Kino Národního filmového archivu

Ponrepo
09–10 / 15

Program
www.nfa.cz
09–10 / 15

1

Kino,
kde se
promítají
filmy

2

Ponrepo

Program 09–10 / 15

1

Cannes 2015 – Semaine de la critique

Obsah

9

Karlovy Vary 2015 – Návraty k pramenům

13

Cinema quartett – Alfred Brendel opět v Ponrepu

15

Kritická hmota – experimentální klasika z Hamburku 1966–1969

19

…a mimo Hamburk 1965–1982

23

Kino Václava Mergla

27

Keaton dada

31

Artavazd Pelešjan – distanční montáž

33

Film před sto lety

37

Ponrepo dětem

41

Souběžné formáty

45

Filmy49

2

Ponrepo

Program 09–10 / 15

3

Úterý 01/09
17.30 G
 uy Hamilton / Rozbité zrcadlo / s. 49
20.00 Jakub Wagner / Rodinné záležitosti
– Něco z videodeníků + Luxusní
večírek 1986 / s. 49
Středa 02/09
18.00 Revaz Čcheidze / Syn své země / s. 49
Pátek 04/09
18.00 Revaz Čcheidze – Tengiz Abuladze /
Oslík / s. 49
Sobota 05/09
18.00 Michael Anderson / Cesta kolem
světa za osmdesát dní / s. 50
Neděle 06/09
15.00 Radek Beran / Malý Pán / s. 41

Program

Pondělí 07/09
17.30 Revaz Čcheidze /
Náš dvůr / s. 50
20.00 Rainer W. Fassbinder /
Manželství Marie Braunové / s. 23
Úterý 08/09
17.30 Jak tvořit film? / s. 50
20.00 Kira Muratovová /
Astenický syndrom / s. 13
Středa 09/09
17.30 Esfir Šubová /
Pád dynastie Romanovců / s. 51
20.00 Buster Keaton /
Keaton dada I. / s. 31
Čtvrtek 10/09
17.30 Revaz Čcheidze / Štěpy / s. 51
Pátek 11/09
17.30 Miroslav Hubáček / Flám / s. 51
21.00 Andrew Davis /
Přepadení v Pacifiku / s 51
Sobota 12/09
20.00 Rainer W. Fassbinder /
Lola / s. 23
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Neděle 13/09
15.00 F
 erda mravenec a jiné pohádky / s. 41
17.30 M
 ichael Anderson / Mořský vlk / s. 51
Pondělí 14/09
17.30 P
 awel Pawlikowski / Ida / s. 15
20.00 J
 asudžiró Ozu / Příběh z Tokia / s. 15
Úterý 15/09
17.30 J
 essica Hausnerová / Lurdy / s. 16
20.00 A
 lain Resnais /
Loni v Marienbadu / s. 16
Středa 16/09
19.00 m
 asterclass Alfreda Brendela /
Ludwig van Beethoven / Smyčcový
kvartet č. 16 F-dur, op. 135 / s. 16
Čtvrtek 17/09
17.30 K
 arl Markovics / Dýchat / s. 16
Pátek 18/09
17.30 L
 eo McCarey / Krajkový šátek / s. 52
20.00 C
 annes 2015 – Oficiální výběr
krátkometrážních filmů Semaine
de la critique I. / s. 9
Sobota 19/09
17.30 M
 ichael Anderson / Quillerovo
memorandum / s. 52
20.00 C
 annes 2015 – Oficiální výběr
krátkometrážních filmů Semaine
de la critique II. / s. 10
Pondělí 21/09
17.30 K
 arel Zeman / Ukradená
vzducholoď / s. 52
19.30 C
 hristian Bau / Kritická hmota
– hamburský „underground“
šedesát osm / s. 19
Úterý 22/09
15.30 F
 rantišek Týmal / Principy
pohyblivého obrazu / s. 52
17.30 J
 indřich Polák /
Hra bez pravidel / s. 52
20.00 H
 amburská kooperativa I. aneb
Co byl AKFF? / s. 19
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Středa 23/09
17.30 Film před sto lety – Roscoe
Arbuckle zvaný Fatty / s. 37
20.00 Hamburská kooperativa II. aneb
Bratři a sestry z Brüderstrasse / s. 20
Čtvrtek 24/09
18.00 Vasilij Pičul / Malá Věra / s. 53
20.30 Betlémská kulturní noc – Němý film
hledá živou hudbu / s. 53

Čtvrtek 15/10
17.30 M
 ichael Powell /
Cesta k cíli / s. 59
20.00 Griffith – Zrození pohledu / s. 37

Neděle 25/10
15.00 T
 omm Moore / Píseň moře / s. 42
17.30 R
 ainer W. Fassbinder /
Bolwieser / s. 25

Středa 07/10
17.30 Antonín Máša / Bloudění / s. 56
20.00 b
 ratři Quayové / Ladič pian
zemětřesení / s. 57

Pátek 16/10
16.00 Kniha z kina / s. 59

Úterý 27/10
17.30 Vojtěch Količ / Dějiny československé
kinematografie I., III. / s. 60
20.00 B
 uster Keaton /
Keaton dada III. / s. 31

Čtvrtek 08/10
17.30 Václav Mergl a alchymie hmoty / s. 27

Pátek 25/09
17.30 Guy Hamilton /
Zlo pod sluncem / s. 53

Pátek 09/10
17.30 Karel Zeman / Na kometě / s. 57
20.00 Wim Wenders / Paříž, Texas / s. 24

Neděle 27/09
15.00 Pohádky Hanse Christiana
Andersena / s. 41
17.30 Guy Hamilton / Pekelník / s. 53
Úterý 29/09
17.30 Miloš Makovec / Čtyři v kruhu / s. 54
20.00 Larisa Šepiťková / Vzestup / s. 13
Středa 30/09
17.30 Václav Krška / Jarní vody / s. 54
20.00 Ewald André Dupont / Varieté / s. 13
Čtvrtek 01/10
20.00 Nikita Michalkov /
Otrokyně lásky / s. 54

Sobota 10/10
12.00 + 17.30 H
 ome Movie Day
– Cinemaspot
– Kavárny naživo / s. 57
20.00 Rainer W. Fassbinder /
Strach jíst duše / s. 24
Neděle 11/10
15.00 Lunapark filmových vynálezů / s. 42
17.00–22.00 le peuple qui manque
– chybějící lid / s. 45
Pondělí 12/10
17.30 Pavel Juráček /
Postava k podpírání / s. 58
18.15 Pavel Juráček /
Každý mladý muž / s. 58
20.15 P
 avel Juráček /
Případ pro začínajícího kata / s. 58

Pátek 02/10
17.30 Sydney Pollack / Tootsie / s. 54
20.00 Michael Powell /
Červené střevíčky / s. 55
Sobota 03/10
20.00 Přemysl Pražský / Batalion / s. 55

Úterý 13/10
17.00 Filmy Erika Baudelaira / s. 45
20.00 Václav Mergl – autorská tvorba
1964–1988 / s. 27

Neděle 04/10
15.00 Autíčková romance a jiné
pohádky / s. 41
Pondělí 05/10
17.30 Tengiz Abuladze / Pokání / s. 56
20.30 Buster Keaton / Keaton dada II. / s. 31
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Úterý 06/10
15.30 David Čeněk / Filmová analýza I. / s. 56
17.30 Robert Flaherty / Moana / s. 56
20.00 Marco Bellocchio / Zvítězit / s. 56

Středa 14/10
17.00 Eric Baudelaire /
Dopisy Maxovi / s. 46
20.00 Alexander Kluge /
Rozloučení se včerejškem / s. 24
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Sobota 17/10
17.30 Václav Bedřich /
Smrtící vůně / s. 28
20.00 Wim Wenders /
Stav věcí / s. 24
Neděle 18/10
15.00 Filmový kabinet deťom / s. 42
17.30 Haskell Wexler /
Medium Cool / s. 59
Pondělí 19/10
17.30 Larisa Šepiťková /
Křídla / s. 13
20.00 Walerian Borowczyk /
Goto, ostrov lásky / s. 28

Pátek 30/10
17.30 V
 áclav Mergl / Dobré chutnání,
Vaše lordstvo / s. 29
21.00 E
 isuke Takizawa / Pokušitelka / s. 60
Sobota 31/10
17.30 B
 ohumil Vošahlík – Vojtěch Količ /
Dějiny světové kinematografie
I. + II. / s. 61

Úterý 20/10
15.30 David Čeněk /
Filmová analýza II. / s. 59
17.30 Artavazd Pelešjan – distanční
montáž I. / s. 35
20.00 Artavazd Pelešjan – distanční
montáž II. / s. 35
Středa 21/10
18.30 Andrej Michalkov-Končalovskij /
Sibiriáda / s. 35
Čtvrtek 22/10
17.30 Orson Welles / Dotek zla / s. 13
Pátek 23/10
17.30 Haskell Wexler / Latino / s. 59
20.00 Friedrich W. Murnau /
Upír Nosferatu / s. 60
Sobota 24/10
17.30 M
 ichael Powell /
Otázka života a smrti / s. 60
Program 09–10 / 15
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Oficiální soutěžní sekce mezinárodního
filmového festivalu v Cannes s názvem
Semaine de la critique (Týden kritiky) se
v Ponrepu poprvé představila v roce 2012;
možnost zhlédnout aktuální soutěžní kolekci
krátkých filmů, tak jak byla prezentována
porotě a světové odborné veřejnosti na
festivalu, budeme tedy letos v Praze mít
již počtvrté, opět ve dvou programových
blocích. Kolekce dále putuje do Káhiry,
Bukurešti, São Paula, Limy, Bejrútu,
Kapského města, Fort-de-France nebo
Morelie.

Cannes 2015
– Semaine
de la critique

Oproti jiným přehlídkám krátkometrážních
snímků představuje Semaine kompaktní
kurátorský výběr. Ten je do jisté míry sázkou
na začínající filmové autory se svébytným
režijním stylem a tvůrčím rukopisem.
Dramaturgům se dlouhodobě daří sledovat
umělecký vývoj režisérů z celého světa
a podporovat je i po uvedení snímku
v rámci sekce. Semaine se tak stává líhní
tvůrců, kteří získávají důvěru kurátorů,
a prostřednictvím dalších v návaznosti
vznikajících projektů (např. Next Step) mají
mladí filmaři možnost získat podporu také
pro své následující projekty i příslib jejich
festivalové distribuce.
Uměleckým ředitelem prestižní sekce
Semaine de la critique je dlouholetý
šéfredaktor měsíčníku Cahiers du
cinema Charles Tesson, výběrovou komisi
krátkometrážní soutěže znovu vedl Fabien
Gaffez, který se k výběru filmů vyjádřil
takto: „Kromě toho, že vybíráme filmy (letos
jsme při výběru krátkometrážní soutěže
zhlédli 1750 filmů), pečujeme také o budoucí
talenty. Jména deseti režisérů, kteří byli
nakonec vybráni, se budou ve filmovém
světě blízké budoucnosti často skloňovat.“

Pátek 18/09
20.00 C
 annes 2015 – Oficiální výběr
krátkometrážních filmů Semaine
de la critique I.
Kevin Phillips / Příliš v pohodě,
než aby byl ve škole / Too Cool for
School / USA 2015 / 11 min. / HD
Apatický-náctiletý, který rozjímá hlavně
o sexu, se rozhodne jít za školu. Zažije drama, během něhož padnou všechny masky,
které si nasazoval.
Isabella Carbonellová / Kluci /
Boys / Švédsko 2015 / 19 min. / HD
Markus je kluk z ústavu pro mladistvé sexuální delikventy. Jediným Markusovým
přítelem v ústavu je nevyzpytatelný Tobias.
Markusův proces se blíží…
Fulvio Risuleo / Neštovice /
Varicella / Itálie 2015 / 14 min. / HD
Plané neštovice mají v dětství lehký průběh,
pro dospělého však mohou být velmi nebezpečné. Když to Carlova matka zjistí, má
o syna, který neštovice ještě neměl, velkou
starost. Musí nějak docílit toho, aby onemocněl.
Lucky Kuswandi /
Jak lišák vážil tygrovu sílu /
The Fox Exploits the Tiger’s Might
Indonésie 2015 / 25 min. / HD
Dva chlapci školou povinní objevují svou sexualitu a vztah mezi mocí a sexem v ospalém
městečku s vojenskou základnou. David je
vychloubačný frajer a syn vysoce postaveného důstojníka, zatímco Asengova rodina,
která obchoduje s tabákem a prodává nepovolený alkohol, patří k etnické menšině.
Marina Diabyová /
Konec draka / La fin du dragon
Francie 2014 / 26 min. / HD
Marianne, Mike a Angela se opět sešli u matky, která je v kómatu. Za deset dní budou
přístroje udržující matku naživu vypnuty…
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Sobota 19/09
20.00 Cannes 2015 – Oficiální výběr
krátkometrážních filmů Semaine
de la critique II.
Yann Delattre / Mládí vlkodlaků /
Jeunesse des loups-garous /
Francie 2015 / 22 min. / HD
Juliin život plyne mezi prací, přítelem
a japonským spolubydlícím. Ani si nevšimne,
že ostýchavý a podivínský Sebastien se
ji snaží zaujmout. Jeden večer se potkají
a netuší, co jim přinese další den.
Sonejuhi Sinha / Láska dorazí
později / Love Comes Later /
USA 2015 / 10 min. / HD
Amerika, kontinent mnoha možností,
přitahuje přistěhovalce ze všech koutů
světa. Během honby za splněním svého
amerického snu pracuje ambiciózní Riz
v malém motelu, kde jedné noci…
João Paulo Miranda Maria /
Command Action / Command
Action / Brazílie 2015 / 14 min. / HD
Chlapec nakupuje na trhu zeleninu pro svou
rodinu. Na jeho cestě se však nenadále cosi
změní.
Patrick Vollrath / Všechno bude
dobré / Alles wird gut /
Rakousko 2015 / 30 min. / HD
Rozvedený otec si vyzvedne svou osmiletou
dceru Leu. Zdá se, že vše se odehrává jako
každý druhý víkend. Později se však Lee
začne zdát, že něco není v pořádku.
Andrei Creţulescu / Ramona /
Ramona / Rumunsko 2015 /
20 min. / HD
Jedna dívka. Jedno auto. Jedna noc. Žádná
náhoda.
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Úterý 08/09
20.00 K
 ira Muratovová / Astenický
syndrom / Astěničeskij sindrom
SSSR 1989 / hrají: Olha Antonovová,
Sergej Popov, Halyna Zachudrajevová /
CZT / 153 min. / 35mm

