
symbolický objekt, který ho reprezentuje,
klíč, po němž se během celého filmu pátralo.

Welles –
první strana
větru

Tu scénu zná každý, ale pro ty, kteří se
kdy zabývali jejím tvůrcem, dávno přestala
být metaforou ukazující „dovnitř“ jednoho
filmu, ale stala se emblematickou pro
celý „komplex Orson Welles“. Wellesův
odkaz, kdykoli se mu snažíme přijít na
kloub, má v sobě něco monstrózního.
Existují géniové pořádkumilovní, kteří
po sobě zanechají životní dílo dobře
utříděné, vzorně připravené k archivaci,
katalogizaci a zpřístupnění pro badatele:
Goethe, Bergman, Truffaut, Ejzenštejn,
Thomas Mann… Mezi umělci opačného typu
představuje Orson Welles extrém: sto let
po narození, třicet let po smrti největšího
amerického filmaře stále ještě bezradně
bloudíme v příšeří mezi desítkami děl
a bezpočtem dokumentů a snažíme se vnést
do toho všeho jakýsi řád. Through caverns
measureless to man…
Ještě víc než Kanem byl Orson Welles Mr.
Arkadinem, člověkem s mnoha identitami,
který je schopen se v nečekané chvíli
zjevovat na nejrůznějších koncích planety,
aby zase bleskurychle zmizel. Z Američana
se stal světoobčanem, který nikdy nikde
natrvalo nezakotvil. Nikdy se také trvale
neuchytil v žádné existující struktuře
filmové produkce, která by mu umožnila
jít kontinuálně „z filmu do filmu“, jako to
bylo dopřáno i mnohem „anarchičtějším“
umělcům typu R. W. Fassbindera nebo
J. C. Monteira. Wellesovo dílo je torzo,
rozměrem i významem nejmohutnější
v historii světového filmu. Kolik z něj
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znali jeho současníci v roce jeho smrti,
1985? Polovinu? Mnohem míň, když
odečteme všechny filmy, které kolovaly
v neautorizovaných zmrzačených verzích.
Jen málo jedinců mohlo znát z Wellesova
pozdního díla víc než snímky F pro falzifikát
a Filmování Othella, jediné, které zažily
regulérní premiéru. Málokdo měl přehled, co
všechno Welles v tomto pro něj nejtěžším
období vytvořil, co stihl dokončit, kam
zmizely kopie… Tam, kde všechny tyto
otázky byly zodpovězené, se objevila další
vážná překážka, zmatek ohledně vlastnictví
práv. Nejjednodušší to bylo u snímků, které
Welles natáčel s malým štábem víceméně
svépomocí, ty byly jeho majetkem. Wellesova
třetí manželka Paola Mori zemřela při
automobilové nehodě již v roce 1986, ale
byla tu ještě Oja Kodarová, uhrančivá
múza, „oficiální milenka“, která kromě toho
hrála ve většině filmů, jež Welles od konce
šedesátých let vytvořil. Uvážlivé rozhodnutí
této „vdovy v zastoupení“ v tom smyslu, že
deponuje kopie Wellesových filmů do sbírek
renomovaného Mnichovského filmového
muzea bylo v roce 1994 přijato odbornou
veřejností s velkou úlevou.
Kolem milénia a po něm se skutečně
dostávaly první mnichovské poklady
„na světlo“, půvabné bagately jako The
Magic Show (1976) nebo The Spirit
of Charles Lindbergh (1984), ale také
celovečerní adaptace Kupce benátského
(1968). V polovině devadesátých let byli
ovšem mnozí historikové přesvědčeni, že
budou moci zanedlouho spatřit i mýtický
celovečerní film Druhá strana větru, o němž
se vědělo, že se dochoval kompletní, i když
ne ve finální autorizované montáži. Marné
naděje; následovalo dalších dvacet let
čekání, shánění financí, řešení nejrůznějších
dalších problémů. Několik málo ukázek,
které byly zveřejněny, potvrzovalo, že
Wellesovy deklarace nejsou přehnané:
Druhá strana větru byla pro režiséra asi
tak ctižádostivým projektem, jakým byl kdysi
Občan Kane. Zatím ale nezbylo než se obrnit
trpělivostí a upřít všechna očekávání na rok
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2015: kdy jindy, než v roce umělcova stého
jubilea, by mělo dojít ke zdárnému završení
všech prací na díle a k jeho uvedení?
A tentokrát zřejmě naděje zklamány
nebudou…
Květen patří ve světě filmu každoročně
festivalu v Cannes, festival v Cannes
bude letos patřit Orsonu Wellesovi. Ať
už se v hlavní festivalové soutěži objeví
sebeslavnější režiséři, neocitnou se v příliš
záviděníhodné situaci. Jejich nejnovější
výtvory se budou muset měřit se snímkem,
jehož anabáze začala v době, v níž někteří
z nich ještě nebyli na světě, v roce 1970.
První strana větru se uzavírá, s květnovou
premiérou v Cannes začne druhé století
našeho poznávání Orsona Wellese, zámku
‑labyrintu s nekonečnými chodbami, na něž,
jako v Resnaisově zámku, navazují chodby
další a další. Loni v Xanadu, letos…
and for ever.

In Xanadu did Kubla Khan
A stately pleasure‑dome decree:
Where Alph, the sacred river, ran
Through caverns measureless to man
Down to a sunless sea.
S. T. Coleridge: Kubla Khan (1816)

„Gilles Deleuze vztahuje Wellesovu fascinaci
iluzionismem k základnímu aspektu moderní
kinematografie, založené na obraze
‑času, ve které je vyprávění nárokující si
pravdu (vyprávění, v němž stále můžeme
věřit vlastním očím) nahrazeno klamným
vyprávěním (kde nic není takové, jak
se zdá). Falzifikátor se stává klíčovou
postavou kinematografie, tvrdí Deleuze, ‚již
nikoli historický zločinec, kovboj, psycho
‑sociální člověk, historický hrdina, držitel
moci atd. jako v obrazu‑akci, nýbrž čistě
a prostě falzifikátor, ke škodě jakékoli
akce.‘ Wellesovy postavy falzifikátorů nám
v podstatě ukazují, že pravda vždy odkazuje
k systému souzení, jenž je nenávratně
rozmetán režimem klamné narace. Wellesova
kinematografie nám ukazuje, že ‚člověk
dbající pravdy‘ ve skutečnosti netouží po
ničem jiném, než soudit život na základě
předem daných principů. Ve Wellesových
filmech se však tento systém souzení
rozpadá a je nahrazen mocí falše. Ve
snímku F pro falzifikát slavný padělatel
uměleckých děl Elmyr de Hory demonstruje
svou schopnost namalovat falešný Picassův
obraz – během deseti minut a navíc
v takové kvalitě, že jeho výtvor nedokáže
žádný odborník odlišit od originálu. Ve
svých filmech Welles nechá vystoupit celé
spektrum nietzscheánských falzifikátorů,
mezi nimiž disponuje umělec nejvyšším
stupněm tvůrčí moci – schopností tvořit
pravdu. Existují však i jiné, méně velkorysé,
méně kreativní typy falšovatelů. Deleuze
zmiňuje člověka pravdy (žábu) a ‚člověka,
nemocného sebou samým‘ (štíra), který
v sobě mnoha způsoby ztělesňuje ducha
pomsty.“
Patricia Pistersová

„Nejde o to soudit život ve jménu nějaké
vyšší instance, jíž by bylo dobro, pravda.
Jde naopak o to hodnotit veškeré bytí,
každý čin a vášeň, dokonce každou hodnotu
ve vztahu k životu, který implikují. Afekt
jako imanentní hodnocení namísto soudu
jako transcendentální hodnoty.“
Giles Deleuze
24
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Štíři a žáby – rozdělení rolí (namátkový seznam)
film				moc falše		představitelé „pravdy“
Občan Kane 			Kane 			Leland
Dáma ze Šanghaje 		
Elsa			
Michael
Othello 				Jago			Othello
Pan Arkadin 			Arkadin			Van Stratten
Dotek zla 			Quinlan			Vargas
Proces 				„zákon“			Josef K.
Falstaff				Falstaff			Jindřich V.
Nesmrtelný příběh			Clay			Levinsky
F pro falzifikát			
Orson Welles		
nepřítomni

Středa 18/03
20.00 O
 bčan Kane / Citizen Kane
USA 1941 / hrají: Orson Welles,
Joseph Cotten, Agnes Mooreheadová,
Everett Sloane / CZT / 112 min. / 35mm
K rozehrání fiktivního příběhu tiskového
magnáta, jehož život přes veškerou moc
a bohatství vyústí v prázdnotu, používá
Welles ve své době příznačně modernisticky
fragmentovanou formu vzpomínek
přátel a spolupracovníků hrdiny, které
prostřednictvím flashbacků, postavených na
protichůdných svědectvích, spojuje v portrét
kontroverzního člověka. Přinejmenším
scénář Hermana Mankiewicze, nepřímo
nabízející náhled do zákulisí Hollywoodu,
expresivně laděná výprava Perryho
Fergusona, výrazně stylizovaná kamera
Gregga Tolanda, originální hudba Bernarda
Hermanna, použití „rozhlasového“ zvuku,
neobvyklé využití optických triků Linwooda
Dunna a imaginativní režie Orsona Wellese
činí z Občana Kanea mimořádné dílo, bez
nějž se neobejdou žádné dějiny filmu.
Středa 25/03
20.00 Skvělí Ambersonové /
The Magnificent Ambersons
USA 1942 / hrají: Joseph
Cotten, Dolores Costello, Agnes
Mooreheadová, Tim Holt, Anne
Baxterová / CZT / 82 min. / 35mm
+ krátký film Jiřího Golda
Zaklínání / ČSR 1969 / 15 min. / 35mm