Karlovy Vary
2015
–
Návraty
k pramenům

Poslední křeče sovětského systému, který
už zrušil cenzuru, ale distribuční povolení
tomuto snímku vydat odmítl. Nelegální
cestou přes Pobaltí se film dostal na
festival v Berlíně, kde v roce 1990 získal
Zvláštní cenu poroty. Agrese trpící ženy vůči
bolestivému světu v černé a bílé; barevný
příběh učitele literatury utíkajícího se před
neklidnou dobou do mrtvolného spánku.
Filmová alegorie plná bolesti, drásavě
zneklidňující, nepřívětivá, nevylíčitelná.
Úterý 29/09
20.00 Larisa Šepiťková /
Vzestup / Voschožděnije
SSSR 1976 / hrají: Boris Plotnikov,
Vladimir Gosťuchin, Anatolij
Solonicyn / CZT / 102 min. / 35mm
+ krátký film Soví řeka / La Rivière
de Hibou, r. Robert Enrico /
26 min. / 35mm
Závěrečné a životní dílo Larisy Šepiťkové
vypráví věčný biblický příběh vzestupu
a pádu, podává ho ale s intenzitou, jaká
člověku vyráží dech. Za druhé světové války
padnou dva vojáci v okupovaném Bělorusku
do německého zajetí. Pomahač gestapa,
který má za úkol vynutit z nich mučením
informace, je Rus, jenž kdysi studoval
s jedním z vojáků na stejné škole. Který
z obou zajatců na sebe vezme úděl Kristův,
komu je souzeno stát se Jidášem?
Středa 30/09
20.00 Ewald André Dupont /
Varieté / Varieté
Německo 1925 / hrají: Emil Jannings,
Lya de Puttiová, Warwick Ward /
CZT / 72 min. / 35mm
+ krátké filmy z roku 1910
Akrobatka Lily a Akrobaté
na laně / celkem 6 min. / 35mm
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Velkolepé filmové salto mortale na
archetypickém půdorysu: jedna žena – dva
muži. K příběhu nejslavnějšího snímku Ewalda
A. Duponta s megahvězdou němé éry Emilem
Janningsem v hlavní roli už vlastně není co
dodávat. Právě z materiálů duplikátní kopie
s českými titulky uložené v NFA vycházela
první verze, v níž se Varieté představilo
v Německu i jinde nové generaci diváků
sedmdesátých let minulého století. Pro
srovnání se zatím poslední verzí, uvedenou
letos v Karlových Varech z DCP promítáme
v NFA po dlouhé době naši 35mm kopii.
Pondělí 19/10
17.30 L
 arisa Šepiťková / Křídla / Krylja
SSSR 1966 / hrají: Majja Bulgakovová,
Vladimir Gorelov, Žanna Bolotovová /
CZT / 80 min. / 35mm
Hořce pravdivý film o častém údělu hrdinů,
kteří přežívají svou dobu, nevšedně pravdivá
studie o lidské samotě a o tom, co do ní
člověka uvrhuje. Dojem civilnosti příběhu
bývalé bojové letkyně násobí černobílá
kamera, jež do rámce záběru pojme množství
úlomků všední městské skutečnosti i reálné
zvuky nadřazené hudebnímu podkresu scén.
Zralé, byť teprve druhé celovečerní dílo
tehdy osmadvacetileté filmařky.
Čtvrtek 22/10
17.30 O
 rson Welles /
Dotek zla / Touch of Evil
USA 1958 / hrají: Orson Welles,
Charlton 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.
Wellesův trpký rozchod s Hollywoodem, film
řazený dnes k tomu nejbrilantnějšímu, co kdy
v tomto nevděčném městě vzniklo.

Program 09–10 / 15
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Cinema
quartett
–
Alfred Brendel
opět
v Ponrepu
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Ponrepo, staroměstský Konvikt – to
neznamená jenom Buñuel, Bresson
a Bergman, znamená to také Beethoven.
A dokonce o trochu víc, protože Buñuel,
Bresson a Bergman v historických
prostorách dnešního Ponrepa nikdy
nebyli, zatímco Ludwig van Beethoven
ano. V polovině září tudíž vyplouváme pod
heslem: Beethoven, Brendel, Bennewitz.
Jestliže před rokem a půl nám připadalo
dost málo uvěřitelné, že Alfred Brendel,
jeden z největších žijících klavíristů této
planety zatoužil po tom, udělat si týdenní
výlet do Prahy a uvádět v tamním kině NFA
dvakrát denně filmy vlastní volby (bylo to
v březnu 2014), nyní se na něj těšíme už
jako na dobrého známého.
Tentokrát si maestro Brendel přál představit
kromě klasických snímků Alaina Resnaise
a Jasudžiró Ozua také dvě ukázky ze současné produkce své rakouské vlasti (Lurdy
a Dýchat) a polský film Ida. „Moje malá
přehlídka nabídne dvě veledíla poválečné
éry a tři důležité snímky z poslední doby. Co
nám říkají staré filmy dnes – a v čem spočívá význam oněch nových?“
Středa 16. září pak bude patřit zmíněným
třem B. Antonín Bennewitz se v předminulém
století zasloužil o špičkovou pověst české
houslové školy. Po něm pojmenované renomované Bennewitzovo kvarteto nastudovalo
poslední Beethovenův kvartet č. 16, který
v Ponrepu provede za osobní účasti komentujícího Alfreda Brendela. „Vystupováním
před publikem jsem se nikdy neopájel. Líbí
se mi ale, když mohu něco zprostředkovat.
Souvisí to s tím, že můj hudební vývoj i nadále pokračuje a rád umožňuji ostatním,
aby si z toho něco vzali. Můj osmdesátiletý
mozek je jistě víc selektivní, než byl dřív,
přesto ale hudebně stále trochu roste. Mé
představy o skladbách jsou zřetelnější,
plastičtější.“

Přehlídku Cinema quartett – Alfred Brendel
opět v Ponrepu organizují Prague Music
Performance (Jan Bartoš) a NFA – kino
Ponrepo, pod záštitou Jeho Excelence
Dr. Ferdinanda Trauttmansdorffa,
velvyslance Rakouské republiky v České
republice. Partnerem přehlídky je Rakouské
kulturní fórum. Za podpory Ministerstva
kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.

Pondělí 14/09
17.30 P
 awel Pawlikowski / Ida / Ida /
Polsko – Dánsko 2013
hrají: Agata Trzebuchowská, Agata
Kulesza, Dawid Ogrodnik / CZT /
80 min. / HD
Setkání krásné osmnáctileté Idy, která se
v klášteře připravuje na řádový slib, se svou
jedinou příbuznou Wandou. Z Polska roku
1962 povede cesta ještě dál do minulosti.
„Chtěl jsem natočit film o historii, který
by nebyl historickým filmem; příběh bližší
poezii než próze,“ říká režisér o svém díle,
nejúpěšnějším polském filmu posledních let
(mj. Evropská filmová cena 2014 za nejlepší
film roku). Chorální předehra Johanna
Sebastiana Bacha Ich ruf zu dir, Herr Jesu
Christ (BWV 639) v klavírní transkripci
Ferrucia Busoniho zazní v interpretaci
Alfreda Brendela (1976).
20.00 J
 asudžiró Ozu / Příběh z Tokia /
Tókjó monogatari
Japonsko 1953 / hrají: Čišú Rjú,
Čieko Higašijamaová, Secuko
Haraová / CZT / 127 min. / 35mm
Staří rodiče jedou navštívit své děti do
hlavního města. A to je všechno? Lze si
snadno představit, co by řekl v roce 1953
producent v Hollywoodu režisérovi, který
by mu navrhl udělat z takového námětu
víc než dvouhodinový film. A přesto – ať
už minulá hlasování o nejlepších dílech
světového filmu dopadala jakkoliv, Příběh
z Tokia nejenže nikdy nechyběl, ale pokaždé

Program 09–10 / 15

15

se ocital na vyšších a vyšších pozicích.
Mezi japonskými (a asijskými) filmy teď (po
verdiktu v Sight and Sound 2012) už nemá
kam stoupat…
Úterý 15/09
17.30 Jessica Hausnerová / Lurdy / Lourdes
Rakousko 2009 / hrají: Sylvie
Testudová, Léa Seydouxová, Bruno
Todeschini / CZT / 99 min. / HD
Neurčité hledání na vozík upoutané
Christiny na proslaveném poutním místě
plném kýče, cynismu, naděje i víry. Film
získal cenu FIPRESCI a tři další ocenění na
festivalu v Benátkách 2009.
20.00 Alain Resnais / Loni v Marienbadu /
L’année dernière à Marienbad
Francie – Itálie 1961 / hrají: Delphine
Seyrigová, Giorgio Albertazzi, Sacha
Pitoëff / CZT / 86 min. / 35mm
Setkání pana X, který připomíná loňské sliby,
a madame A, která si prý na nic nepamatuje.
Kromě mnoha jiného, představuje tento filmmýtus také důležitou etapu v Resnaisově
zkoumání nevyužitých možností filmové
hudby. „Celý film jsem natočil tak trochu ve
stínu Oliviera Messiaena. Obrátil jsem se
na jednoho z jeho žáků, Francise Seyriga.
Na určitých místech filmu jsem ho vyzýval
k opuštění tonality.“ Nejde ale jen o hudební
doprovod, který ve filmu slyšíme; „hudebněarchitektonicky“ je komponován i scénář
Alaina Robbe-Grilleta, jízdy kamery Sachy
Viernyho, střihová skladba Henriho Colpiho
nebo herecké kreace Delphiny Seyrigové,
skladatelovy sestry v hlavní ženské úloze.

třináctý kvartet B-dur; přípravy Desáté
symfonie přervala v březnu 1827 smrt.
Dílo, které si Alfred Brendel vybral pro svou
masterclass v Ponrepu, nastudovalo a na
místě provede světoznámé Bennewitzovo
kvarteto (Jakub Fišer, Štěpán Ježek, Jiří
Pinkas, Štěpán Doležal), založené roku
1998.
Čtvrtek 17/09
17.30 Karl Markovics / Dýchat / Atmen
Rakousko 2011 / hrají: Thomas
Schubert, Karin Lischkaová, Gerhard
Liebmann / CZT / 93 min. / Blu-ray
Devatenáctiletý Roman, delikvent
z nápravného zařízení pro mladistvé, mladík
mající na svědomí zabití člověka. Jeho
cesta zpátky do života – přes dennodenní
dostaveníčka se smutkem a se smrtí
v městské márnici města Vídně. Úsporná
sonda do lidské psychiky byla celovečerním
režijním debutem Karla Markovicse, jímž si
tento známý rakouský herec získal respekt
kritiků na festivalu v Cannes 2011. Pro
česká média se stal bohužel zajímavým až
letos na jaře, kdy natáčel v České republice
po boku Táni Pauhofové.

Středa 16/09
19.00 Ludwig van Beethoven /
Smyčcový kvartet č. 16 F-dur,
op. 135 / Streichquartett Nr. 16
Německo 1826 / masterclass Alfreda
Brendela / hraje Bennewitzovo
kvarteto / vstup 100 Kč

Alfred Brendel
se narodil 5. ledna 1931 v Loučné nad
Desnou, v olomouckém kraji poblíž Šumperka
(rodné město mu v roce 2005 udělilo čestné
občanství). Jako tříletý se spolu s rodiči
přestěhoval na chorvatský ostrov Krk, kde
rodiče provozovali penzion. Hře na klavír
se šestiletý Alfred začal učit v Záhřebu
u Sofie Deželićové, po přesídlení do
Štýrského Hradce (1943) studoval na tamní
konzervatoři klavír a skladbu. V klavírním
studiu pokračoval u Paula Baumgartnera
a zejména u Edwina Fischera, státní
zkoušku složil externě ve Vídni, na Hudební
a dramatické akademii (1947). Oceněním na
Busoniho soutěži v Bolzanu začala v roce
1949 Brendelova mezinárodní kariéra.
V roce 1950 se přestěhoval do Vídně,
od počátku sedmdesátých let žije trvale
v Londýně.
Ke kmenovému repertoáru Alfreda Brendela
patřila tvorba Ference Liszta a Wolfganga
Amadea Mozarta. Brendel je považován za
nejvýznamnějšího interpreta díla Franze
Schuberta po druhé světové válce. Jako
první klavírista na světě nahrál kompletní
klavírní tvorbu Ludwiga van Beethovena.
Beethovenovy sonáty pro violoncello
zaznamenal společně se svým synem
z druhého manželství Adrianem Brendelem.
Dne 18. prosince 2008 ukončil Alfred
Brendel oficiálně svou profesionální
kariéru klavíristy koncertem s Vídeňskými
filharmoniky. Jeho ostatní „kariéry“
pokračují. Básník Alfred Brendel vydal
již pět sbírek poezie rázu groteskního
až bizarního. Brendel-esejista má zatím
na svém kontě sedm publikací, v nichž
se vyslovuje k otázkám muzikologie
a interpretace. Klavíristův otec provozoval
v Záhřebu po určitou dobu kino. Možná tím
podnítil jednu z vášní svého syna, o níž
svědčí i úctyhodná filmová kolekce, kterou
hudebník shromáždil ve své londýnské
residenci.

Šestnáctý smyčcový kvartet je Beethovenův
poslední dokončený, po něm už skladatel
stihl pouze vytvořit nové finále pro svůj
16
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Kritická hmota
–
experimentální
klasika
z Hamburku
1966–1969

Německo je vzorně federální nejen
v oficiálním názvu státu, ve všech sférách
– včetně filmu – má mnoho různých center.
Na obzvlášť bohaté mapě západoněmecké
klasické moderny (1965–1982) zůstává
Hamburk pro českého diváka terra incognita,
o ulici Brüderstrasse slyšel málokdo, význam
zkratek jako Coop a AKFF je sotva známý.
Kdy jindy to změnit, než nyní, na podzim
roku 2015, dokud jsou (díky kulatému
jubileu partnerství Praha/Hamburk) vyšší
místa ochotna přispět na kulturu několika
eury navíc? Vydejme se tedy do Ulice bratrů
(filmařů)!
… okamžitě tu máme ale první problém
s pojmem. Hamburští filmoví avantgardisté
o sobě nehovoří jako o „filmemacher“ ale
jako o „filmmacher“. Jde jim z definice víc
o to, dělat film (jako takový) než o to, dělat
filmy (na běžícím pásu). Jedním dechem je
tak kladen větší důraz na „rukodělnost“.
Nejsme u Bati, jsme u nezávislých ševců,
nejsme v továrně, ale v družstvu, přesněji
v Cooperativě, v Hamburger Coop.
Kapitalistická kinematografie a družstvo?
To zní jako utopie. Ano, máme co do
činění s dějinami něčeho, co bylo a co
už není, protože to nemohlo (v daném
systému) přetrvat. „Ale myšlenka žije
dál,“ pravil Hellmuth Costard. „…což je
dostatečný důvod natočit o tom film,“
doplnil ho dokumentarista Christian Bau.
Výsledek s sebou přiveze v pondělí 21. září
z Hamburku do Ponrepa.

Pondělí 21/09
19.30 Christian Bau / Kritická hmota
– hamburský „underground“
šedesát osm / Die kritische Masse:
Film im Underground Hamburg 68
Německo 1998 / CZT / 110 min. / 35mm
+ setkání s režisérem
Čtyři proslulí modernisté západoněmeckého
filmu: Werner Nekes, Hellmuth Costard, Dore
O., Klaus Wyborny. Ale bratrů a sester bylo
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v Brüderstrasse mnohem víc, na historické
skupinové fotografii z října roku 1967 jich
napočítáme patnáct. Postávají nebo sedí
na schodech před Studio-Galerií, v níž
se právě koná tzv. Film-In, akce, z níž
vzejde hamburská Film-Coop. Dodejme,
že později se galerie přejmenovala na
Filmmacherei. (Slovo galerie by odkazovalo
k umění a umění bylo čerstvě prohlášeno za
buržoazní relikt.)
Režisérovi, kterého u příležitosti projekce
dokumentu přivítáme v Ponrepu, se podařilo
vytvořit mimořádně informativní a zároveň
vzrušující expedici do málo známých končin
filmové historie. V neposlední řadě tu
najdeme mnoho ukázek ze vzácných snímků,
k nimž se našinec ani v éře internetu hned
tak nedostane. Ze snímků s úžasnými názvy,
jako třeba: A nikdo v Hollywoodu, komu
by došlo, že už bylo vymyto příliš mnoho
mozků (H. Costard, 1970).
Úterý 22/09
20.00 H
 amburská kooperativa I.
aneb Co byl AKFF?
AKFF byl filmový a televizní pracovní kroužek
studentů Universität Hamburg (Arbeitskreis
Film und Fernsehen), vzniklý sloučením
dvou starších univerzitních filmových klubů
v zimním semestru 1962/63. Kroužek,
v němž přednášel historii filmu z estetické
perspektivy mj. Ulrich Gregor suploval
v přímořském velkoměstě funkci zatím
neexistujícího archivního kina, kinematéky
představující díla nejvýznačnějších
klasiků německého a světového filmu.
V listopadu 1967 sem pak zavítal jistý
P. Adams Sitney se svou kolekcí amerického
experimentálního filmu. Osm dní od 13.
do 20. listopadu nezůstalo pro mladé
německé tvůrce bez následků – co tato
estetická infúze konkrétně přinesla,
ukáže naše pásmo.
Bernd Upnmoor / Inzerát /
Die Anzeig / SRN 1969 /
10 min. / 35mm
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Wolfgang Ramsbott, Holger Meins,
Christian Bau aj. / Časy projekcí
– dnešní program / Anfangszeiten
SRN 1966 / 13 min. / 35mm

V Hamburgu se v roce 1968 otevírá velký
obchodní dům Horten. Bráno jako sloveso,
znamenalo by to jméno: „hromadit“.
Středa 23/09
20.00 Hamburská kooperativa II. aneb
Bratři a sestry z Brüderstrasse

Co se přesně hrálo v kterém kině jednoho
dne roku 1966 a co se v ten den ještě
seběhlo…

Pouhý měsíc před konfrontací s tvorbou
svých amerických kolegů zakládají
Hamburčané v Brüderstrasse č. 17, na akci
zvané Film-In (5. až 7. října 1967) svůj
družstevní spolek Filmmacher Cooperative
(Film-Coop). Proklamují „das andere
Kino“ (jinou kinematografii), stojí u zrodu
hamburské „Filmschau“ a své filmy si sami
distribuují. Brzy se požár šíří z Hamburku do
dalších oblastí Spolkové republiky.

Kurt Rosenthal / Score / Score
SRN 1967 / 10 min. / 35mm
První tři snímky našeho pásma vznikly
ve filmové sekci hamburské Vysoké školy
výtvarných umění (HfBK).
Klaus Wyborny / Home Sweet
Home / Home Sweet Home
SRN 1968 / 12 min. / DVD
Od roku 1966 do roku 1969 natáčí
Klaus Wyborny na 8mm snímky, které
později sjednotí do téměř šetihodinového
Démonického plátna (název je poctou
historičce Lotte H. Eisnerové). K těmto
snímkům, později převedeným na 16mm,
patří i Home Sweet Home.

Franz Winzentsen / Zážitky panenky /
Erlebnisse der Puppe / SRN 1966 /
11 min. / 35mm
Franz Winzentsen / Prach / Staub /
SRN 1967 / 5 min. / 35mm
Marquard Bohm – Helmut Herbst /
No a…? / Na und…? / SRN 1966–67 /
34 min. / 35mm

Hellmuth Costard / After
Action / After Action
SRN 1967 / 11 min. / 16mm
Za německého „malého Godarda“ se
Hellmuth Costard označí přímo v názvu
jednoho svého celovečerního filmu z roku
1978. Už v roce 1967 ale v tomto směru
nebylo o čem pochybovat.

Fritz Strohecker / Nula-nula-zero /
Null-Null-Zero / SRN 1967 / hraje
Klaus Wyborny / 15 min. / 35mm

Hellmuth Costard / Probudila jsi mne
polibkem – proč? / Warum hast du
mich wachgeküsst?
SRN 1967 / 3 min. / 35mm
Tříminutová procházka kamery pokojem,
v rukou nahé dívky a s nijak nesouvisejícími
informacemi o díle velkého Alexandra
Petroviče Dovženka. „Můj film, „říká
Costard, “má budit radost.‘ To také už
48 let spolehlivě dělá.

Werner Nekes – Dore O. / jüm - jüm /
jüm - jüm / SRN 1967 / 10 min. / 16mm
Proslulý společný debut dvou budoucích
klasiků. Dore se houpe, Werner strukturuje,
organizuje, rytmizuje obrazový a zvukový
materiál.
Dore O. / Alaska / Alaska /
SRN 1968 / 18 min.
Autorčin sen o sobě, krása bez psycho a bez
analýzy, krása před-literární, spíš předvědomá než podvědomá.

Barbara Langhansová /
Horten / Horten
SRN 1968 / 10 min. / 16mm
20
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Pro doplnění historického kontextu k naší
poctě hamburským „filmmacherům“:
malá kolekce z tvorby jejich slavnějších
současníků, tří klasiků z oblasti hraného
„nového německého filmu“. A k tomu jedna
hodina – nenatočená, žitá, po letech
proměněná v literaturu:

…a mimo
Hamburk
1965–1982

Alexander Kluge: Slib
Leželi jsme (během festivalu v Benátkách)
v zahradě jednoho z hotelů na Lidu
v odpoledním slunci. Až do představení
ve festivalovém paláci v sedm večer jsme
neměli co dělat. Fassbinder se rozvaloval
v trávě, Hans-Jürgen Syberberg nám líčil
Čas pro ztrácení, svůj nový filmový projekt.
Nudili jsme se. V této sluncem nasycené,
protáhlé hodině jsme si já a Fassbinder
navzájem odpřisáhli, že ten, kdo toho
druhého z nás přežije, bude v jeho práci
pokračovat. V krajním případě o něm měl
sepisovat historky nebo falšovat jeho filmy.
Ten, který umřel, by díky tomu nebyl docela
mrtvý. Opáleni do hněda (ještě ne spáleni,
to přijde) jsme si slavnostně a oboustranně
dali svolení k jakémukoli kopírování z díla
toho druhého. Syberberg byl za svědka.
Taková spolupráce slibovala hezké věci.
Alexander Kluge: Ein Versprechen (2014)

Pondělí 07/09
20.00 R
 ainer W. Fassbinder /
Manželství Marie Braunové /
Die Ehe der Maria Braun
SRN 1978 / hrají: Hanna Schygulla,
Klaus Löwitsch, Ivan Desny, Gottfried
John, Hark Bohm, Rainer
W. Fassbinder, Michael Ballhaus
(též kamera) / CZT / 113 min. / 35mm
+ ukázky z dobových týdeníků /
12 min. / 35 mm
Západní Německo po válce – personifikované. „Mariin osud je nemyslitelný bez Adenauerovy éry – právě tak jako by ‚hospodářský zázrak‘ nebyl uskutečněn bez lidí jejího
typu. Marie nehromadí kapitál pro přítomnou
chvíli, ale pro své budoucí štěstí, které musí
přece přijít – je to očekávání imaginárního
zítřku, v němž bude vše odpuštěno. Nejúčinnějším prostředkem filmu je jeho vnitřní síla,
která ukazuje hrdinku v jednotě s její dobou
jako alegorii velké části národa, jako sázku
na hmotné řešení problému, který byl spíše
morální.“ Boris Jachnin
Sobota 12/09
20.00 R
 ainer W. Fassbinder / Lola / Lola
SRN 1981 / hrají: Barbara Sukowa,
Armin Mueller-Stahl, Mario Adorf,
Ivan Desny, Hark Bohm / CZT /
107 min. / 35mm
„Žádné experimenty!“
(pověstné a voliči mnohokrát potvrzené
volební heslo vládnoucí CDU v poválečném
západním Německu)
Malé městečko v roce 1957 prožívá stavební ruch, na kterém se mohou všichni – díky
žoviálnímu panu Schuckertovi – přiživit.
Pánové se scházejí v jedné vile, kde je
několik děvčat. Hlavní hvězdou je Lola, matka
nemanželské dcerky. Když přichází cizinec,
aby odhalil zákulisní čachry a korupci, Lole se
zdá být tento muž se šlechtickým přídomkem
von Bohm zajímavý. Umožní mu, aby se do ní
zamiloval. Ale von Bohm, který neví, že jde
o lepší prostitutku, v ní miluje přelud vzdělané
dámy, jak se Lola pro něho stylizovala…