„Někdy, když mívám špatný den, trápívají
mne pochybnosti o géniu našeho drahého
Orsona Wellese a ptám se, zda jsme ho
přece jen trochu nepřecenili, není‑li naše
nadšení do značné míry plodem historické
konjunktury, zda jsme se,nenechali polapit‘.
Ale teď (po opakovaném zhlédnutí Skvělých
Ambersonů) jsem se zase na nějaký čas
uklidnil: nemýlili jsme se v něm. V posledních
letech se v Hollywoodu skutečně neobjevilo
nic významnějšího než pan Orson Welles.
Ani zdaleka. A nikdy to nelze přestat stále
znovu a znovu opakovat.“
André Bazin (1951)
Román Skvělí Ambersonové Boothe
Tarkingtona pojednává o proměně „starých
dobrých časů“ v moderní věk reprezentovaný
automobilem a demonstrovaný na rodině
Ambersonů, jejichž význam, vliv i sláva
postupně zaniká. Záměrem Wellese bylo
zachytit tuto proměnu prostřednictvím
pečlivě rekonstruovaného prostředí
americké aristokracie na přelomu století.
Ve svém pojetí povýšil elegantní a vznešený
palác Ambersonů na symbol nostalgie,
který ve svém klíčovém postavení určuje
jak atmosféru děje, tak i formu – dlouhé
a plynulé záběry pohyblivé kamery,
procházející jednotlivými sály, jeřábové
záběry stoupání po schodišti, širokoúhlé
čočky či kamera s hlubokou ostrostí atd.
činí z paláce jednoho z hlavních aktérů děje.
Během natáčení však Welles ztratil výhodu
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naprosté tvůrčí svobody. Pod záminkou
záporného přijetí při zkušebním promítání
studio film drasticky zkrátilo a nechalo
přetočit závěrečnou scénu Robertem Wisem
tak, aby celý film vyzněl optimisticky.
Přesto se jedná o Wellesovo druhé „životní“
dílo, které nejen on sám hodnotil výše než
Občana Kanea.
Sobota 28/03
17.30 Cizinec / The Stranger
USA 1946 / hrají: Orson Welles,
Loretta Youngová, Edward
G. Robinson / CZT / 87 min. / 35mm
Tlačen komerčním neúspěchem svých
předcházejících filmů Skvělí Ambersonové,
Cesta do strachu a To všechno je pravda,
chtěl Welles dokázat, že je schopen
natočit divácký film a přitom nepřekročit
nízké výrobní náklady a dodržet časový
rozvrh produkce. Cizinec, smyšlený příběh
o nacistickém zločinci ukrývajícím se pod
novou identitou v bezelstně důvěřivém
městečku amerického Connecticutu, měl
úspěch, ale v podobě, kterou určilo studio.
(Welles původně napsal a natočil začáteční
pasáž o nacistické minulosti Franze Kindlera
alias profesora Rankina a posléze jeho útěk
a pronásledování v Jižní Americe.) Welles
nekladl důraz na dějovou stránku, nýbrž na
vizuální hodnoty. Jeho záměrem bylo jednak
navodit vyhraněnou atmosféru, jednak
se více přiblížit tématu fašismu, které ho
zajímalo a které nemohl z nejrůznějších
příčin dostatečně rozvést. Cizinec je tak
v jeho filmografii řazen mezi „vedlejší“ díla;
milovníci Wellesova stylu však rozhodně
neodejdou s prázdnou.
Pondělí 30/03
20.00 Othello / Othello
USA – Maroko 1949–52 / hrají:
Orson Welles, Micheál MacLiammóir,
Suzanne Cloutierová, Doris
Dowlingová / CZT / 95 min. / 35mm
Jestliže v Macbethovi (1947) poukazovalo
osvětlení a kulisy ještě k divadlu, je
Wellesův Othello již bezezbytku „filmový“,
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takže máme pocit „ultimativního“
obrazového přetlumočení Shakespearovy
hry. Nekoordinované natáčení v různých
zemích bylo samo o sobě tak dobrodružné,
že jeho líčení vydalo na další Wellesův
celovečerní film (1974–79). V roce 1952
měl Othello premiéru na festivalu v Cannes.
K překvapení Američanů, kteří nechali za
barvy USA soutěžit jiný snímek, získal
nejvyšší cenu, Zlatou palmu, která tak
absurdně připadla Maroku, jež Wellesův
snímek koprodukovalo. Později zmizel
Wellesův Othello na dlouhá léta z obzoru,
než vyjasnění otázky práv umožnilo
v roce 1992 jeho uvedení v diskutabilní
restaurované verzi doplněné stereofonními
zvukovými efekty.
Středa 01/04
20.00 Pan Arkadin – Důvěrná zpráva /
Mr. Arkadin
Francie – Španělsko 1955 / hrají:
Orson Welles, Robert Arden,
Akim Tamiroff, Paola Mori Wellesová, Michael Redgrave, Gert
Fröbe / CZT / 91 min. / 35mm
„Byl jednou jeden štír, který se chtěl dostat
na druhý břeh řeky a požádal žábu, aby
ho tam přenesla. Žába odmítla:,Jakmile
by ses ocitnul na mých zádech, kousnul
bys mne, a to by byla moje smrt.‘ I odvětil
štír:,Kde je v tom nějaká logika?‘ (Štíři
totiž chtějí být vždy logičtí.),Když tě
kousnu, zemřeš, a já se utopím.‘ To žábu
přesvědčilo a dovolila štírovi, aby si jí sedl
na záda. Přesně uprostřed řeky ale žába
ucítila hroznou bolest a pochopila, že štír
ji přece jen kousnul. ,Kde je v tom logika?‘
zvolala umírající žába, když se se štírem na
zádech potápěla, to přece nemá logiku!‘,Já
vím,‘ pravil štír, ale já za to přece nemůžu.
Takový je můj charakter.‘ Napijme se na
charakter…“
Tolik jeden z nejčastěji vzpomínaných
monologů filmových dějin. Pronáší ho mocný
pan Arkadin, hrdina stejnojmenného filmu
Orsona Wellese, muž, který jednoho mladého
nešťastníka pověří pátráním po sobě samém.
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Tvrdí totiž, že trpí amnézií, nezná vlastní
minulost a chce najít všechny, kdo by mu
mohli říci, kdo vlastně je. Ve skutečnosti však
chce pouze odstranit svědky svých dávných
zločinných machinací, jednoho po druhém.
Pokud se poddáme proudu obrazů, jaké uměl
vytvářet jenom jeden filmař, nepřijde nám při
záludných dějových peripetiích marná žabí
otázka vůbec na mysl. Nic také nemusíme
měnit na proroctví Françoise Truffauta
vyřčeném v technologickém pravěku: „Až
bude jednou možné, že se lidé budou moci
dívat na své oblíbené filmy doma, bude si
moci blahořečit každý, kdo bude mít ve své
sbírce Pana Arkadina.“
Středa 08/04
20.00 Proces / Le Proces
Francie – Itálie – SRN 1962 / hrají:
Anthony Perkins, Jeanne Moreauová,
Orson Welles, Romy Schneiderová,
Akim Tamiroff, Michael Lonsdale,
Max Haufler / CZT / 110 min. / 35mm
+ krátký film Inspirace životem /
Dans la vie / r. René Jodoin / Kanada
1972 / 5 min. / 35mm
Proces představuje po Občanu Kaneovi,
Panu Arkadinovi a Doteku zla další
pokrok při Wellesově odkrývání jakéhosi
prapůvodního (předcivilačního) vědomí
v Nietzscheho pojetí. Vědomí „mimo dobro
a zlo“ (problém zvlášť vyhrocený v příběhu
s „justiční“ zápletkou kolem neprůhledné
souvislosti viny a trestu), v němž koexistují
vrstvy času v halucinogenní „permanentní
krizi“. Spolu se svou vlastní autorskou
filozofií rozvíjí Welles i výrazové prostředky
jejího filmového ztvárnění, které se už
staly součástí jeho „signatury“ (zejména
experimenty s hloubkou ostrosti obrazu)
a jež v Procesu dosahují dosud nevídané
technické suverenity. Filmovými historiky
a filozofy mohl být Wellesův Proces plně
doceněn teprve tehdy, když opadla první
vlna překvapení z faktu, že si tvůrce pro
své účely dovolil vypůjčit „nedotknutelnou“
postavu moderní literatury – Kafkova Josefa
K. – a když se utišily nikam nevedoucí
diskuse o oprávněnosti tohoto konání.
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Svobodný dialog vizionářského filmaře
s autorem námětu už později na této úrovni
nezopakovali ani takoví režiséři, jako jsou
Michael Haneke (Zámek, 1997), Jan Němec
(Proměna, 1975) nebo Steven Soderbergh
(Kafka, 1991).
Pondělí 13/04
20.00 Falstaff / Companadas a medianoche
Španělsko – Švýcarsko
1966 / hrají: Orson Welles, Jeanne
Moreauová, John Gielgud, Keith
Baxter, Fernando Rey, Margaret
Rutherfordová / CZT / 110 min. / 35mm
+ krátký film Český kantor / r. Josef
Kořán / ČSR 1967 / 10 min. / 35mm
Romeo, Julie, Hamlet, Othello a Lear jsou
nejznámější postavy Shakespearových her.
Na zatím nepřekonaném vrcholu nekonečné
historie shakespearovských filmů stojí ale
postava, jíž Shakespeare nikdy samostatnou
hru nevěnoval. Vycházeje výhradně
z původního textu šesti básníkových
her z let 1594–97 si tady Orson Welles
sestavil, „napsal na tělo“ (objemné, jak role
vyžaduje), renesančního dvojníka občana
Kanea, pana Arkadina nebo Quinlana
z Doteku zla, aniž by se dopustil sebemenší
„aktualizace“ a aniž by nám na jediný
okamžik dal zapomenout, že je především
geniální filmař. Falstaff: štír, který výjimečně
neubližuje, Arkadin bez démoničnosti,
Quinlan bez touhy po pomstě, Kane, který si
nenechal vzít své dětství.
Středa 15/04
20.00 Nesmrtelný příběh /
Une histoire immortelle
Francie 1967 / hrají: Jeanne
Moreauová, Orson Welles, Norman
Eshley, Fernando Rey, Roger
Coggio / CZV / 53 min. / 35mm
+ krátký film O milionáři, který ukradl
slunce / r. Zdeněk Miler, Zbyněk
Bláha / ČSR 1948 / 8 min. / 35mm
Předposlední ze čtyř Wellesových filmů
s jeho tehdejší múzou Jeanne Moreauovou
byl zároveň režisérův první barevný. Sám
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zde hraje pana Claye, dalšího z dobře známé
galerie jeho kaneovských manipulátorů.
Clay je posedlý příběhem o mladém
námořníkovi, kterého prý kdysi najal jeden
impotentní starý muž, aby s jeho ženou
zplodil potomka. Tento příběh už existuje ve
formě legendy, kterou si lidé vyprávějí, není
ale verifikovaný. Výzva pro wellesovského
hrdinu tedy spočívá v tom, že se dodatečně
stane jeho autorem, přimkne se tak k mýtu
a uzurpuje si část z jeho nesmrtelnosti.
Sehnat vhodné aktéry není problém, i když
jen pro jednoho z najatých milenců je láska
za peníze profesí. Po předchozích filmech už
tušíme, že i tentokrát se do ctižádostivého
plánu člověka osobujícího si privilegia
vyhrazená Bohu či Prozřetelnosti vloudí
fatální chyba.
Pondělí 20/04
20.00 F pro falzifikát (Pravdy a lži) /
Vérités et mensonges
Francie– Írán 1972–75 /
hrají: Orson Welles, Elmyr de Hory,
François Reichenbach, Clifford Irving,
Howard Hughes, Joseph Cotten,
Oja Kodarová, Laurence Harvey,
Jean‑Pierre Aumont /
CZT / 83 min. / 35mm
+ krátký film Picassovy romance
o pikadorech / Picasso, le romancero
du picador / Francie 1961 /
r. Jean Desvilles /
CZV / 11 min. / 35mm
Pravdy a lži – tak zní přesný a věcný
původní název díla, k jehož aktérům patří
podivínský miliardář a filmový režisér
Howard Hughes, dále malíři Picasso
a Velázquez, katedrála v Chartres, jakož
i padělatelé nejrůznějšího ražení.
„Pravdy a lži jsou nejen manifestem
veškeré Wellesovy tvorby, ale také jeho
reflexí o filmu. (…) Nietzscheho velkou
teorii falzifikátorů najdeme ve čtvrtém
díle Zarathustry. Setkáme se tu se
státníkem a s muži náboženství, morálky
a vědy… Každému odpovídá jedna moc
falše – zároveň jsou jeden od druhého
neoddělitelní. Člověk pravdy (pravého) je