22
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Pátek 09/10
20.00 Wim Wenders / Paříž, Texas /
Paris, Texas
SRN – Francie 1984 /
hrají: Harry Dean Stanton, Nastassja
Kinski, Bernhard Wicki / CZT /
136 min. / 35mm
MFF v Cannes 1984 – Zlatá palma
za nejlepší film
„Objeví se muž, překročí mexickou hranici.
Ztratil paměť, všechno, co znal, a je ve
světě cizí jako dítě. Od tohoto bodu jsme
rozvíjeli příběh dál. Měli jsme různé nápady:
že ho hledá bratr, že on sám hledá zasutou
minulost, že chce znovu najít jednu ženu.
(…) V Salcburku jsem četl poprvé Odysseu.
Podle mého názoru už si tento mýtus nelze
představit v krajinách Evropy, zato však na
americkém západě. Město Paříž, Texas –
na severu, na pobřeží Červené řeky poblíž
oklahomské hranice – se nám vnucovalo
kvůli svému jménu. (…) Byl jsem šťastný, že
jsem sedm let po naší poslední spolupráci
mohl opět pracovat s Robbym Müllerem.
Byli jsme odhodláni pustit se do toho filmu
bez estetického modelu, bez Walkera Evanse
a bez Edwarda Hoppera. Silnější vztah
ke kinematografii, tak zněla naše zásada.
Chtěli jsme se vystavit krajině.“
Wim Wenders
Sobota 10/10
20.00 Rainer W. Fassbinder /
Strach jíst duše /
Angst essen Seele auf
SRN 1973 / hrají: Brigitte Mira, El
Hedi Ben Salem, Rainer W. Fassbinder,
Irm Hermannová, Barbara Valentinová,
Hark Bohm / CZT / 86 min. / 35mm
Německá uklízečka zvaná Emmi se ukryla
před deštěm do hospody, kde se seznámila s gastarbeiterem. Zatancovali si, a když
viděla, že nemá žádný domov, pozvala ho
k sobě… Příběh nechal Fassbinder nejprve vyprávět jednou postavou svého snímku
Americký voják z roku 1970, teprve o tři roky
později z něj udělal jeden ze svých dodnes
nejslavnějších filmů. Nezaměnitelně fassbin24

derovská směs melodramatických prvků s až
zarážející opravdovostí při líčení lidských
povah a jejich sociálních determinací.
Středa 14/10
20.00 Alexander Kluge / Rozloučení se
včerejškem / Abschied von Gestern
SRN 1966 / hrají: Alexandra Klugeová,
Hans Korte, Peter Staimmer /
CZT / 85 min.
+ krátký film Brutalita v kameni /
Brutalität in Stein
r. Alexander Kluge, Peter Schamoni /
SRN 1959 / 10 min. / 35mm
Klugeho celovečerní debut líčí ve fragmentech bezcílné putování dívky z východní zóny
po Spolkové republice. Autorovou ambicí je
ale celkový portrét duchovního klimatu Západního Německa dvacet let po válce. Hojnost historických, filosofických a surreálných
vsuvek a odboček staví tento film do souvislosti s dílem Alaina Resnaise (prolínání individuálního a kolektivního vědomí), esteticky se
hlásí v prvé řadě k ranému Godardovi. Renomovaní kritikové v čele s Enno Patalasem
měli za to, že lepší film se od konce války na
plátnech německých kin neobjevil – k tomu
není ani dnes co dodat.

a k jeho americké odysey (1926–31); další
korunní svědkové z obou kontinentů jsou
fyzicky přítomni před kamerou (režiséři Sam
Fuller, Roger Corman) i za ní (kameraman
Henri Alekan), temně fantasmagorický
prolog je inspirován filmem Allana Dwana
Nejnebezpečnější žijící člověk (1961).
Neděle 25/10
17.30 Rainer W. Fassbinder /
Bolwieser / Bolwieser
SRN 1976 / hrají: Kurt Raab, Elisabeth
Trissenaarová, Udo Kier, Gustl
Bayrhammer, Bernhard Helfrich,
Gottfried John / CZT / 108 min. / 35mm
„Přes věrnost předloze Oskara M. Grafa,
plné politických aspektů života bavorské
provincie dvacátých let, se Fassbinder
soustředil především na tragický lidský
osud přednosty malého nádraží Xavera
Bolwiesera. Rozsáhlý film byl z komerčních
důvodů zkrácen pro kina téměř o polovinu
a v této podobě se dostal i k nám.
Fassbinderův styl slavil úspěch v kompozici
vyvážených obrazů. Herci jsou vedeni ke
stylizovanému projevu v gestu i dikci.
Jejich přehnané líčení svou panoptikálností
podporuje alegoričnost příběhu.“
Boris Jachnin

Sobota 17/10
20.00 Wim Wenders / Stav věcí /
Der Stand der Dinge
SRN – Portugalsko – USA
1982 / kamera: Henri Alekan, Martin
Schäfer / hrají: Patrick Bauchau,
Isabelle Weingartenová, Samuel
Fuller, Roger Corman / CZT /
113 min. / 35mm
+ krátký film Jeana Hermana
Actua Tilt / Actua Tilt / Francie
1960 / CZV / 10 min. / 35mm
Vítězný titul benátského festivalu (Zlatý lev
1982 za nejlepší film) patří k Wendersovým
nejosobnějším dílům. Řeší tu věčný rozpor
mezi americkým a evropským chápáním
filmového umění. Už poameričtělé jméno
hlavního hrdiny odkazuje k legendárnímu
německému klasikovi Friedrichu Murnauovi
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Čtvrtek 08/10
17.30 V
 áclav Mergl a alchymie hmoty /
přednáška prof. Vladimíra Suchánka
s ukázkami / celkem 120 min.

Kino
Václava Mergla

26
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O animované tvorbě s výsostně filozofickým
přesahem se v českých zemích dá mluvit jen
u malé skupiny tvůrců, z nichž pak pouze
dva – Jan Švankmajer a Václav Mergl – se
mohou svým významem měřit s hlavními
osobnostmi duchovní kinematografie
z oblasti filmu hraného. Filmový historik
Vladimír Suchánek píše: „U nás se z běžné
produkce naprosto vymyká Václav Mergl.
Jeho filmy Proměny, Láokoón a Krabi
skutečně působily dojmem něčeho zcela
výjimečného už tím, že nepracují s výtvarným
účinkem figurativních prvků a výtvarnou
stylizací reálného časoprostoru mikrokosmu
a makrokosmu, ale zpracovávají hmotu do
jakéhosi vnitřního rytmu, tepu nebo pulsu,
a tím zdůrazňují její tvořivou, ale i ničivou
schopnost. Mergl propůjčuje hmotě jakýsi
prvotní duchovní, velmi složitý alchymický
princip bytí, čímž se vymyká i koncepci
surrealismu, kterou zastupuje Jan
Švankmajer.“
Jaký jiný dárek může nabídnout Václavu
Merglovi k jeho 80. narozeninám kino,
jemuž už dlouhá léta prokazuje věrnost
jako divák, než přehlídku filmů, které si
sám vybere, aby tak mohl zároveň upozornit
diváky na snímky, které pro něj byly
důležité a jimž se třeba nedostalo vždy
zasloužené pozornosti? Samozřejmě si
přitom nenecháme ujít příležitost podívat
se znovu na Merglovo vlastní filmové dílo,
vinou nepřízně doby rozsahem nevelké,
ale podobně jako útlé dílo téhož roku
narozeného Pavla Juráčka patřící k tomu
nejcennějšímu, co v této zemi od počátku
šedesátých let vzniklo.

Úterý 13/10
20.00 V
 áclav Mergl – autorská tvorba
1964–1988
↓
Žába v cizí zahradě / 1983 /
9 min. / 35mm
Sestřeničky / 1988 / 7 min. / 35mm
Haló Alberte / 1990 / 7 min. / 35mm
Mikrob / 1986 / 15 min. / 35mm
Krabi / 1976 / 10 min. / 35mm
Laokoon / 1970 / 11 min. / 35mm
Studie doteku / 1966 / 1 min. / 35mm
Proměny / 1964 / 4 min. / 35mm
Homunkulus / 1984 / 11 min. / 35mm
„Již Proměny (1964), svébytný pokus
o zmapování mechanismů přírody a oživení
,zdánlivě mrtvé hmoty‘, v níž se však
(řečeno s Bruno Schulzem, na kterého
se autor filmu odvolává) ,skrývají dosud
neznámé formy života‘, demonstrují svou
výrazovou jednotou možnost koexistence
obou dvou zmíněných poloh. Ty jsou zde
transformovány do podoby ,akčního gesta‘
i chladné, až op-artové abstrakce zároveň.
První, výraznější z těchto rovin, zachycující
proces vzniku a zániku, bujení ve všech jeho
formách, podléhá zprostředkovaně principu
,rastru‘, a tím současně i druhé rovině.
Pruhy světla, dopadající na hmotu a dělící
obraz, působí jako editor. Výsledek ,edice‘
je však opět podřízen první rovině, rovině
exprese, hudebního rytmu a náhodných
operací.
Laokoon (1970) zdařile transformoval
meritum předchozí výpovědi do figurativního
kontextu. Sdělovaný význam je tu v rámci
sci-fi předáván v méně zašifrované
poloze, obohacené o řadu dějových prvků.
I tentokrát však vystupuje do popředí
nekontrolovaný proces ,proměn‘, bujení
a narůstání s hrozivými důsledky. Merglova
tvůrčí exprese se v rámci dané, barevně
i tvarově neobyčejně působivé plošky
promítá do imaginativních podob neznámého
světa. Vzácně se znovu objevuje i symbol
ratia – rastr, použitý v konstrukci kosmické
lodi. Svár nepřátelské hmoty s člověkem
(vymezeným danou antropologickou
konstantou) tu zasahuje do polohy etických
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hodnot, které jsou pak prověřovány
i v následující sci-fi Krabech.
Krabi (1976), co do jednoty výrazu
zatím nejsevřenější Merglův film, mnohé
z předchozích postulátů eliminují. Velmi
výrazně tu v rámci klasicky rozvíjeného
příběhu dvou mužů, dohlížejících na pustém
ostrově na proces samovývoje krabů – nové
vojenské i průmyslové zbraně – dominuje
racionální linie. Předchozí imaginativní
poloha byla redukována na úkor stále
náročnější a dokonalejší animace. I tady je
však ratio zatlačené do pozadí v okamžicích,
kdy pohled do rozbujelých vnitřností
krabů zaplaví celé plátno a živočišné
i strojové prvky splynou v jediném ,dance
macabre‘. Tehdy Merglova automatická
kresba, zdůrazňující ,splynutí‘ obou poloh,
přesahuje rámec předlohy i svého vlastního
zadání.
V následujícím Homunkulovi (1985) dochází
k prvním náznakům porušení dosavadní
rovnováhy a přísně sledované jednoty
výrazu. V této groteskně koncipované
úvaze o člověku a ,proměnách‘ vesmíru,
plné zašifrovaných významů a nesourodých
spojení, však nakonec ,vysoké‘ i ,nízké‘
,klasické‘ i ,romantické‘ splývá v pevném
tvaru asambláže. Neplatí-li pro Homunkula,
v němž,vesmír připomíná vetchou oponu
komediantského stanu, prožranou od molů‘
(V. Mergl), již unitas, claritas a harmonia
v dosavadním rozsahu a formách, pak
Mikrob se z kánonů klasické i modernistické
estetiky vyvazuje již zcela jednoznačně.“
Stanislav Ulver
Sobota 17/10
17.30 Carte blanche pro Václava Mergla I.
↓
Václav Bedřich / Smrtící vůně
ČSR 1971–76 / celkem 71 min.
+ krátký film Jiřího Tomana
a Vladimíra Lehkého Ptáci koháci /
1965 / 9 min. / 35mm
„Jak by se vám líbil pojem animovaná
poetická expresivně secesní plošková
parodie krimi-honičko-grotesky? Jistěže
nelíbil. Přesto je to asi jediná plně výstižná
28

charakteristika znamenitého animovaného
cyklu příběhů krásné Zey, statečného Lucia
a ďábelského doktora Goada a jeho bandy,“
píše Kateřina Pošová. Kompletní černou sérii
nazvanou podle její první části Smrtící vůně
promítneme v Ponrepu poprvé.
Smrtící vůně / 1969 / 9 min. / 35mm
Nedokončený víkend / 1970 / 11 min. / 35mm
Pokažená svatba / 1970 / 11 min. / 35mm
Utopená ponorka / 1971 / 10 min. / 35mm
Očistná lázeň / 1972 / 10 min. / 35mm
Poklad v pyramidě / 1973 / 10 min. / 35mm
Uloupený obraz / 1976 / 10 min. / 35mm
Pondělí 19/10
20.00 Carte blanche pro Václava
Mergla II.
↓
Walerian Borowczyk / Goto, ostrov
lásky / Goto, l’île d’amour
Francie 1968 /
hrají: Pierre Brasseur, Ligia
Braniceová, Ginette Leclercová,
René Dary, Jean-Pierre
Andréani / CZT / 87 min. / 35mm
+ krátký film Waleriana Borowczyka
Renesance – Znovuzrození /
Renaissance / Francie 1963 /
8 min. / 35mm

Pátek 30/10
17.30 V
 áclav Mergl /
Dobré chutnání, Vaše lordstvo
ČSR 1996 / 49 min. / 35mm
+ krátký film Jiřího Barty Poslední
lup / ČSR 1987 / 20 min. / 35mm
Ponrepo dospělým (a dětem): všech sedm
dílů animovaného seriálu Václava Mergla
Dobré chutnání, Vaše lordstvo uvádíme
v Ponrepu poprvé. Snímek Jiřího Barty
Poslední lup, k němuž Václav Mergl napsal
scénář, promítáme jako předfilm.
„V roce 1991 jsem se dostal do Japonska
a po svém návratu jsem natočil už jen jediný
seriál podle námětů a scénářů, které jsme
dělali společně s mou ženou. Jmenoval se
Dobré chutnání, Vaše lordstvo a pracovali
na něm výborní animátoři. Je to jediný seriál
pro děti, který bych dnes bez rozpaků
podepsal.“ Václav Mergl

Děj se odehrává na ostrově odtrženém kdysi
dávno po ničivém zemětřesení od okolního
světa. Veškerý vývoj se proto na ostrově zastavil a obraz vypovídá už jen o zániku a úpadku. Vypráví však také o lásce, i když přesný
a doslovný smysl filmu není zjevný a jeho interpretaci ponechá režisér na divákovi.
„Borowczykovo jméno bude zářit díky jednomu ze zásadních filmů šedesátých let: Goto,
ostrov lásky. Krutý absurdní humor může
připomenout Kafkovu prózu V kárném táboře. Ten, kdo natočil tak úzkostnou i svůdnou
exploraci utajených vášní a zločinů sotva naznačených, poháněnou kladivovým staccatem
a naléhavou motorikou Händelova Varhanního
koncertu č. 11, s bleskovými barevnými exaltacemi uprostřed černobílého filmu, někdo
takový nutně musel zůstat osamocený.“
Neue Zürcher Zeitung (17. 2. 2006)
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Výběr z nejlepších krátkých filmů, v nichž
Buster Keaton v rámci komediálního žánru
vynalezl naprosto novou, svébytnou filmovou
poetiku poté, co se rozešel s Roscoem
Arbucklem a začal natáčet ve vlastní režii.

Keaton dada

„Jestliže groteska v zásadě náleží malé
formě, pak se u Keatona odehrává cosi
jedinečného, co se nedá srovnat dokonce
ani s Chaplinem. Keatonova originalita
spočívá v tom, že komickým obsahem naplnil
velkou formu, která mu zdánlivě vzdorovala,
v tom, že velkou formu s groteskou smířil.
Užívá přitom různé postupy. První z nich
nazývá David Robinson ‚dráhou gagů‘
ve vycizelovaném sledu rychlých střihů.
Druhý bychom mohli nazvat ‚strojem
gagů‘. Životopisci a komentátoři neustále
zdůrazňovali Keatonovu fascinaci stroji:
dům-stroj, loď-stroj, vlak-stroj, film-stroj.
Keaton zde vykazuje příbuznost nikoli se
surrealismem, ale s dadaismem. Keaton dělá
ze strojů své nejlepší spojence, když učiní
z postavy Friga nejen jejich vynálezce, ale
i jejich součást. Jsou to ‚mládenecké stroje‘
ve smyslu, jaký jim dal Francis Picabia.“
Gilles Deleuze

Středa 09/09
20.00 K
 eaton dada I.
↓
Frigo staví dům / One Week /
USA 1920 / 17 min. / 35mm
Frigo ve strašidelném domě /
The Haunted House / USA 1921 /
17 min. / 35mm
Frigo – král střelců / The High
Sign / USA 1921 / 16 min. / 35mm
Člun / The Boat / USA 1921 /
20 min. / 35mm
Bledá tvář / The Paleface /
USA 1921 / 19 min. / 35mm
Pondělí 05/10
20.30 K
 eaton dada II.
↓
Frigo dědicem / My Wife’s Relations,
USA 1922 / 16 min. / 35mm
Frigo u kováře / The Blacksmith /
USA 1922 / 17 min. / 35mm
Frigo na Aljašce / The Frozen
North / USA 1922 / 15 min. / 35mm
Frigo má smůlu / Daydreams /
USA 1922 / 17 min. / 35mm
Frigo elektrotechnikem / The Electric
House / USA 1922 / 18 min. / 35mm
Úterý 27/10
20.00 K
 eaton dada III.
↓
Frigo kapitánem / The Love
Nest / USA 1923 / 17 min. / 35mm
Láska kvete v každém věku / Three
Ages / USA 1923 / 51 min. / 35mm
Frigo v balóně / The Balloonatic /
USA 1923 / 20 min. / 35mm
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Artavazd
Pelešjan
–
distanční
montáž

Letošní návštěvu významného arménského
myslitele a filmaře Artavazda A. Pelešjana
v České republice a vzácnou možnost
vidět jeho tvorbu na filmových kopiích
zorganizoval ve spolupráci s NFA Martin
Čihák (FAMU), který je zároveň autorem
úvodní eseje. Na příští rok se pak v rámci
grantu SGS připravuje vydání publikace
Distanční montáž Artavazda Pelešjana,
která vedle původních textů (od pedagogů
a nynějších i bývalých studentů FAMU)
bude obsahovat i nově revidovaný překlad
Pelešjanova textu: „Distanční montáž neboli
teorie distance“ od Jana Bernarda, z něhož
je převzata i většina následujících citací.
Pro mě distanční montáž otevírá tajemství
pohybu všehomíra… dává mi procítit
jeho rytmický pohyb. Mám za to, že naše
sluneční soustava je založena na těch
samých principech jako distanční montáž.
Jsem o tom hluboce přesvědčen.
Artavazda Pelešjana si „přisvojují“
dokumentaristé, označujíce jeho filmy
za poetické dokumentární eseje, jindy si
jej „přisvojují“ avantgardisté, oceňujíce
jeho práci s tzv. found-footage, tedy
nalezeným materiálem, přičemž často
přehlížejí, že Pelešjan nepracuje
s materiálem nalezeným, ale záměrně
dohledaným. Pravda nestojí uprostřed
mezi těmito dvěma krajními pohledy
(tedy mezi poeticko-dokumentaristickým
a experimentálním) – nýbrž je zcela jiného
řádu. V Pelešjanově případě jde totiž o film
mimo jakékoli kategorie, aniž by je samotné
musel popírat. Míra autorova vnoření
do kinematografického universa souvisí
s určitou výrazovou askezí. Pelešjan
pracuje převážně s černobílou tonalitou,
nepoužívá synchronních výpovědí ani
komentáře. Avšak právě touto vědomou
rezignací na vyřčené slovo nám může
přiblížit sám λόγος (logos) filmu.
Artavazd Ašoti Pelešjan se narodil
22. února 1938 v arménském Gjumri, které
se tou dobou „honosilo“ jménem Leninakan.
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Během studií na VGIKu (1964–1968)
na sebe upozornil zejména filmem
Začátek (1967), ve kterém na archivních
dokumentárních záběrech zkoumá možnosti
filmové montáže jako zdroje nového
iluzivního pohybu. Tyto elementární pohyby:
strk – trk – trh, zde zpřítomňují převratné
procesy společenských přeměn, započatých
Říjnovou revolucí.
Následující film My (1968), monumentálně
intimní obraz arménského národa, uvedl
Pelešjana ve známost i na Západě, neboť
v roce 1970 obdržel Velkou cenu na
festivalu v Oberhausenu. O filmu Obyvatelé
(1970) říká sám Pelešjan: Hlavním
principem filmu Obyvatelé je myšlenka
humánního vztahu k přírodě a živočišnému
světu: „Zastav se a ohlédni se, člověče,
kam jsi došel?“ Je to o útoku člověka na
přírodu a o vznikajícím nebezpečí narušení
přírodní harmonie.
Ve filmech Roční období (1975) a Naše
století (1983) je ústředním motivem zápas
se zemskou přitažlivostí. Ať už s dominancí
brzdných pohybů v případě společenství
pastevců či naopak pohybů akceleračních
na obrazech „distančního“ společenství
dobyvatelů vzdušného prostoru a kosmu.
V obou případech se tato vertikála (a teď
lhostejno, jak je vektorově orientovaná)
střetává s horizontálou. V jejich průsečíku
zaslechneme tlukot lidského srdce, na
který navazují, s bezmála desetiletým
odstupem, rytmické údery jedoucího
vlaku, do kterého je pohroužen film Konec
(1992). Tady Pelešjan dochází na samé
hranice filmového universa, podobně jako
třeba Peter Kubelka svými filmy Adebar,
Schwechater či Arnulf Rainer. Každý však
ohmatává tyto hranice jinými rukavicemi.
Zatímco Kubelka ve zmiňovaných
filmech upřednostňuje graficko-tonální
povahu záběru nad jeho tradiční funkcí
sémantickou, neboť filmový materiál je
mu především matérií, skrze kterou může
zaznít metrum, pro Pelešjana je naopak
metrum a temporytmus tím, skrze co se
může vyjevit vnitřní hodnota záběru, ale
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pouze tehdy, když ve své lokální struktuře
vykazuje soběpodobností charakter
s celkem.
Metoda a systém distanční montáže
nepopírají a neškrtají již známé montážní
postupy, popsané zčásti Ejzenštejnem
a Vertovem, ale jen „rádius působení“
těchto metod se při distančním působení
zkracuje a plní omezenou, limitní funkci.

…metoda distanční montáže, vycházející
ze složených forem vzájemného působení
různých procesů na dálku, překračuje
hranici, za níž naše představy a pravidla,
týkající se prostoru a času, nelze použít.
Překračuje hranici, za níž ti, kteří se rodí,
nevědí, koho zabíjejí, a ti, kdo umírají,
nevědí, koho právě přivádějí na svět.

Jsem přesvědčen, že kinematografie,
zahrnující principy distanční montáže,
je schopna odhalit a objasnit takové
vztahy mezi známými a neznámými jevy
světa, který nás obklopuje, které nemohla
odhalit kinematografie, vycházející
z teorie „intervalu“ a „spoje“ vedle sebe
stojících prvků. Kinematografie distanční
montáže je schopna plněji odhalovat
libovolné formy pohybu: od nejnižších
a elementárních až po vyšší a složitější.
Je schopna promlouvat současně jazykem
umění, filosofie i vědy.
Potenciální energie, dodaná systému
právě oddálením záběrů (správnější by
snad bylo říkat sebeoddálením záběru)
je mocna konat práci, čímž drží celou
strukturu díla pohromadě a zároveň tvaruje
svým tlakovým působením ostatní záběry.
Toto se však neděje postupně, ale je
přítomno trvale během celé projekce filmu.
S tím souvisí i podoba času, se kterou
se v Pelešjanových filmech setkáváme.
Většinová kinematografie je chronická
kinematografie, pracuje s časem pouze
a toliko ve smyslu jeho množstevního
(kvantitativního) plynutí, tedy jakožto
χρόνος (chronos), byť jej seškrcuje či
zašmodrchává jakkoli. Pelešjan patří do
řádu kinematografie kairické, pro kterou
je základní „mírou“ čas ve smyslu καιρός
(kairos), tedy čas příhodný, čas v jeho
jakostním (kvalitativním) uchopení. A právě
takto zpřítomněný čas vytváří prostor, ve
kterém může docházet i k významovému
přeznačení tradičních velikostí záběrů
(detail, polodetail, polocelek, celek, atp.).
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Úterý 20/10
17.30 A
 rtavazd Pelešjan – pásmo filmů
z let 1967–1975 za účasti autora
↓
Začátek / Načalo – Skizbe / 1967 /
9 min. / 35mm
My / My – Menk / 1969 / 25 min. /
35mm
Obyvatelé / Obitatěli – Bnakitčnere /
1970 / 9 min. / 35mm
Roční období / Vremena goda – Tarva
jeghanaknere / 1975 / 30 min. / 35mm
20.00 A
 rtavazd Pelešjan – pásmo filmů
z let 1983–1993 za účasti autora
↓
Naše století / Naš věk – Mer dare
1983 / 50 min. / 35mm
Konec / Koněc – Verj /
1992 / 8 min. / 35mm
Život / Žizň – Kjank /
1993 / 7 min. / 35mm
Středa 21/10
18.30 Andrej Michalkov-Končalovskij /
Sibiriáda / Sibiriada
SSSR 1979 / hrají: Sergej Šakurov,
Michail Kononov, Vladimir Samojlov,
Vitalij Solomin, Nikita Michalkov, Pavel
Kadočnikov, Natalja Andrejčenková,
Jelena Koreněvová, Ljudmila
Gurčenková / CZT / 196 min. / 35mm
Projektu Sibiriády byla od počátku vzniku
věnována velká pozornost. Upoutávala jeho
délka, časový rozsah, ve kterém se děj
odehrává (od počátku 20. století až do
sedmdesátých let), velikost natáčecího
štábu i početné herecké obsazení
(24 velkých rolí, 36 epizodních, 5 dětských)
a v neposlední řadě samotné téma filmu:
ropa jako sibiřské bohatství, které ovlivňuje
politický a hospodářský vývoj celého světa,
úžas nad tvořivými schopnostmi člověka,
nad jeho touhou po poznání i za cenu jistých
ztrát nebo přímo osobní oběti. Montáž
černobílých archívních sekvencí je dílem
Artavazda Pelešjana.
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Středa 23/09
17.30 R
 oscoe Arbuckle zvaný Fatty