první mocí falše, jež se rozvíjí skrze ty další.
Sám umělec je coby falzifikátor poslední
mocí falše, neboť usiluje o metamorfózu,
místo aby přijal formu (formu pravdivého,
dobrého atd.). Vůle jakožto vůle k moci
má tedy dva krajní stupně, dva polární
životní stavy: chce na jedné straně brát
či vládnout, na druhé straně identifikovat
se s bytím a s metamorfózou, být ,darující
ctností‘. Pohlíženo z druhé pozice, mohl
o sobě Nietzsche tvrdit, že je tvůrcem
pravdy, ačkoliv bezezbytku trval na své
kritice pravdivého.
Wellesovo nietzscheánství jako by opakovalo
zásadní body Nietzscheho kritiky pravdy:
pravý svět neexistuje, kdyby ale existoval,
byl by nedosažitelný a nemohli bychom
si na něj pamatovat, a kdybychom mohli,
byl by zbytečný a marný. Pravdivý člověk
a falzifikátor jsou články téhož řetězu, (…)
ale umělec je tvůrcem pravdy, nachází se
tam, kde faleš nachází svou poslední moc,
dobrotu a velkorysost. Nietzsche vystavuje
seznam, vůle k moci‘: pravdivý člověk,
následován veškerými falzifikátory, kteří
ho předpokládají a jež on předpokládá,
pak dlouhý a unavený průvod, vyšších lidí‘
a konečně Zarathustra, nový člověk, umělec
čili překypující život.“
Gilles Deleuze
Středa 22/04
20.00 D
 otek zla / The Touch of Evil
USA 1958 / hrají: Orson Welles,
Charleton Heston, Akim Tamiroff,
Marlene Dietrichová /
CZT / 90 min. / Blu-ray
Korumpující vliv moci, tragicky nezadržitelný
rozklad integrity člověka a zrada… zrazený
přítel, zrazená profese, člověk zrazený
životem – wellesovská témata příznačná
pro celou jeho tvorbu jsou i v Doteku
zla základními pilíři dějové konstrukce
příběhu o americkém policistovi, který se ve
jménu spravedlnosti uchýlí ke kriminálním
metodám.
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20.00 D
 áma ze Šanghaje /
The Lady from Shanghai
USA 1948 / hrají: Orson Welles,
Rita Hayworthová, Everett Sloane /
CZT / 80 min. / Blu-ray
„Už jen filmy Občan Kane, Skvělí
Ambersonové a Dáma ze Šanghaje by
stačily Orsonu Wellesovi zajistit místo
v panteonu dějin filmu,“ napsal André Bazin.
Jen ve dvou vlastních filmech se Welles
‑herec neobsadil do role jednoho ze svých
démonických mýtomanů, ale zahrál si jejich
bezelstnou oběť: v Othellovi a v Dámě ze
Šanghaje. Jeho dobromyslný námořník
Michael se vlivem krásy a smyslnosti femme
fatale stane proti své vůli nevědomým
nástrojem intrik a kriminálních záměrů
několika neprůhledných individuí.
Neschopnost alarmovat vlastní vůli
a rezignované očekávání prohry, k níž
Welles svého hrdinu vede, dává tomuto
dramatu temných motivací fatalistické
vyznění. Technicky brilantní propojení
obsahové stránky s obrazovou vrcholí
ve scéně přestřelky v zrcadlovém sále,
která dramatickému finále propůjčuje až
surrealistický charakter.

inscenoval Welles Shakespeara poprvé již
coby čtrnáctiletý student (Julius Caesar,
1929); v roce 1933 zachytil na barevný
materiál kostýmovou zkoušku své inscenace
hry Jak se vám líbí (čímž debutoval
jako amatérský filmař), následujícího
roku sepsal spolu se svým učitelem
Rogerem Hillem úspěšnou instruktážní
řadu Everybody’s Shakespeare. Když
pomineme další divadelní role a účinkování
pod cizí režií (televizní Král Lear Petera
Brooka, 1953), zůstane nám pět Wellesem
režírovaných shakespearovských filmů
v celovečerní délce: Macbeth (1947–48),
Othello (1949–52), Falstaff (1964–66),
Kupec benátský (1968–70) a Filmování
Othella (1974–79). Ke své koncepci
Macbetha Welles řekl: „Jde o boj mezi
starým a novým náboženstvím. Čarodějnice
zastupovaly pro mne pohanské náboženství
druidů potlačené sotva se objevivším
křesťanstvím. Odtud dlouhá svatomichalská
modlitba, která u Shakespeara není, odtud
obraz posetý keltskými kříži. Postavy se
nebrání pouze před silami temna, ale také
před starým náboženstvím, vypuzeným do
podzemí. Čarodějnice jsou jeho kněžky.“

Středa 29/04
20.00 Macbeth / Macbeth
USA 1948 / hrají: Orson Welles,
Jeanette Nolanová, Dan O’Herlihy /
CZT / 78 min. / 35mm
„Až příliš miluji přírodní scenérii a přirozené
osvětlení, než abych nemohl milovat
i Wellesova Macbetha s jeho umělým
osvětlením a papírovými kulisami.“
Robert Bresson
Shakespearovské filmy tvoří již dávno
samostatný žánr, od konce 19. století
do dnešního dne jich vzniklo více než
šest set! Práce Orsona Wellese mezi nimi
zůstávají bez konkurence, i když u prvního
z nich, Macbetha, si musel poradit s příliš
malým rozpočtem a nebyl s výsledkem
stoprocentně spokojen. Na jevišti
30
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Pondělí 02/03
17.30 J
 evgenij Bauer – skici
z předrevolučního Ruska

Čtvrtek 26/03
18.30 D
 en pro DWG – Sto let od premiéry
Zrození národa

Max hledá kabelku /
Max et le sac, režie a hlavní role Max
Linder / CZT / 7 min. / 35mm
Štěstí věčné noci /
Sčasťje večnoj noči / r. Jevgenij
Bauer / hrají: Vera Karalliová,
Oleg Frelich, Vitold Polonskij /
CZT / 36 min. / 35mm

Film před
sto lety –
rok 1915
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Děti doby / Děti veka /
r. Jevgenij Bauer / hrají: Arsenij
Bibikov, Vera Cholodnaja, Ivan
Gorskij / CZT / 37 min. / 35mm
Dvěma klasikům z počátku minulého
století nebylo dopřáno dožít se konce
první světové války; ve vývoji nového
uměleckého druhu ale po sobě přesto
stihli zanechat nesmazatelnou stopu: byli
to Stellan Rye (1880–1914) a Jevgenij
Bauer (1865–1917). Pražského studenta,
nejslavnější dílo prvního z nich, jsme
v našem cyklu už představili; po dánském
průkopníkovi Ryeovi se nyní zaměříme na
jeho vrstevníka z kinematografie caristické
éry. Zájem o Bauerovo dílo – vně úzkého
kruhu zasvěcenců a znalců – vzbudila
kolekce snímků představená v roce 1989 na
nejdůležitějším světovém festivalu němých
filmů v italském Pordenone. Následovala
první video‑edice Britského filmového
institutu a interaktivní CD‑ROM koncipovaný
hlavním lotyšským specialistou na Bauerovu
tvorbu Jurijem Civjanem. Experimenty
s postranním osvětlením a zejména
hloubkové kompozice s bohatými dekoracemi
patří k hlavním znakům stylu režiséra,
od jehož narození letos uplyne 150 let.

Jsou filmy, které málokdo viděl, ale každý
už o nich jednou slyšel nebo četl a velice
mnoho lidí na ně proto má utvořen jakýsi
názor. Nejvyhrocenější případ je asi
Zrození národa, od jehož losangeleské
premiéry uplynulo 8. února rovných sto let.
Konfrontováni s jedním z nejdůležitějších
dat v historii filmu, musíme si položit
otázku: kdo vlastně viděl tento Griffithův
film, přesněji: kdo ho mohl kdy vidět u nás?
Během první světové války se v zemích
Rakouska‑Uherska a Německa americké filmy
nehrály a konec války neznamenal okamžitou
změnu, na některé z nejúspěšnějších
snímků si museli diváci ve střední Evropě
počkat velmi dlouho. (Například Chaplin se
na plátnech rakouských a německých kin
objevil poprvé až v polovině roku 1921, tj.
sedm let poté, co suverénně dobyl americká
kina). Že by se do českých zemí dostalo
Zrození národa v podobě, v jaké ho mohli
vidět na jaře roku 1915 američtí diváci, je
prakticky vyloučeno; nové a nové úpravy
starších snímků byly běžnou praxí (ať už je
prováděli přímo výrobci nebo distributoři
v té které zemi). Můžeme se jen dohadovat,
jakou anabází prošlo Zrození národa ještě
před svým prvním českým uvedením a jakou
další, možná ještě dobrodružnější anabázi
absolvovalo v následujících dekádách, než
se z více než tříhodinového díla proměnilo
ve snímek podstatně kratší. Nedistribuční
dvouhodinovou kopii ze sbírek NFA mohli
vidět poslední šťastlivci v Ponrepu v dubnu
roku 1997. Za jakých podmínek probíhala
v různých dobách recepce tohoto filmu
u nás? V roce 2002 zveřejnil filmový historik
Karel Tabery výsledky svého výzkumu
francouzského repertoáru v tuzemských
kinech (Francouzský němý hraný film
v Československu), pro americké filmy
nám podobná badatelská práce zabývající
se stejným obdobím dodnes chybí. Sto let
od historické premiéry si dopřejme jednu
vlastní „českou premiéru“ a podívejme se
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na zatím poslední dostupnou restaurovanou
verzi Griffithova díla, zveřejněnou před
dvěma lety.
David W. Griffith / Zrození
národa / The Birth of a Nation
USA 1914 –15 / hrají: Lillian Gishová,
Henry B. Walthall, Mae Marshová,
Donald Crisp, Raoul Walsh, Robert
Harron, Miriam Cooperová, Erich von
Stroheim, John Ford /
CZT / 195 min. / Blu-ray
Čtvrtek 09/04
17.30 Thomas H. Ince – Reginald
Barker / Zbabělec / The Coward
USA 1915 / hrají: Charles Ray, Frank
Keenan, Gertrude Claireová, John
Gilbert / 83 min. / ENT / 35mm
14. listopadu roku 1915, devět měsíců po
premiéře Griffithova epochálního Zrození
národa, měl premiéru Zbabělec, další
americký celovečerní snímek zasazený do
období války Jihu proti Severu. (Černoši
jsou tu – ve shodě s dobovým územ –
opět představováni bělošskými herci.)
Mladičký syn plukovníka Winslowa se
obává, že nedokáže dostát vzoru svého
hrdinného otce, již při první noční hlídce ho
skutečně jme strach a on dezertuje. I když
v centru filmu nestojí lokomotiva, zdá se
pravděpodobné, že některé motivy přímo
ovlivnily jiné klasické ztvárnění tohoto
válečného konfliktu, komedii Frigo na
mašině režiséra Bustera Keatona (1926).

Středa 29/04
17.30 David W. Griffith / Život je krásný /
Isn’t Life Wonderful
USA 1924 / hrají: Carol Dempsterová,
Neil Hamilton, Hans Adalbert
Schlettow, Paul Rehkopf /
CZT / 93 min. / 35mm
Ve skutečnosti se název Griffithova filmu
hořce ironicky ptá: „Není život krásný?“
Příběh diváka zavádí do inflací a bídou
stiženého Německa po první z prohraných
světových válek. Griffith věnoval velké úsilí
nepřikrášlenému vykreslení evropských
poměrů, v Německu a Rakousku byl také
snímek z valné části realizován, mezi herci
objevíme tváře dobře známé – například
z filmů Fritze Langa. Hlavní roli ovšem
Griffith rezervoval pro Američanku Carol
Dempsterovou, jednu z mnoha múz, jež
ho okouzlily a z nichž udělal velké hvězdy
raného Hollywoodu. Není život krásný?
patří k nesporným uměleckým úspěchům
Griffithova zralého období, zároveň
ale opět potvrdil jeho neadaptabilitu
v hollywoodském entertainmentu dvacátých
let a vedl k režisérově odchodu z firmy
United Artists, k jejímž třem zakladatelům
patřil. Osud v lecčems předjímající kariéru
muže, který později o Griffithovi často
hovořil a psal – Orsona Wellese.

Obarvený německý snímek Vlny mlčí, drobné
torzo jednoho z typických melodramat
s Henny Portenovou, uvádíme jako předfilm.
Vlny mlčí / Die Wellen schweigen / r. Rudolf
Biebrach / Německo 1915 / hrají: Henny
Portenová, Wilhelm Diegelmann, Nils Olaf
Chrisander / 5 min. / 35mm
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Úterý 17/03
17.30 Š
 těpán Skalský / Člověk proti zkáze
ČSR 1989 / hrají: Josef Abrhám,
Hana Maciuchová, František
Řehák / ENT / 87 min. / 35mm

Czech
Film Stars /
Czech Biopic
– English
Friendly
36
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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.
K celkově střídmému, realistickému vyznění
přispívají zejména autentické reály a herecký
výkon Josefa Abrháma v hlavní roli.
Úterý 24/03
17.30 O
 ldřich Daněk / Královský omyl
ČSR 1968 / hrají: Miroslav
Macháček, Jana Hlaváčová, Luděk
Munzar / ENT / 78 min. / 35mm
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.
Úterý 31/03
17.30 F
 rantišek Vláčil / Mág
ČSR 1987 / hrají: Jiří Schwarz,
Veronika Žilková, Marta
Vančurová / ENT / 85 min. / 35mm
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.
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Úterý 07/04
17.30 Miloš Makovec / Velké dobrodružství
ČSR 1952 / hrají: Otomar Krejča,
Antonie Hegerlíková, Jaroslav
Marvan / ENT / 100 min. / 35mm

Úterý 28/04
17.30 Jiří Krejčík / Božská Ema
ČSR 1979 / hrají: Božidara
Turzonovová, Juraj Kukura,
Jiří Adamíra / ENT / 106 min. / 35mm

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.

Film o mimořádné operní zpěvačce Emě
Destinové 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. Snímek je ojedinělou spoluprací
režiséra Jiřího Krejčíka s kameramanem
Miroslavem Ondříčkem.

Úterý 14/04
17.30 Jaromil Jireš / Lev s bílou hřívou
ČSR 1986 / hrají: Luděk Munzar,
Jana Hlaváčová, Veronika
Žilková / ENT / 127 min. / 35mm
Souvislosti osobního života světově
proslulého skladatele Leoše Janáčka a vzniku
jeho hudebních děl (opery Její pastorkyně
a Káťa Kabanová) tvoří základ poeticky
laděného filmu Jaromila Jireše. V lyrických
pasážích, které vyvažují dramatické okamžiky,
sledujeme umělcovy tvůrčí pochybnosti
i umanutost v hledání hudebního výrazu, ale
především poznáváme Janáčkovy osudové
ženy, zdroje jeho inspirace.
Úterý 21/04
17.30 Juraj Herz / Zastihla mě noc
ČSR 1985 / hrají: Jana Riháková,
Jana Brejchová, Rudolf
Hrušínský / ENT / 127 min. / 35mm
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).
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Kavárna Ponrepo
Bartolomějská 11, Praha 1
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www.facebook.com/kavarnaponrepo
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Neděle 01/03
15.00 P
 ohádkové pásmo
↓
moderované pásmo pohádek
s výtvarnou dílnou / CZV / 90 min. /
35mm / od 3 let
Leo u fotografa /
r. Jan Dudešek / ČSR 1972
Létající koberec /
r. Karel Zeman / ČSR 1973
Malovánky /
r. Hermína Týrlová / ČSR 1970
Strašák / r. Ivo Hejcman / ČSR 1986
Myší kočičiny /
r. Ludvík Kadleček / ČSR 1987