Film
před sto lety

Když začal Charles Chaplin natáčet
na počátku roku 1914 své první filmy
u společnosti Keystone, získal za partnery
celou škálou komiků, kteří byli u publika
už dobře zavedení. Zvlášť oblíbený byl
akrobaticky zdatný tlouštík a dětsky
bezelstný erotoman Fatty v podání Roscoea
Arbucklea (1887–1933). Ten přišel k filmu
už v roce 1909, ale až u Keystone, kde
působil od roku 1913, se stal hvězdou první
velikosti. Jako Chaplinova partnera jsme ho
v našem cyklu viděli loni na podzim, v tomto
pásmu bude Arbuckleovou nejčastější
partnerkou přední žena-komička své doby
– Mabel Normandová. Uvidíme ji – ještě
bez Fattyho – i v prvním snímku Mabel na
závodech Henryho Lehrmana (Chaplinova
prvního režiséra). Lehrman, nepříliš nápaditý
rutinér později sehraje nechvalně klíčovou
úlohu při největší mediální štvanici němé
éry, sexuálním skandálu, který doslova
ze dne na den zničí Arbuckleovu kariéru
(1921).
Mabel na závodech /
The Champion / r. H. Lehrman/
USA 1913 / hrají: Mabel Normandová,
Wilfred Lucas, Mack Swain /
6 min. / 35mm
Nebezpečná ulice /
The Gangsters / H. Lehrman /
USA 1913 / hrají: R. Arbuckle,
Ford Sterling / 8 min. / 35mm
Fatty v košili / A Bath House
Beauty / r. R. Arbuckle / USA 1914 /
8 min./ 35mm
Fatty, neběhej tady v košili /
Fatty’s Magic Pants /
r. R. Arbuckle / USA 1914 /
7 min. / 35mm
Fatty mezi venkovany /
Lover’s Luck / r. R. Arbuckle /
USA 1914 / 8 min. / 35mm
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Fatty sebevrahem / Fatty’s Jonah
Day / r. R. Arbuckle / USA 1914 /
8 min. / 35mm
Fatty a zloději / Mabel and
Fatty’s Married Life /
r. R. Arbuckle / USA 1915 /
7 min. / 35mm
Fatty bolševikem / Wished on
Mabel / r. R. Arbuckle / USA 1915 /
7 min. / 35mm
Fatty v Edenu / Fatty and Mabel
at the San Diego Exposition /
r. R. Arbuckle / USA 1915 /
8 min. / 35mm
Čtvrtek 15/10
20.00 G
 riffith – Zrození pohledu
„Umění nezobrazuje viditelné, ale umožňuje
vidět.“ Paul Klee
„Při všem, co se o Griffithovi psalo a píše,
zůstal hlavní zájem vždy tentýž: vždy šlo
o význam Griffithe-vynálezce, zakladatele.
Kdosi o Griffithovi napsal, že vynalezl
filmový průmysl, který ho zničil. Ale na
záplavě textů o Griffithovi je podivné, že
při svém zájmu jen o to, co mohl z Griffithe
použít filmový průmysl, toto ničení opakují.
Nechť je jednou řeč o celém Griffithovi,
o tom, který byl umlčen, tak jako Erich von
Stroheim, jako Dziga Vertov.“
Helmut Färber (1992)
„Stále zřetelnější je tendence vzdát se
představy o Griffithovi jako o vynálezci
základních technik filmového vyprávění,
jako detailu či paralelní montáže, a pokusit
se místo toho o rekonstrukci formálních
prvků systému narativní praxe, na nichž se
jeho dílo zakládá. Pozornost se od epických
filmů jako Zrození národa a Intolerance
obrátila k jeho raným filmům pro firmu
Biograph.
Trvání na frontálním inscenování vytvořilo
narativní prostor, který je ve své
komplexnosti dnešnímu publiku jen stěží
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přístupný, (…) protože stanoviště kamery
si zde musíme myslet jako ‚neviditelné‘
(tj. integrované do aktu vyprávění).
Griffithova technika frontální inscenace
nevychází z neznalosti. Spíš dokládá,
že formy rané kinematografie dovolovaly
vyvinout elegantní řešení inscenačních
problémů. Když bylo frontální inscenování
spolu s příslušnou diváckou perspektivou
zavrženo, přišla narativní kinematografie
o některé z těchto jemností. Je to zároveň
doklad, že v určitém bodě se Griffith s linií
vedoucí ke klasickému filmu rozešel a že
jeho vliv je třeba hledat jinde, například
v evropském filmu. Zdá se skutečně
užitečnější, vidět Griffithe jako exemplární
případ tzv. cinema of non-continuity
(slovy Barryho Salta), který však v jejím
rámci vytvořil nejpodivuhodnější formy
kontinuity… a vůbec ne jako režiséra,
který se v klasicky rozzáběrovaném filmu
držel některých ,primitivních‘ aspektů
ne-kontinuity.“ Thomas Elsaesser (2002)

Spekulant s obilím / A Corner in
Wheat / USA 1909 / hrají: Frank
Powell, Henry B. Walthall, Mack
Sennett / 11 min. / 35mm
Dům se zavřenými okenicemi /
The House with Closed Shutters /
USA 1910 / hrají: Henry B. Walthall,
Dorothy Westová / 10 min. / 35mm

V úzkých / The Narrow Road /
USA 1912 / hrají: Mary Pickfordová,
Elmer Booth / 10 min. / 35mm
Starý herec / The Old Actor /
USA 1912 / hrají: Mary Pickfordová,
W. Chrystie Miller / 11 min. / 35mm
Maraton smrti / Death’s
Marathon / USA 1913 / hrají: Henry B.
Walthall, Blanche Sweetová, Lionel
Barrymore / 11 min. / 35mm
Brutalita / Butality / USA 1912 /
hrají: Mae Marshová, W. Chrystie
Miller, Lillian Gishová, Harry
Carey / 10 min. / 35mm
Mateřské srdce / The Mothering
Heart / USA 1913 / hrají: Lillian
Gishová, W. Chrystie Miller, Donald
Crisp / 16 min. / 35mm
38
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Neděle 06/09
15.00 R
 adek Beran / Malý Pán
ČR 2015 / hrají: Saša Rašilov nejml.,
Valérie Zawadská, Zuzana Bydžovská /
83 min. / DVD / od 7 let
Už se vám někdy zdálo něco velmi
podivného? Malému Pánovi se to stalo. Zdál
se mu sen o domě, ve kterém najde, co mu
schází. Protože neměl pocit, že by mu něco
chybělo, rozhodl se tomu přijít na kloub.
Vydává se na strašidelnou, nebezpečnou,
ale i veselou a zdánlivě nekonečnou cestu,
při níž potkává nové kamarády i nepřátele,
kteří se mu snaží překazit plány. Na konci
trnité cesty Malý Pán s údivem zjistí, že to,
co mu scházelo a co celou dobu hledal, měl
od začátku skoro před nosem. Film uvede
Saša Rašilov nejml., který propůjčil Malému
Pánovi hlas.

Ponrepo
dětem

Neděle 13/09
15.00 Ferda mravenec a jiné pohádky
↓
moderované pásmo pohádek
s divadelně-pohybovou dílnou /
CZV / 90 min. / 35mm / od 3 let
Malý neposeda /
r. K. Kresnickij / SSSR 1983
Kulička /
r. Hermína Týrlová / ČSR 1963
Dobrodružství námořníka /
r. Witold Giersz / Polsko 1958
Ferda v cizích službách /
r. Hermína Týrlová / ČSR 1977
Rek detektivem /
r. Marian Cholerek / Polsko 1974
Pásmo pro nejmenší diváky je složeno
z několika krátkých pohádek. Děti se tak
mohou těšit na Malého neposedu, klasickou
pohádku Hermíny Týrlové Kulička, zažijí
Dobrodružství námořníka, uvidí Ferdu
v cizích službách a společně s Rekem se
stanou detektivy. Divadelně-pohybová dílna
s rekvizitou filmové cívky bude navazovat
na toto pásmo animovaných pohádek.
Z filmového pásu vyrobíme labyrint, ze
kterého se společně jistě dostaneme ven.
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Neděle 27/09
15.00 P
 ohádky Hanse Christiana
Andersena
↓
moderované pásmo pohádek
s tematickou dílnou / CZV / 90 min. /
35mm / od 3 let
Císařovy nové šaty /
r. H. K. Schulz / NDR 1956
Ošklivé kačátko /
r. V. Děgťarjov / SSSR 1956
Pasáček vepřů /
r. Hermína Týrlová / ČSR 1958
U příležitosti dvojitého výročí spisovatele
Hanse Christiana Andersena jsme pro vás
ve spolupráci se Skandinávským domem
sestavili filmové pásmo, které vychází z díla
tohoto slavného dánského autora. Děti se
tak mohou těšit na příběhy, jež důvěrně
znají z knížek.
Neděle 04/10
15.00 A
 utíčková romance a jiné pohádky
↓
moderované pásmo pohádek
s animační dílnou / CZV / 90 min. /
35mm / od 3 let
Koťátko Haf a zapomětlivé
štěňátko /
r. Lev K. Atamanov / SSSR 1979
Autíčková romance /
r. Ludvík Kadleček / ČSR 1990
Bábätko v banke /
r. Vladimír Malík / ČSR 1987
Já a bělovous Zrzunda /
r. Hermína Týrlová / ČSR 1974
Bolek a Lolek vzduchoplavci /
r. Stanislaw Dülz / Polsko 1973
U tohoto pohádkového pásma se nebude
nikdo nudit. Po projekci se uskuteční dílna
s loutkami a různorodými rekvizitami. Každý
si podle své fantazie bude moct vytvořit
vlastního hrdinu. Poté je společně pomocí
animačních kouzel oživíme. Nakonec se na
tyto krátké loutkové animace společně podíváme.
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Neděle 11/10
15.00 Lunapark filmových vynálezů
↓
moderované pásmo pohádek
s filmovou dílnou / CZV / 100 min. /
35mm / od 3 let

Neděle 25/10
15.00 Tomm Moore /
Píseň moře / Song of the Sea
Irsko – Dánsko – Belgie
– Lucembursko – Francie 2014 /
hrají: Brendan Gleeson, Fionnula
Flanaganová, Pat Shortt / CZT /
93 min. / HD / od 3 let

Hanibal v pralese / ČSR 1932
Zasadil dědek řepu /
r. Jiří Trnka / ČSR 1945
Uzel na kapesníku /
r. Hermína Týrlová, Josef Pinkava /
ČSR 1958
Rek na výstavě psů /
r. Marian Cholerek / Polsko 1974
Víte, jak lidé přišli na to, že se můžeme
dívat na pohádky? Zjistili, že naše oči jsou
schopné zapamatovat si, co viděly před
malou chvílí. Díky tomu se před více než sto
lety zrodil film. Předcházela tomu ale dlouhá
cesta, při které vzniklo mnoho krásných
vynálezů. V lunaparku filmových vynálezů
se s nimi seznámíte a také vytvoříte
vlastní krátké příběhy. Ty budeme sledovat
v přístrojích jako je praxinoskop, ale i na
plátně za pomoci laterny magiky. Aby filmy
byly dokonalé, hudebním doprovodem je
doplní klavírista.

V bájné krajině starých Keltů žije na
osamělém majáku otec s dcerou a synem.
Život celé rodiny se obrátí vzhůru nohama
ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka
je poslední z tuleních víl. Jedině ona
totiž může písní moře zachránit všechny
pohádkové bytosti, které čarodějnice Macha
proměnila v kámen. Této krásné pohádce
bude předcházet krátký úvod věnovaný
vizuálnímu pojetí filmu.

Neděle 18/10
15.00 Filmový kabinet deťom
↓
projekce animovaných pohádek se
speciální dílnou / 90 min. / od 6 let
Filmový kabinet deťom je výchovně-vzdělávací projekt Asociace slovenských
filmových klubů pro žáky a pedagogy prvního
stupně základních škol. V interaktivní
dílně se děti hravou formou seznámí
s principy a způsoby animace, poznají
běžné animační techniky a uvidí je na
konkrétních rekvizitách a filmech. Lektorky
představí dětem různé druhy umění a jejich
symbiózu s animovaným filmem, společně
pak prozkoumají možnosti, jež dnes nabízejí
moderní technologie. Svět animovaných filmů
se tak stane světem malých školáků.
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Neděle 11/10
17.00–22.00 le peuple qui manque
– chybějící lid – a people is
missing / Živé psaní /
vstup volný
Živé psaní (Live Writing) je speciálním
formátem, kdy přizvaní účastníci přímo
reagují psanou formou na sérii promítaných
filmů. Výběr filmů připraví kurátoři le
peuple qui manque. Vzniklé texty
budou publikovány knižně. Na tuto akci
budou přizváni další čeští i zahraniční
kurátoři, teoretici, spisovatelé a umělci.