Ponrepo
dětem

Pohádkové pásmo pro nejmenší. Děti
se mohou těšit na Lea u fotografa,
na Sindibáda na Létajícím koberci, na
Malovánky Hermíny Týrlové, podívají se, jak
se žije Strašákovi na kraji pole se zelím a na
kocourka a myšku, jak se budou přeměňovat
v Myších kočičinách. Po skončení projekce
proběhne výtvarná dílna pod vedením
zkušených animátorek.
Sobota 07/03
15.00 Jeden svět dětem
↓
moderované pásmo filmů s tvůrčí
dílnou / CZV / 90 min. / HD /
od 12 do 18 let
Gabrielova reportáž z mistrovství
světa ve fotbale /
r. Els van Driel / Nizozemsko 2014
Haiduc – život na ulici /
r. Annelies Kruk a Anneke de Lind van
Wijngaarden / Nizozemsko 2014
Hrdá navzdory chudobě /
r. Willem Baptist / Nizozemsko 2014
Pásmo pro starší děti se zaměří na sociální
aspekt života ve městě. Gabriel je sice
nadšen blížícím se mistrovstvím světa ve
fotbale v jeho rodné Brazílii, ale brzy zjistí,
že kvůli této akci bude zničeno okolí jeho
domova, a tak se tomu snaží zabránit.
Čtrnáctiletý Nicu žije v Bukurešti na ulici.
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Odešel z domova v sedmi letech a nyní chce
zase chodit do školy. Kvůli závislosti na
drogách je to ale velmi těžké. Dvanáctiletá
Nicky v Holandsku bojuje s chudobou
statečně – snaží se dávat ještě chudším
a nalézá vnitřní uvolnění v tanci. Po projekci
bude následovat tvůrčí dílna Jednoho světa.
Neděle 08/03
15.00 J
 eden svět dětem
↓
moderované pásmo filmů s tvůrčí
dílnou / CZV / 90 min. / HD /
od 8 do 12 let
Merlijn se už školy nebojí /
r. Susan Koenenová / Nizozemsko 2013
Nora zpívá pro Sýrii /
r. Els van Driel / Nizozemsko 2014
Giovanni – první klučičí akvabela /
r. Astrid Bussinková / Nizozemsko 2014
V rámci druhého pásma Jednoho světa
dětem se diváci seznámí s Merlijnem, Norou
a Giovannim. Každý prožívá jiný osud,
ale spojuje je touha po šťastném životě.
Merlijn je autista, který se chce zapojit do
běžné výuky ve škole. Nora musela s celou
rodinou opustit domov v Sýrii a přesídlit do
uprchlického tábora v Jordánsku. Giovanni
se touží stát prvním chlapcem, který se
zúčastní mistrovství v synchronizovaném
plavání. Po projekci bude následovat tvůrčí
dílna Jednoho světa.
Neděle 15/03
15.00 Lunapark filmových vynálezů
↓
moderované pásmo pohádek
a lunapark filmových vynálezů /
CZV / 100 min. / 35mm / od 5 let
Bimbovo smutné dobrodružství /
r. Karel Dodal / ČSR 1930
Adí, medvídek mýval /
r. Georg Woelz / ČSR 1931
Ferda mravenec / r. Hermína Týrlová /
Protektorát Čechy a Morava 1944
O myších ve staniolu /
r. Břetislav Pojar / ČSR 1977
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Lunapark filmových vynálezů ukáže, co
předcházelo vzniku filmu a jak je možné, že
se na něj vůbec můžeme dívat. Společně
s bratry Augustem a Louisem Lumièrovými,
na slovo vzatými odborníky, se návštěvníci
vydají do světelného lunaparku, seznámí
se s přístroji, které napomohly vzniku
kinematografu, jako jsou například zootrop
či laterna magika. Na závěr si budou moci
vyzkoušet rozpohybovat krátkou kreslenou
sekvenci a tím vytvořit vlastní film.

Neděle 12/04
15.00 Animánie v Ponrepu
↓
moderované pásmo filmů s animační
dílnou / CZV / 90 min. / HD / od 5 let
Animaraton 2014 /
r. kolektiv autorů / ČR 2014
Westtrhák /
r. Adéla Tanzerová / ČR 2008
Kráva v povětří /
r. kolektiv autorů / ČR 2007
Shadows /
r. kolektiv autorů / ČR 2013
Unexpected journey /
r. kolektiv autorů / ČR 2013
Šedé město /
r. Matěj Forejt / ČR 2009
Lidojed / r. Mikuláš Suchý, Hubert
Suchý, Vít Voráček / ČR 2009
2513 / r. kolektiv autorů / ČR 2013
Šárka v černobílém vesmíru /
r. Anna Doležalová / ČR 2009
Inteligence mouchy /
r. Tereza Polívková / ČR 2007
Animaraton 2013 /
r. kolektiv autorů / ČR 2013

Neděle 29/03
15.00 Baobab v Ponrepu
↓
moderované pásmo animovaných filmů
s tvůrčí dílnou / CZV / 90 min. /
HD / 35mm / od 3 let
Klokánek a medvěd /
r. Grzegorz Handzlik / Polsko 1980
O medvědu, který nebyl medvědem /
r. Chuck Jones, Maurice Noble /
USA 1967
Medvěd Ferdinand ve městě /
r. Ivo Hejcman / ČSR 1989
Ježek v mlze /
r. Jurij B. Norštejn / SSSR 1975
Medvěd s dřevěnou nohou /
r. Galina Barinovová / SSSR 1984
Chybička se vloudí /
r. Aneta Kýrová‑Žabková / ČR 2009
Blíží se jaro a medvědi se probouzejí ze
zimního spánku. Jeden má dřevěnou nohu,
druhý klokánka a třetí ani neexistuje!
O medvědu, který nebyl medvědem je
adaptace knihy režiséra Franka Tashlina,
kterou vydalo nakladatelství Baobab. Co se
stane medvědovi, když se probudí po zimním
spánku a zjistí, že na místě lesa stojí nová
továrna? Stejně jako ve filmu legendárního
ruského animátora Jurije B. Norštejna
Ježek v mlze se i v medvědovi setkáváme
s nejistotou a zmateností „dospělého“
světa. Po projekci proběhne tematická dílna.
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Jak to dopadne, když se z dětí na chvíli
stanou filmaři? S tím mají bohaté zkušenosti
organizátoři plzeňského projektu Animánie,
v rámci kterého mají děti možnost na
workshopech, kurzech a soustředěních
vytvářet své vlastní animované filmy. Po
projekci následuje animační dílna vedená
lektory Animánie.

Kameraman Očko v říši hub /
r. Heino Pars / SSSR 1967
Jen počkej! III. / r. Vjačeslav
Kotěnočkin / SSSR 1971
Na filmy se můžeme dívat již více než sto let.
Víme ale, jak takový film vypadal? Mluvilo
se v nich? Byly filmy barevné? Program
Byl jednou pan Ponrepo přenese malé
i velké diváky do doby Viktora Ponrepa,
zakladatele prvního stálého kina v Praze.
Ten nám ukáže, jak se film promítal, a vytvoří
společně s dětmi doprovodný orchestr za
pomoci lehce ovladatelných hudebních
i jiných nástrojů. Dětem tak přiblíží zážitek
z filmové projekce, jak ji mohli okusit diváci
v počátcích kinematografie. Po projekci
navštívíme promítací kabinu.
Neděle 26/04
15.00 Maria Procházková /
Kdopak by se vlka bál
ČR 2008 / projekce celovečerního
filmu s úvodem / 90 min. / 35mm /
od 7 let
Pětiletá Terezka si často hraje na Červenou
Karkulku. Vlka se sice bojí, ale málo, protože
ví, že to nakonec vždycky dobře dopadne.
Přestává si být jistá, když si všimne, že
se dospěláci okolo ní, obzvlášť maminka,
chovají nějak divně. Poradí se o tom se svým
nejlepším kamarádem Šimonem a ten má
hned vysvětlení – Terezčinu maminku někdo
vyměnil!

Neděle 19/04
15.00 Byl jednou pan Ponrepo
↓
moderované pásmo pohádek
s hudebním doprovodem a návštěvou
promítací kabiny / CZV / 70 min. /
35mm / od 3 let

Ponrepo

Kocour Felix v záhadě se topí:
Kdo byl dříve? Lidé nebo opi? /
r. Pat Sullivan / USA 1924
Bábätko v lunaparku / r. Vladimír
Malík / ČSR – Bulharsko 1987
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Neděle 01/03
17.30 J
 oseph Sargent /
Kdo zabil Jo Ann Marcusovou
a Kathy Nelsonovou /
The Marcus‑Nelson Murders
USA 1973 / hrají: Telly Savalas,
Marjoe Gortner, José Ferrer /
CZT / 134 min. / 35mm
Tento nedělní čas jsme loni na podzim
pravidelně vyhrazovali pro inspektora
Colomba, jeho kriminalistický kolega Kojak
by ale neměl přijít zkrátka. Zde tedy malá
satisfakce: Kojakův jednorázový výlet
z televizní obrazovky na velké plátno kin
sedmdesátých let. Případ dvojnásobné
brutální vraždy s pokusem o znásilnění,
z něhož byl obviněn mladý černoch, vychází
ze skutečné události.

Filmy

Středa 18/03
17.30 Alan Bridges /
Námezdní síla / The Hireling
Velká Británie 1973 /
hrají: Sarah Milesová, Robert Shaw /
CZT / 101 min. / 35mm
Po Loseyho Poslovi (1971) ocenila porota
festivalu v Cannes Zlatou palmou další
adaptaci románu britského spisovatele
L. P. Hartleyho. Námezdní síla vykresluje
téma společenské nerovnosti Anglie
dvacátých let na milostném příběhu
malopodnikatele a mladé aristokratky. Film,
režírovaný v té době prakticky neznámým
Alanem Bridgesem, se stal překvapením
sezóny. Kritika na něm vyzdvihovala kromě
vytříbené režie zejména herecké výkony
obou hlavních představitelů.
Čtvrtek 19/03
17.30 Frank Borzage /
Ve víru velkoměsta / Big City
USA 1937 / hrají: Luise Rainerová,
Spencer Tracy / CZT / 73 min. / 35mm
Luise Rainerová natočila Ve víru velkoměsta
v době své největší slávy, kdy získala
jako první filmová osobnost dva Oscary
po sobě (za Velkého Ziegfelda a Dobrou
zemi). Drama manželského páru, čelícího
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hrozbě vyhoštění ze země, by bylo méně
ambiciózním filmem nejen po produkční, ale
i po režijní stránce – kdyby ho nenatočil
jeden z nejtalentovanějších režisérů, kteří
v tehdejším Hollywoodu působili.
Pátek 20/03
21.00 M
 idnight Movies
↓
Nicolas Winding Refn / Drive / Drive
USA 2011 / hrají: Ryan Gosling,
Carey Mulliganová, Bryan Cranston /
CZT / 100 min. / 35mm
Snímek, kterému před čtyřmi lety tleskalo ve
stoje obecenstvo v Cannes. Omamné slunné
LA přivede řidiči v kýčovité stříbrné kazajce
do cesty dívku, které může pomoci. V noci.
Kavinského temná syntezátorová hudba.
Pohádka. Podobenství. Osm válců / 35 mm.
Pondělí 23/03
17.30 T
 ony Richardson /
Mrtvý favorit / Dead Cert
Velká Británie 1974 / hrají: Scott
Anthony, Judi Denchová,
Julian Glover / CZT / 86 min. / 35mm
Na motivy populárních detektivek Dicka
Francise vzniklo mnoho televizních děl, ale
pouze jeden film. V roce 1974 ho natočil ve
své společnosti Woodfall Tony Richardson.
Adaptace Francisovy románové prvotiny
nás zavádí do autorova charakteristického
dostihového prostředí, v němž amatérský
žokej pátrá po vrazích svého přítele
– nejlepšího jezdce sezóny.
20.00 R
 ené Vautier /
Tehdy nám bylo dvacet /
Avoir 20 ans dans les Aurès
Francie 1971 / hrají: Alexandre Arcady,
Hamid Djellouli, Philippe Léotard /
CZT / 94 min. / 35mm
+ krátký film Alžírsko v plamenech /
Algérie en flammes / r. René Vautier /
Francie 1958 / CZV / 22 min.
„Tehdy mu bylo dvacet,“ natočil Afriku 50
a byl odměněn tak, jako žádný jiný
francouzský filmař: třináct podaných
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žalob a nakonec trest odnětí svobody
na jeden rok. Začátek vskutku ojedinělé
kariéry, lemované dalšími a dalšími útoky
proti francouzské politice, především té
koloniální, dalšími a dalšími zákazy. Že dnes
ve francouzském filmu neexistuje politicky
motivovaná cenzura, na tom má nemalý podíl
paličatost tohoto bretaňského partyzána,
bojujícího od svých patnácti let proti
okupantům Francie se zbraní v ruce a po
válce proti okupantům Alžírska s kamerou
– a občas i s nasazením vlastního života
(v roce 1973 držel za zrušení cenzury
hladovku). Skutečnou událostí – vzpourou
francouzské vojenské jednotky zvané
Bretoňci – se René Vautier inspiroval
v jednom z mála dlouhých hraných filmů,
které mu bylo dopřáno natočit, Tehdy nám
bylo dvacet.
Úterý 24/03
15.30 Kapitoly z dějin filmu
↓
Dokumentární film – Martin Kohout
20.00 T
 adeusz Konwicki / Salto / Salto
Polsko 1965 / hrají: Zbigniew Cybulski,
Gustaw Holoubek /
CZT / 97 min. / 35mm
Salto je svědectvím duchovní krize
Konwického generace v šedesátých
letech. Do podivného městečka,
reálného a fantastického zároveň,
přijede tajemný člověk, jakýsi Kowalski
nebo Malinowski (klidně by se mohl
jmenovat Arkadin). Obyvatelům vypráví
různé verze svého životopisu a lidé věří
v jeho možná vymyšlené osudy. Každá
z postav je nositelem části polského
osudu a dohromady skládají symbolickou
mikroskopickou polskou společnost. Salto je
rovněž svéráznou diskusí o umění a o jeho
roli v životě. Citizen Kowalski je umělec,
působí na své diváky, ale jeho vliv není
jednoznačný. Je také podvodník, klame,
ale zároveň dává naději. Jeho tragédií je
skutečnost, že slibuje víc, než může dát.
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Středa 25/03
17.00 Michael Havas – výpravy
za vizuální antropologií III.
Marcos Prado / Estamira / Estamira
Brazílie 2004 / ENT / 121 min. / HD
Vydejte se s Michaelem Havasem na
další z výprav za vizuální antropologií,
tentokrát do Brazílie. Marcos Prado a José
Padilha vytvořili jedno z nejdynamičtějších
filmařských partnerství v Jižní Americe.
Přes patnáct let přinášejí na plátno syrové
dokumenty s hlubokým společenským
poselstvím. Náš březnový večer bude
věnován filmu Estamira, jež je portrétem
duševně nemocné ženy, živící se sběrem
odpadků. Každé ráno odchází za Rio de
Janeiro na největší jihoamerickou skládku,
kde obklopena supy čeká na příjezd
popelářských vozů. Oceňovaná metafora
moderní civilizace.
Pátek 27/03
17.30 Gill Armstrongová /
Moje skvělá kariéra /
My Brilliant Career
Austrálie 1979 / hrají: Judy Davisová,
Sam Neill, Wendy Hughesová /
CZT / 92 min. / 35mm
Gill Armstrongová se stala po vystudování
filmové akademie první australskou
profesionální režisérkou. Pro svůj
celovečerní debut zvolila adaptaci dlouho
nevydávaného, kdysi skandálního románu
Miles Franklinové. Portrét mladé dívky,
jež se dostává do konfliktu s upjatou
viktoriánskou morálkou, byl příležitostí
pro začínající Judy Davisovou, získal
mezinárodní pozornost (nominace na Zlatou
palmu, Oscara či Zlatý glóbus) a zařadil se
mezi klíčová díla australské nové vlny.
Pondělí 30/03
17.30 Tadeusz Konwicki / Dušičky / Zaduszki
Polsko 1961 / hrají: Ewa Krzyżewska,
Edmund Fetting / CZT / 91 min. / 35mm
Tadeusz Konwicki v roce 1958 spolurežíroval
Poslední letní den a o několik let později už
samostatně natočil Dušičky. Podobně jako
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v prvním filmu se soustředil na dvojici už
nemladých lidí, snažících se navázat citové
pouto, které by je zachránilo před tíživými
válečnými zážitky. Autor v jejich osudu dává
neúprosně na vědomí, že současný svět
je hlubokými kořeny svázaný s minulostí.
Tato minulost hrdiny pohlcuje, ale zároveň
je předmětem jejich touhy, a proto se k ní
mimo jiné vracejí. Scenárista Konwicki tuto
rozpornost v jejich mysli chápe, je to přece
i jeho rozpor, a proto jej dokázal s takovou
intenzitou sdělit beze slov, jen různě
nasyceným obrazem.

20.00 M
 artin Ritt /
Na černé listině / The Front
USA 1976 / hrají: Woody Allen, Zero
Mostel, Michael Murphy /
CZV / 88 min. / 35mm

Středa 01/04
17.30 Yves Boisset /
Soudce zvaný šerif /
Le juge Fayard dit Le Shériff
Francie 1976 / hrají: Patrick Dewaere,
Aurore Clémentová, Philippe Léotard,
Michael Auclair /
CZV / 103 min. / 35mm

Úterý 07/04
15.30 K
 apitoly z dějin filmu
↓
Animovaný film

Thriller inspirovaný skutečnou kauzou
s nezaměnitelným Patrickem Dewaerem
v hlavní roli. Mladý soudce je pověřen
zcela banálním případem loupeže. Pachatel
má ovšem dokonalé alibi. Při jeho rozkrytí
odhalí neústupný vyšetřovatel stopy
vedoucí do vysokých pater politiky
propojené s byznysem.
Pátek 03/04
17.30 Li Čchi‑min /
Stíny nad soutěskou /
Šan tiang čchen čchien
Čína 1986 / hrají: Sun Ťien‑ming,
Čang Si‑ling /
CZV / 85 min. / 35mm
Čína 1911. Tajná policie dynastie Čching
se vydává zneškodnit majitele malé čajové
společnosti, který v jedné z provincií
organizuje protivládní povstání. Film
plný dějových zvratů, záměn identit
a ukázek bojového umění zůstává dodnes
raritou žánru kung‑fu. Ve své době byl
uveden pouze v čínské, portugalské
a československé distribuci, z níž pochází
i naše kopie.

Americký „hon na čarodějnice“ z humorného
odstupu. Woody Allen ztvárnil svým
typickým způsobem nenápadného
newyorského pokladníka, který se nechtěně
zaplete do vysoké politiky poté, co svým
jménem pokryje scénáře svého přítele,
vyšetřovaného Výborem pro neamerickou
činnost.