Souběžné
formáty

Kurátorská platforma le peuple qui
manque (a people is missing, chybějící
lid) pracuje na pomezí současného
umění, teorie, kritiky a výzkumu se
sídlem v Paříži. Založila ji v roce 2005
kurátorská dvojice Aliocha Imhoff & Kantuta
Quiros. le peuple qui manque je iniciativa,
která realizuje výstavy, kurátorské
projekty, mezinárodní konference,
festivaly, retrospektivy, filmové cykly,
publikace. Zároveň také vydává, distribuuje
a produkuje filmy umělců. Jako distributor
filmů zastupuje díla třiceti umělců (Kathy
Acker, ORLAN, Carolee Schneemann,
Françoise Janicot & Bernard Heidsieck,
Eduardo Kac, Howardena Pindell, Oliver
Ressler, David Wojnarowicz, Jud Yalkut
atd.). Je také partnerem webových stránek
pro výzkum audiovizuálních sbírek Le Portail
24-25.fr (des images en mouvement)
založených francouzským Ministerstvem
kultury a nové webové platformy ARTE
Creative televizního kanálu ARTE.
Živé psaní, kurátorský výběr filmů
pařížské platformy le peuple qui manque
je organizován v rámci projektu Souběžné
formáty, programu mezinárodních událostí,
které jsou navázány na aktuální umělecké
projekty pražské scény. Souběžné
formáty do jednoho rámce zahrnují různé
formy prezentace umění a ve své první
fázi vznikají ve spolupráci s Národní
galerií v Praze, přičemž obsahově
vycházejí z cyklu výstav Moving Image
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Department. Souběžné formáty jsou
projektem Are. Živé psaní je pořádáno ve
spolupráci s UMPRUM v Praze.
Podpořeno Státním fondem kultury ČR,
Francouzským institutem v Praze, MK ČR
a MHMP.
Úterý 13/10
17.00 F
 ilmy Erica Baudelaira
The Makes / Anabáze May a Fusako
Šigenobuových, Masao Adači
a sedmadvacet let bez obrazů
+ setkání s autorem / vstup volný
Umělec Eric Baudelaire (narozen 1973
v USA) žije a pracuje v Paříži. Fotografuje,
pracuje s videem, grafickým tiskem a vytváří
instalace. Zajímá se o vztah mezi obrazy
a událostmi, dokumenty a příběhy. Jeho
díla připomínají faktografické postupy
a zahrnují propracované inscenované
situace, které se zdají být reálné, ale
jsou poněkud vyvedené z běžného
stavu věcí. Stavějí diváka do situace,
kdy se zpochybňují zavedené způsoby
vytváření a vnímání obrazů. Autor využívá
jednoduché techniky montáže, výběr vzorků
a mechanickou reprodukci a aplikuje je na
skutečné dokumentární materiály s cílem
hravou formou extrahovat fiktivní příběhy
či nové slovníky formálních pojmů.
Filmy Erica Baudelaira, v ČR poprvé uvedené
na Mezinárodním festivalu dokumentárních
filmů Ji.hlava, jsou prezentovány v rámci
projektu Souběžné formáty, programu
mezinárodních událostí, které jsou navázány
na aktuální umělecké projekty pražské
scény. Souběžné formáty do jednoho rámce
zahrnují různé formy prezentace umění
a ve své první fázi vznikají ve spolupráci
s Národní galerií v Praze, přičemž obsahově
vycházejí z cyklu výstav Moving Image
Department. Souběžné formáty jsou
projektem Are.
Podpořeno Státním fondem kultury ČR,
Francouzským institutem v Praze, MK ČR
a MHMP.
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The Makes / Francie 2009 /
26 min. / HD
Adaptace povídek Michelangela Antonioniho
vycházejících z jeho nerealizovaných filmů,
publikovaných v knize Kuželník u Tiberu
(Quel bowling sul Tevere, česky v překladu
Evy Zaoralové, Odeon 1989). Hlavním
protagonistou je přední francouzský filmový
kritik Philippe Azoury v roli fiktivního
Kritika, analyzujícího Antonioniho neméně
fiktivní „japonskou periodu“.
Anabáze May a Fusako
Šigenobuových, Masao
Adači a sedmadvacet let bez
obrazů / L’anabase de May et Fusako
Shigenobu, Masao Adachi et 27
années sans images
Francie 2011 / 66 min. / HD
„Kdo jsou May a Fusako Šigenobuovy?
Fusako je vůdkyně extrémistické
levicové frakce japonské Rudé armády
zapojená do řady teroristických operací.
Skrývala se v Bejrútu téměř třicet let. May,
její dcera, se narodila v Libanonu a uviděla
Japonsko poprvé ve věku sedmadvaceti
let poté, co byla její matka v roce 2000
zatčena. A Masao Adači? Scenárista
a radikální filmař-aktivista, oddaný
ozbrojenému boji a palestinské věci, který
se také skrýval v Libanonu po několik
předcházejících desetiletí, než byl poslán
zpět do své rodné země. V letech, kdy
působil jako filmový režisér, byl jedním
z iniciátorů ,teorie krajiny‘ – fukeiron:
prostřednictvím natáčení krajiny se
Adači snažil odhalit struktury útlaku, jež
podporuje a udržuje politický systém.
Anabáze? Toto pojmenování (Anabasis,
Ἀνάβασις – pochod vzhůru, tj. od pobřeží)
bylo již od Xenofónta používáno pro
bloudění a spletitou cestu k domovu. Tento
složitý, temný a po celou dobu napínavý
příběh si Eric Baudelaire – umělec proslulý
používáním fotografie ke zpochybnění
inscenované skutečnosti – vybral, aby
vytvořil formát dokumentu. Natočená na
filmový formát Super 8 mm ve stylu fukeiron,
mísí se tu současná panoramata Tokia
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a Bejrútu s archivními záběry, televizními
klipy a úryvky filmů fungujícími jako pozadí
pro hlasy a vzpomínky May a Adačiho. Mluví
o každodenním životě, o tom, jaké to je
být malá holčička žijící v úkrytu, o životě
v exilu, politice a filmu a jejich fascinujících
vzájemných přesazích. To vše dohromady
vyznívá spíše jako fragmentární anamnéza
než jako filmový dotazník.“
Jean-Pierre Rehm
Středa 14/10
17.00 Eric Baudelaire /
Dopisy Maxovi / Letters to Max
Francie 2014 /
+ setkání s autorem / 103 min. / HD
vstup volný
„Abcházie je něco jako paradox: země, která
existuje ve fyzickém smyslu slova (území
s hranicemi, vládou, vlajkou a jazykem),
ale přesto nemá právní existenci, protože
za téměř dvacet let nebyla uznána žádným
jiným národním státem. A tak Abcházie
existuje, aniž by existovala, chycena
v přechodovém stadiu, v prostoru mezi
dvěma skutečnostmi. To je důvod, proč můj
první dopis Maxovi bylo něco jako zpráva
v láhvi hozená do moře.“ Eric Baudelaire
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Úterý 01/09
17.30 G
 uy Hamilton / Rozbité zrcadlo /
The Mirror Crack’d
Velká Británie 1980 / hrají:
Angela Lansburyová, Geraldine
Chaplinová, Tony Curtis, Rock
Hudson, Kim Novaková, Elizabeth
Taylorová / CZV / 99 min. / 35mm
V domě slavné herečky je omylem otrávena
jedna z návštěvnic charitativního večírku.
Případu se ujímá inspektor Craddock, ale
vyšetří ho až jeho zvídavá teta. Roli slečny
Marplové si v Hamiltonově filmu poprvé
zahrála Angela Lansburyová – za asistence
plejády mnohem známějších herců.
20.00 J
 akub Wagner /
Rodinné záležitosti
– Něco z videodeníků / ČR 2014 /
58 min. / HD

Filmy

Absolventský film Jakuba Wagnera, který
získal letos Mimořádnou cenu Andreje
„Nikolaje“ Stankoviče za rok 2014,
dokazuje, že vyrovnávání se s minulostí není
dost dobře možné bez zářezů do vlastního
těla a duše. Kromě osobní až intimní roviny
zkoumá Jakub Wagner i širší společenské
souvislosti, díky čemuž vzniklo komplexní
a živé dílo o našem životě v období před
„plyšovou revolucí“ 1989 a po ní. Jde
o „film koláž“, zaznamenávající příběh
umělecké rodiny, který se odehrává od
konce 19. století do současnosti, uprostřed
dnes chátrajícího secesního domu, ve
známém kraji kameníků a sochařů v Hořicích
v Podkrkonoší. V pasáži oslavy narozenin,
odehrávající se v roce 1986 ve Štrougalově
vile, účinkují mj. Jiřina Bohdalová, Dagmar
Veškrnová, sochař Jan Wagner aj.
Jakub Wagner / Luxusní večírek
1986 / ČR 2012 / 23 min. / HD
Found footage v montáži a produkci Jakuba
Wagnera. Film-objev: nalezená videokazeta
ukrývá komunistickou oslavu narozenin
Věry Štrougalové, manželky tehdejšího
předsedy vlády Lubomíra Štrougala. Večírku
se zúčastnili prominentní hosté včetně
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výkonných umělců té doby. Amatérské video
je jedinečným svědectvím toho, jak se bavili
mocní na sklonku komunistické éry. Pro
Jakuba Wagnera se tento objev stal jednou
z inspirací k jeho absolventskému filmu
Rodinné záležitosti
– Něco z videodeníků, ve kterém je vše
propojeno postavou jeho strýce.Po projekci
následuje beseda s režisérem.
Středa 02/09
18.00 R
 evaz Čcheidze / Syn své země /
Mshobliuro chemo mitsav!
(Raikomis mdivani)
SSSR – Gruzie 1980 / hrají: Temuri
Čcheidze, Jeva Chutunašvili, Iraklij
Chizanišvili / CZT / 175 min. / 35 mm
Hrdina rozmáchlého tříhodinového
snímku, vzniklého na státní objednávku,
přijíždí do svého rodného kraje,
horské Meschetie. Stranický tajemník
přirovnávaný k Donu Quijoteovi bojuje
nejen s nepříznivými přírodními podmínkami,
ale také s pokřivenými mezilidskými
vztahy. Sílu k překonávání překážek
čerpá ve vzpomínkách na dětství, kdy si
Meschetie na nedostatek obyvatel a malou
hospodářskou prosperitu nemohla stěžovat.
Režisér zde poprvé spolupracoval s Gijou
Kančelim, nejvýznamnějším moderním
gruzínským skladatelem, jehož hudba bude
znít i v Čcheidzeho následující filmové
donkichotiádě (1988) – tentokrát již podle
Cervantesovy předlohy.
Pátek 04/09
18.00 R
 evaz Čcheidze – Tengiz Abuladze /
Oslík / Magdanas lurdža
SSSR – Gruzie 1955 / hrají: Duduchana
Cerodze, Akaki Kvantaliani, Micho
Borašvili / CZT / 48 min. / 35 mm
Na svých prvních dokumentárních filmech
spolupracoval Revaz Čcheidze se svým
spolužákem z moskevské filmové fakulty
VGIK Tengizem Abuladzem, pozdějším
tvůrcem klasického Pokání. V hraném
Oslíkovi vyprávěli historku z konce
devatenáctého století o chudých dětech,
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jež se ujaly umírajícího lichokopytníka,
ponechaného hamižným kupcem
napospas svému osudu. Výtečně vybraní
dětští představitelé a neorealismem
ovlivněná obžaloba carského režimu vynesly
snímku na festivalu v Cannes 1956 cenu za
nejlepší krátký hraný film.
Pavel Kolaja / Zvony nad Tbilisi /
ČR 2012 / CZT / 83 min. / HD
Dokumentární film českého filmaře Pavla
Kolaji, který v listopadu 2008 odcestoval
do Tbilisi natočit portrét režiséra Alexandra
Rechviašviliho, tvůrce enigmatické
Gruzínské kroniky XIX.století, a vrátil se
odtud s materiálem, z něhož vznikl portrét
celé generace režisérů, jimž se po rozpadu
Sovětského svazu už nepodařilo navázat na
předchozí tvorbu. Mezi šesti zpovídanými
má v tomto ojedinělém projektu své místo
i Revaz Čcheidze, a to jako umělec i ředitel
slavného studia Gruzia-film.
Sobota 05/09
18.00 Michael Anderson / Cesta kolem
světa za osmdesát dní /
Around the World in 80 Days
USA 1956 / hrají: David Niven,
Cantiflas, Shirley McLaineová /
CZT / 175 min. / 35mm
Britský gentelman jménem Phileas Fogg se
v roce 1872 vsadí o dvacet tisíc liber, že
uskuteční cestu kolem světa za osmdesát
dní. Francouz Jules Verne o tom napsal
svou pověstnou knihu, která byla několikrát
zfilmována, nikdy ale tak spektakulárně jako
v roce 1956 – za pomoci nové širokoúhlé
techniky Todd-AO, vyvinuté specielně
pro tento film z iniciativy amerického
producenta Michaela Todda. Operování
s čísly je v tomto typu producentského
filmu-sázky namístě víc než cokoli jiného,
doplňme tedy tento sportovní referát
údajem o počtu získaných Oscarů (pět,
včetně sošky za nejlepší film roku). Hrdina
ztvárněný Davidem Nivenem a jeho věrný
sluha v podání Cantiflase potkávají i v těch
nejodlehlejších končinách zeměkoule tváře
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kupodivu nám poněkud povědomé – a ani
těch není zrovna málo: Buster Keaton,
Marlene Dietrichová, Charles Boyer, Peter
Lorre, John Gielgud, Noël Coward, Shirley
McLaineová, Robert Newton, Fernandel,
Frank Sinatra, Joe E. Brown, Martine
Carolová, John Carradine, Charles Coburn,
Ronald Colman, Cedric Hardwicke, Trevor
Howard, Glynis Johnsová, Victor McLaglen,
John Mills, Robert Morley, George Raft…
Pondělí 07/09
17.30 Revaz Čcheidze /
Náš dvůr / Čveni ezo
SSSR – Gruzie 1956 / hrají: Sofiko
Čiaureliová, Georgij Šengelaja, Lejla
Abašidze / CZV / 82 min. / 35mm
Ve svém prvním samostatném hraném filmu,
vyznamenaném zlatou medailí na Světovém
festivalu mládeže a studentstva v Moskvě
(1957), se Revaz Čcheidze zaměřil na
dospívající hrdiny žijící v jednom z tbiliských
činžáků. Prostřednictvím jejich osudů se
snažil zachytit proces, který je od dětských
her vede k přijetí zodpovědnosti za vlastní
život. Čcheidze do hlavních rolí obsadil
mladé členy legendárních gruzínských
filmařských klanů – Sofiko Čiaureliovou
a Georgije Šengelaju, spojené manželským
svazkem i v životě.