20.00 A
 lfred Hitchcock /
Psycho / Psycho
USA 1960 / hrají: Anthony Perkins,
Janet Leighová, Martin Balsam, John
Gavin / CZT / 104 min. / 35mm
„Truffaut obdivuje Hitchcocka právem. Má
ho za génia, jímž skutečně byl. Dokázal
experimentovat uprostřed naprosto
zkomercionalizovaného průmyslu. To bylo
moc těžké. A když vidíte Psycho – já bych
ho mohl vidět pořád – tento jedinečný,
neuvěřitelný film… Ten lakomý pán ho
natočil za vlastní peníze! Představte si:
malý štáb a taková logika, taková přesnost,
taková posedlost, pokud jde o filmovou
kvalitu! Obdivuji ten film.“
Ingmar Bergman
Středa 08/04
17.30 R
 ouben Mamoulian /
Píseň písní / The Song of Songs
USA 1933 / hrají: Marlene Dietrichová,
Brian Aherne, Lionel Atwill /
CZT / 82 min. / 35mm
Oblíbený příběh o důvěřivé venkovance
vtažené do víru dekadentního Berlína
konce 19. století byl Paramountem
zfilmován dvakrát už v němé éře. Po Elsie
Fergusonové a Pole Negri svěřilo studio
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hlavní part v roce 1933 Marlene Dietrichové,
která pro vyjádření proměny hrdinky
v protřelou milenku a rezignovanou barovou
zpěvačku využila jemné herecké techniky,
nabyté během spolupráce s Josefem von
Sternbergem. Mamoulianova střídmější režie
její talent potvrzuje.
Pátek 10/04
20.00 Jerzy Kawalerowicz /
Matka Johana od Andělů /
Matka Joanna od Aniołów
Polsko 1960 / hrají: Lucyna Winnická,
Mieczysław Voit, Anna Ciepielewská,
Maria Chwalibógová /
CZT / 101 min. / 35mm
Iwaszkiewiczova stejnojmenná předloha
přenesla příběh ze sedmnáctého století
o posedlosti jeptišek z francouzského
Loudonu na polskou půdu a vytvořila z ní
příběh lásky jeptišky a kněze‑exorcisty,
který spáchá dvojnásobný zločin v naději
a víře, že tak odvrátí od milované ženy
temné ďábelské síly. Kawalerowicz používá
kontrasty černé a bílé, světla a soumraku,
modliteb, chrámového zpěvu a náhlého ticha,
kompozice postav a geometrické řešení
jejich pohybu. Hranice, na níž shořelo tělo
klášterního kněze, pustá kamenitá krajina
s návrším, jemuž dominuje klášter s věží
kostela, asketická dvorana a chrámová loď,
zalévaná bílým světlem a zbavená jakékoliv
zdobnosti, to všechno je syrové a drsné
a zároveň vznešené a oduševnělé.
Sobota 11/04
17.30 Pietro Germi /
Dámy a pánové / Signore e signori
Itálie – Francie 1965 / hrají: Virna
Lisiová, Gastone Moschin, Alberto
Lionello / CZV / 111 min. / 35mm
Pietro Germi volně navázal na své
předchozí úspěšné satiry Rozvod po
italsku a Svedená a opuštěná. Děj tří
samostatných povídek tentokrát přenesl
z jižanského prostředí do severoitalského
městečka Trevisa a žánr vyhranil směrem
ke komedii pohlaví a frašce. Na festivalu
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v Cannes získal film Zlatou palmu ex aequo
s Lelouchovým Muž a žena.
20.00 T
 errence Malick /
Nebeské dny / Days of Heaven
USA 1978 / hrají: Richard Gere,
Brooke Adamsová, Sam Shepard,
Liza Manzová /
CZT / 87 min. / 35mm
Věčný příběh milostného vztahu dvou mužů
k jedné ženě, který se tentokrát odehrává
na počátku století v Texasu, v krajině
obilnářských plání, a který s osudovou
nevyhnutelností směřuje k tragickému
vyhrocení, zpracoval Terrence Malick
originálním způsobem. Zatímco úloha
dialogu je potlačena na minimum, vizuální
stránka spolu se zvukovou kulisou vytváří
důmyslně komponovaný celek. Syté barvy
a četné odstíny přirozeného světla jen
umocňují stylizovaný obraz dramatu. Nestor
Almendros byl za svůj kameramanský přínos
filmu oceněn Oscarem a Malick získal
na festivalu v Cannes cenu za režii. Na
nejprestižnější trofej si musel počkat až
do května 2011, kdy za svůj Strom života
obdržel Zlatou palmu.
Neděle 12/04
17.30 Michail Kalatozov /
Červený stan / Krasnaja palatka
SSSR – Itálie 1969 / hrají: Sean
Connery, Claudia Cardinale, Hardy
Krüger / CZV / 147 min. / 35mm
Sovětsko‑italský koprodukční snímek
o ztroskotání vzducholodi Italia, vydávající
se v roce 1928 k severnímu pólu. Výprava
generála Nobila, jejímž členem byl i český
vědec František Běhounek, tak zůstala
na dlouhé dny uvězněna na ledové kře
uprostřed oceánu. Poslední film Michaila
Kalatozova byl uveden ve dvou verzích
s rozdílným hudebním doprovodem – od
Ennia Morriconeho a Alexandra Zacepina.
NFA má ve svých sbírkách druhou z nich.
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Pondělí 13/04
17.30 J
 erzy Kawalerowicz /
Austeria / Austeria
Polsko 1982 / hrají: Franciszek
Pieczka, Wojciech Pszoniak, Jan
Szurmiej / CZT / 99 min. / 35mm

Pátek 17/04
17.30 F
 rancis Ford Coppola /
Divotvorný hrnec / Finian’s Rainbow
USA 1968 / hrají: Fred Astaire, Petula
Clarková, Tommy Steele, Barbara
Hancocková / CZT / 136 min. / 35mm

S neobyčejnou uměleckou silou vzkřísil
Kawalerowicz v Austerii již neexistující
svět polských Židů, kteří se na prahu
války 1914–1918 setkávají v krčmě
starého moudrého Taga. Tady vytrženi
z navyklého pořádku, obklopeni nejistotou
a všepohlcujícím chaosem, nacházejí
poslední útočiště. Do mnohavýznamové
dějové struktury, kde se střídá smrt a láska,
velikost a malost, vzpomínky na minulost
a vize nadcházejícího kataklyzmatu, pocity
viny a trestu v rozmluvách krčmáře s Bohem,
blouznění a mystické vytržení židovské
sekty chasidů, proniká vědomí zániku jedné
kultury, anticipace genocidy židovského
národa za příští války.

„Coppola dovoluje, aby se divák na dvě
a půl hodiny ponořil do pohádkového snění,
v němž se stane svědkem urputného boje
dobra a zla a kde nadpřirozená bytost
(skřítek Og) pomůže lidem smyšleného
Duhového údolí zvítězit nad nespravedlností
a násilím. Divotvorný hrnec je nejen
roztomilou báchorkou, má také jistý nádech
nostalgie. Jako kdyby Coppola vzdal hold
staré muzikálové gardě. V titulcích filmu
čteme jména choreografa Hermese Pana,
hudebního skladatele Burtona Lana a herce
Freda Astaira v roli podivínského Ira. Všichni
tři se sešli, aby své mistrovství propůjčili
mladému režisérovi, který transponoval
původní broadwayskou hru do moderní
filmové řeči.“
Miloš Fikejz

Středa 15/04
17.30 John Berry /
Tamango / Tamango
Francie – Itálie 1957 / hrají: Dorothy
Dandridgeová, Curd Jürgens, Jean
Servais / CZT / 91 min. / 35mm
John Berry začínal jako divadelní herec
a asistent režie u Orsona Wellese. Ve
čtyřicátých letech natočil několik filmů
v Hollywoodu, než byl umístěn na „černou
listinu“. V evropském exilu vyvolala největší
pozornost jeho adaptace povídky Prospera
Mérimée a Tamango o vzpouře otroků
během plavby ze západní Afriky na Kubu.
Francouzské úřady snímek zakázaly promítat
ve svých koloniích z obavy před posílením
místní opozice a vláda Spojených států
zamezila jeho distribuci z důvodu porušení
Haysova kodexu, který neumožňoval
zobrazení milostného poměru mezi
příslušníky různých ras.

21.00 M
 idnight Movies
Ted Kotcheff / Rambo / Rambo
USA 1982 / hrají: Sylvester Stallone,
Richard Crenna, Brian Dennehy /
CZT / 87 min. / 35mm
S Lassie nejtrýznivější kinematografický
návrat „domů“. Prosíme všechny skauty
a hraničáře, ať nechají své nože doma.
Neděle 19/04
17.30 P
 aul Martin /
Zlatokopové z Arkansasu /
Die Goldsucher von Arkansas
Německo – Itálie – Francie
1964 / hrají: Mario Adorf, Brad Harris,
Olga Schoberová /
CZT / 96 min. / 35mm
Olga Schoberová na zlatokopecké výpravě
uprostřed nepřátelského indiánského
území. Kromě dalších českých herců se
na západoněmeckém westernu podíleli
kameraman Jan Stallich a architekt Jan
Zázvorka. Obvyklé jugoslávské exteriéry
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protentokrát vystřídala krajina okolo
Berounky; pro westernové městečko využili
filmaři již existujících staveb, vytvořených
pro „koňskou operu“ Limonádový Joe.
Pondělí 20/04
17.30 Michel Cournot /
Modré goloásky /
Les Gauloises bleues
Francie 1968 / hrají: Annie
Girardotová, Jean‑Pierre Kalfon, Anne
Wiazemsky / CZT / 86 min. / 35mm
Dozvuky francouzské nové vlny v jediném
celovečerním filmu novináře a „obávaného
recenzenta“ Nouvel Observateur Michela
Cournota. Hlavní hrdina, třicetiletý Ivan,
se uzavírá do svých vzpomínek na dětství,
strávené bez rodičů v ústavech, internátech,
na ulici. Couront se při natáčení obklopil
nejbližšími spolupracovníky režisérů
z okruhu Cahiers du cinéma: Truffautovou
scenáristkou Suzanne Schiffmanovou,
Godardovou střihačkou Agnès Guillemotovou
a Rivettovým kameramanem Alainem
Leventem. Hudbu k filmu, zařazeném
do soutěže v Cannes, složil Krzysztof
Penderecki.
Úterý 21/04
15.30 Kapitoly z dějin filmu
↓
Vykoupení v dějinách světového filmu
20.00 Hugo Haas /
Srazit a ujet / Hit and Run
USA 1957 / hrají: Cleo Mooreová,
Hugo Haas, Vince Edwards /
CZT / 79 min. / 35mm

Středa 22/04
17.30 Károly Makk /
Kočičí hra / Macskajáték
Maďarsko 1974 / hrají: Margit
Dajkaová, Elma Bullaová /
CZV / 96 min. / 35mm
Film o vztahu dvou stárnoucích sester
vznikl podle povídky a následně i úspěšné
divadelní hry Istvána Örkényho. Tříšť
vzpomínek, představ a reality umocnil
režisér Makk asociativně pojatou obrazovou
a zvukovou montáží. Přesto snímku
dominují herecké výkony obou hlavních
představitelek, do češtiny kongeniálně
nadabovaných Danou Medřickou a Nelly
Gaierovou.
Čtvrtek 23/04
17.30 Dominik Graf /
Život jedné kočky / Die Katze
SRN 1988 / hrají: Götz George,
Gudrun Landgrebeová, Joachim
Kemmer / CZV / 110 min. / 35mm
Horlivý západoněmecký cinefil Dominik Graf
vytvořil většinu svého díla pro televizi.
V osmdesátých letech se podílel na seriálu
Místo činu, jehož hlavního představitele
obsadil i do kriminálky Život jedné kočky,
určené pro kinodistribuci. Namísto
charismatického komisaře Schimanskiho
ztvárnil Götz George tentokrát zápornou
postavu šéfa zločineckého gangu. Graf
získal za režii snímku cenu Německé filmové
akademie.
Pátek 24/04
17.30 Večer Studia Jiřího Trnky /
celkem 72 min. / 35mm

Před projekcí filmu proběhne křest knihy
Milana Haina Hugo Haas a jeho (americké)
filmy, která sleduje tvůrčí život tohoto
českého herce a režiséra v americkém exilu
a dopodrobna se zabývá snímky, které zde
natočil v padesátých letech. Autor také
pronese krátký úvod o Haasově americké
tvorbě a filmu samotném.
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Projekt / r. Jiří Barta /
ČSR 1981 / 6 min. / 35mm
Bartakiáda / r. Oldřich Haberle /
ČSR 1985 / 8 min. / 35mm
Křížovka / r. Michaela Pavlátová /
ČSR 1988 / 4 min. / 35mm
Rohy / r. Lubomír Beneš /
ČSR 1986 / 17 min. / 35mm
Navštivte Prahu / r. Pavel

Koutský / ČSR 1983 / 3 min. / 35mm
Shoe show aneb botky mají pré /
r. Garik Seko / ČSR 1984 /
11 min. / 35mm
O Matyldě s náhradní hlavou /
r. Adolf Born, Jaroslav Doubrava,
Miloš Macourek /
ČSR 1985 / 8 min. / 35mm
Paní Bída / r. Vlasta Pospíšilová /
ČSR 1983 / 15 min. / 35mm
Krátkometrážní animované snímky
z produkce Studia Jiřího Trnky budou
promítnuty při příležitosti výjimečného
setkání jeho bývalých zaměstnanců.
Ti zavzpomínají na společně strávené roky
a připomenou jubileum své významné členky,
režisérky Vlasty Pospíšilové, která v únoru
oslavila osmdesáté narozeniny.
20.00 R
 oy Andersson /
Holub seděl na větvi a rozmýšlel
o životě / En duva satt på en gren och
funderade på tillvaron
Švédsko – Německo – Norsko
– Francie 2014 / hrají: Holger
Andersson, Nils Westblom /
CZT / 101 min. / HD
+ krátký film Sebevrah /
r. Petr Mánek / ČR 2014
Sam a Jonathan, dva podomní prodejci
drobného zboží, nás provázejí světem
lidských absurdit. Závěrečná část trilogie
švédského vizionáře získala na minulém
festivalu v Benátkách nevyšší cenu,
Zlatého lva.
Sobota 25/04
17.30 Jos Stelling / Iluzionista /
De Illusionist
Nizozemsko 1983 / hrají:
Freek de Jonge, Jim van der Woude /
85 min. / 35mm
Jos Stelling vypráví v tradici Chaplina,
Tatiho a Felliniho příběh dvou mentálně
postižených bratrů, vyrůstajících na
venkovské samotě mezi větrnými mlýny
a říčními kanály. V čisté řeči obrazů beze
slov se mísí fantazie, hravost, humor

i krutost. V roce 1984 byl Iluzionista
vyhlášen nejlepším nizozemským filmem.
Neděle 26/04
17.30 E
 nzo Barboni /
Podivné dědictví / E poi lo
chiamarono il magnifico
Itálie – Francie – Jugoslávie 1972 /
hrají: Terence Hill, Gregory Walcott,
Harry Carey /
CZT / 118 min. / 35mm
Corbucciho kameraman Enzo Barboni se
začal v sedmdesátých letech věnovat také
režii. Pod pseudonymem E. B. Clucher
natáčel převážně spaghetti westerny.
V jednom z nejpopulárnějších, komediálně
laděném Podivném dědictví, hraje Terence
Hill uhlazeného gentlemana, který se ocitne
na Divokém západě, aby převzal otcův
„majetek“.
Pondělí 27/04
17.30 V
 izuální antropologie
↓
Etnografické dokumenty
Martina Slivky / celkem 72 min.
Voda a práca /
Slovensko 1963 / 9 min. / 35mm
Odchádza člověk /
Slovensko 1968 / 25 min. / 35mm
Metamorfóza vlákna /
Slovensko 1968 / 10 min. / 35mm
Ľudové tradície a dnešok /
Slovensko 1983 / 28 min. / 35mm
Významný slovenský dokumentarista
a folklorista Martin Slivka věnoval
podstatnou část své tvorby etnografickým
filmům. Navázal na tradici svého učitele
Karla Plicky, kterou obohatil o nová
témata výzkumu a o moderní audiovizuální
výraz. Jeho filmy dodávají konkrétnímu
antropologickému materiálu – často velmi
cennému – obecnější filozofický přesah.
Druhou část Slivkova odkazu pak tvoří jeho
vlastní odborné studie, zaměřené především
na lidovou kulturu Slovenska.
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Úterý 28/04
20.00 Alfred Hitchcock /
Ptáci / The Birds
USA 1963 / hrají: Rod Taylor, Tippi
Hedrenová, Jessica Tandyová /
CZT / 112 min. / 35mm
O nejrůznější apokalyptické vize není
v kinematografii, zvláště v poslední době,
nouze. Hitchcockovi Ptáci na ně už přes
čtyřicet let blahosklonně shlížejí ze své
osamělé výšky, protože dovedou rozsévat víc
než zkázu a děs… krásu filmové formy.
„Ptáci jsou pro mne báseň. Geniální,
znepokojující, tajuplná a krutá
psychoanalytická bajka.“
Federico Fellini
Čtvrtek 30/04
17.30 Bob Clark / Jediná šance /
Breaking Point
Kanada 1976 / hrají: Bo Svenson,
Robert Culp, John Colicos /
CZT / 85 min. / 35mm
+ krátký film Sebevrah /
r. Petr Mánek / ČR 2014
Americký nezávislý filmař Bob Clark přesunul
v desetiletí 1973–1983 svou produkci kvůli
výhodnějším daňovým podmínkám do Kanady,
kde se zařadil mezi výrazné osobnosti
torontské filmové scény (David Cronenberg,
Ivan Reitman). Oživil zájem o zombie horor
(Mrtví noci), stal se průkopníkem slasher
filmů (Černé Vánoce) a natočil úspěšnou
komedii Porky. V kriminálním dramatu
Jediná šance se zaměřil na prostředí
organizovaného zločinu ve Filadelfii. Snímek
se stal kultovní položkou na seznamu
amerických cinefilů. Quentin Tarantino
později složil poctu herci Bo Svensonovi ve
svých Hanebných panchartech.

52

Ponrepo

„Demokracie začíná už v tu chvíli, kdy začneme
myslet. Jakmile o věcech uvažujeme a snažíme se je
pochopit, stojíme už u základů všech velkých činů,
které konstituují demokracii.“
Francesco Rosi pro Charlie Hebdo

„Od žhářského útoku proti redakci v roce 2011 jsem
pod policejní ochranou. V běžném životě je to těžké,
zvlášť v Paříži, být pod nepřetržitým dozorem.
Z represálií strach nemám, jsem bezdětný, nemám
ženu, nemám auto, nemám ani účet v bance. Možná
vám to bude znít pateticky, ale dávám přednost
tomu, umřít ve stoje, než žít na kolenou.“
Stéphane Charbonnier (Charb),
bývalý vydavatel Charlie Hebdo

„Nepohodlné myšlenky nikdy nezemřou, navzdory
všem snahám vymýtit je. Jestli je svoboda k něčemu,
pak k tomu, říkat věci, které lidi nechtějí slyšet.
Žil jsem dost dlouho v zemi, v níž byla cenzura
všudypřítomná, než abych nevěděl, že vede k dvěma
hrůzám: k nudě a ke krutosti. Bránit někomu v tom,
aby svobodně mluvil, znamená otevřít dveře ke
krutosti, kterou v sobě lidé mají.“
Miloš Forman pro Cahiers du cinéma
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