posluchačům poskytne analytické postupy
pro tříbení vlastního diváckého vkusu.
Na závěr symbolicky pokřtíme Výuková
skripta pro praktické studium filmové
tvorby, jež jsou souborem studijních textů
pro frekventanty filmových dílen. Oficiální
program postupně přejde v neoficiální
družbu v salonech kavárny Ponrepo.
Středa 09/09
17.30 Mezníky světového dokumentu
↓
Esfir Šubová /
Pád dynastie Romanovců /
Paděnije dynastii Romanovych
SSSR 1927 / CZT / 52 min. / 35mm
Přelomový počin v tzv. střihovém dokumentu.
Šubová použila archivní materiál, týkající
se cara Mikuláše II., od roku 1913 až do
zatčení jeho rodiny v roce 1917. S velkým
smyslem pro chronologii a detail staví proti
sobě obrazy života na dvoře se záběry ze
života proletariátu, jak jej zachytily filmové
týdeníky: válka, fronty na chleba, stávky,
zatýkání revolucionářů. Ačkoli je film
názorově jasně vyhraněn, jeho zacílenost
na detail a veliké střihačské umění
vytvářejí hodnověrný pohled na léta těsně
předcházející bolševické revoluci.

Úterý 08/09
17.30 Jak tvořit film?
premiéra krátkých filmů 2014/15 /
celkem 90 min.

Čtvrtek 10/09
17.30 Revaz Čcheidze / Štěpy / Nergebi
SSSR – Gruzie 1973 / hrají: Ramaz
Čchikvadze, Mišiko Meschi, Meri
Koreliová / CZV / 85 min. / 35 mm

V slavnostní premiéře budou uvedeny
krátké filmy, které byly vyrobeny v dílnách
praktického filmového kurzu, který probíhal
celý školní rok 2014/15. Studenti prošli
intenzivní desítiměsíční průpravou. Během
ní si osvojili základy filmové tvorby, kterou
sami také vyzkoušeli. Nyní své filmy
představí divákům. Koordinátor projektu,
Jiří Forejt seznámí diváky s programem
pro nadcházející školní rok. I nadále
bude možné, zapojit se do praktické linie
dílen Jak tvořit film? a nebo docházet na
přednáškovou část Jak vidět film?, která

Neobvyklá road-movie o hledání smyslu
lidského života. Starý venkovan Luka se
vydává se svým vnukem na cestu, aby
sehnali sazenice chečečur, vzácných
hrušek, které jim na zahradě uhynuly.
Cestují nejrůznějšími dopravními prostředky
a potkávají různé lidi, s nimiž konfrontují
své názory na svět, který starší hrdina
zanedlouho opustí a mladší teprve poznává.
V epizodicky stavěném scénáři zaujme mimo
jiné dobově typická scéna, v níž dvojice jede
v autokaru s americkými turisty, kteří až na
výjimku farmáře z Ohia nechápou, proč děda
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s vnukem věnují málo atraktivnímu cíli tolik
času. Celkové vyznění díla ale není vázané
na jednu konkrétní historickou epochu.
Pátek 11/09
17.30 Č
 eský film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Miroslav Hubáček / Flám
ČSR 1966 / hrají: Miloš Kopecký,
Jana Hlaváčová, Vlasta Matulová,
Vladimír Menšík, Olga Schoberová,
Jiří Menzel / 83 min. / 35mm
Tragikomický příběh jednoho všedního dne
a jedné všední noci. Miloš Kopecký o své
postavě řekl: „Role se mi nezdá být jednoznačně komická, je komická spíše bezděčně.
Postavě se neděje nic komického, pro ni je
to vlastně vážné. Důležité při realizaci by
bylo donést její poselství, její myšlenku,
která spočívá v nedostatku důvěry mezi
lidmi, jsa obětí nedůvěry jiných.“
21.00 M
 idnight Movies
↓
Andrew Davis / Přepadení
v Pacifiku / Under Siege
USA 1992 / hrají: Steven
Seagal, Tommy Lee Jones,
Gary Busey / CZV / 96 min. /
35mm / vstup 100 Kč
„Nikdy nepodceňujte stravovací zázemí
letadlové lodi.“ Tak zní poznámka pod čarou
všech teroristických manuálů od roku 1992,
kdy si Steven Seagal zahrál naposledy ve
filmu s Tommy Lee Jonesem a Erika Eleniak
se z Pobřežní hlídky na několik minut
propašovala v dortu do hollywoodského
akčního blockbusteru. Projekce
a doprovodný program.
Neděle 13/09
17.30 M
 ichael Anderson /
Mořský vlk / The Sea Wolf
USA 1993 / hrají: Charles Bronson,
Christopher Reeve, Catherine
Mary Stewartová / CZT /
+ krátká dobová reklamní upoutávka
Mořský vlk / celkem 90 min. / 35mm
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Základ filozoficky pojatého románu Jacka
Londona tvoří konflikt dvou protikladných
osobností: intelektuála Van Wyedena
a námořního kapitána Larsena. Právě na
něj se soustředil i Michael Anderson ve své
filmové adaptaci, jejíž děj cele situoval na
palubu Larsenovy zaoceánské lodi. Do obou
dramatických rolí pak netradičně obsadil
herce spjaté spíše s žánrem akčního filmu.
Pátek 18/09
17.30 Leo McCarey /
Krajkový šátek / Love Affair
USA 1939 / hrají: Charles Boyer,
Irene Dunneová, Lee Bowman /
CZT / 83 min. / 35mm
Film o lásce a o osudovém míjení aneb
melodrama meziválečné éry v ryzím stavu.
„Nedoceněný filmař? Pro mne je jím
jednoznačně Leo McCarey! Nechápu, jak je
možné, že o něm už nebyly napsány desítky
monografií! Pro Krajkový šátek mám zvláštní
slabost. McCarey později sám natočil
remake tohoto filmu (Nezapomenutelná
láska, 1957).“ Alain Resnais (2013)
Sobota 19/09
17.30 Michael Anderson /
Quillerovo memorandum /
The Quiller Memorandum
Velká Británie – USA 1966 /
hrají: George Segal, Alec Guinness,
Max von Sydow, George
Sanders / CZV / 98 min. / 35mm
Britská tajná služba povolává do Západního
Berlína agenta Quillera, aby odhalil
podzemní neonacistickou organizaci,
fungující podle osvědčených metod bývalého
gestapa. Špionážní thriller s propracovaným
dějem, důvtipnými dialogy a stísněnou
atmosférou studené války byl natočen podle
scénáře Harolda Pintera.
Pondělí 21/09
17.30 Karel Zeman / Ukradená vzducholoď
ČSR 1966 / hrají: Michal Pospíšil,
Jitka Zelenohorská, Josef Větrovec,
Eduard Kohout, Hanuš Bor, Čestmír
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Řanda, František Filipovský /
82 min. / 35mm
+ krátký film C. k. střelnice /
r. Miroslav Štěpánek / ČR 1969 /
4 min. / 35mm
„Zakazovat se zakazuje“ bylo jedním
z hlavních hesel revolučního „pařížského
Května“ 1968. Nic menšího než tuto
explosivní výzvu nevyčteme už z prvních
minut dodnes plně nedoceněného filmu Karla
Zemana z roku 1966! Ukradená vzducholoď
se před jedenácti lety opět vrátila do
normální kinodistribuce, a sice tam, kde její
poselství bylo lépe pochopeno: ve Francii.
Deník Le Monde napsal: „Obrazy Ukradené
vzducholodi dojmou, baví a ohromí víc než
všechno, co nám dnes nabízí počítačová
animace velkých studií. Divák současnosti
je přesvědčen, aby se k digitální estetice
obrátil zády a objevil bájné a komické
universum Karla Zemana.“
Úterý 22/09
15.30 Jak vidět film?
↓
František Týmal / Principy
pohyblivého obrazu
Život v jednadvacátém století s sebou
přináší nepřetržitý přísun audiovizuálních
informací, před kterým jen stěží nalézáme
úkryt. Ať jde o kino, televizor, počítačový
displej či mobilní telefon, tráví většina
z nás každý den mnoho času sledováním
iluze pohyblivého obrazu. Díky přístupným
digitálním technologiím se navíc i my sami
dnes stáváme jeho autory. Víme ale jak
„pohyblivý obraz“ vzniká, šíří se a jakým
způsobem ho lidské smysly dokážou vnímat
a vyhodnocovat? Klíčem k porozumění
fenoménu pohyblivého obrazu pro nás
bude výprava do dějin prekinematograﬁe
a úžasných vynálezů a objevů, které vedly
až k současné podobě audiovizuální kultury.
17.30 Č
 eský film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Jindřich Polák / Hra bez pravidel
ČSR 1967 / hrají: Svatopluk Matyáš,
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Jiří Adamíra, Zdeněk Kryzánek,
Vladimír Menšík, Karla Chadimová /
89 min. / 35mm
Loupež zlata, honičky v autech, přestřelky…
nebývale akční drama v režii Jindřicha
Poláka, jenž o svém filmu tvrdil, že to
není „ani detektivka, ani špionážní film,
ale v podstatě gangsterka“. Nadporučík
Málek, postavený mimo službu kvůli zabití
v sebeobraně pokračuje v pátrání po kufru
zlata na vlastní pěst. Reálné prostředí,
minimální užití umělého svícení i nenalíčení
herci dodávají napínavému příběhu na
autentičnosti.
Čtvrtek 24/09
18.00 Vasilij Pičul / Malá Věra /
Maleňkaja Vera
SSSR – Ukrajina 1988 / hrají: Natalja
Něgodová, Jurij Nazarov, Andrej
Sokolov / CZT / 125 min. / 35mm
Mariupol v Doněcké oblasti je od loňska
jedním z ohnisek vysilujících bojů ukrajinské
armády s ruskými separatisty. Kdysi se
oblast nazývala Stalinská a město Mariupol
neslo jméno diktátorova vrchního kulturního
ideologa Ždanova. Pro Vasilije Pičula
(1961–2015) to bylo rodné město a zároveň
místo, kam jako sedmadvacetiletý zasadil
děj snímku Malá Věra. Jakmile vyhrál
nelehký boj se schvalovatelskými orgány,
stal se film díky svému nepřikrášlenému
vylíčení sovětského všedního marasmu
senzací. Nejnavštěvovanější domácí snímek
roku 1988 získal na festivalu v Montrealu
Zvláštní cenu poroty a v Benátkách cenu
FIPRESCI, načež nastoupil triumfální cestu
do kin tehdejšího Západu. Malá Věra byla ve
své době určitě nejviditelnějším dokladem,
že se v sovětské společnosti i v umění díky
Gorbačovovým reformám daly věci konečně
do pohybu. Právě díky popisu toho, co
onomu probuzení předcházelo: letargie,
otupění, jež dusilo ve státě i v každém
jednotlivci sebemenší záblesk víry v možný
jiný způsob života. Film o „malé víře“ se do
českých kin dostal uprostřed pohnutého
podzimu roku 89.

20.30 B
 etlémská kulturní noc
– Němý film hledá živou hudbu
vstup volný
Pásmo němých filmů s Vaším (ano, čtete
správně!) klavírním (či jiným komorním)
improvizovaným hudebním doprovodem.
Výběr snímků je až do konání projekce
přísně tajný, aby žádný z odvážných
hudebníků nebyl z(ne)výhodněn. Hlaste
se do 10. září na david.havas@nfa.cz.
Pátek 25/09
17.30 G
 uy Hamilton / Zlo pod sluncem /
Evil Under the Sun
Velká Británie 1981 / hrají: Peter
Ustinov, Colin Blakely, Jane Birkinová,
James Mason / CZV / 108 min. / 35mm
Po úspěchu Rozbitého zrcadla zfilmoval
Guy Hamilton další z detektivních románů
Agathy Christie. Tentokrát je hlavní
postavou Hercule Poirot, vyšetřující na
středomořském ostrově vraždu filmové
herečky. Peter Ustinov zahrál svérázného
detektiva se stejnou nonšalancí jako
v Guillerminově snímku Smrt na Nilu.
Neděle 27/09
17.30 G
 uy Hamilton / Pekelník /
The Devil’s Disciple
Velká Británie 1959 / hrají: Burt
Lancaster, Kirk Douglas, Laurence
Olivier, Janette Scottová / CZT /
77 min. / 35mm
Režisér Hamilton, původem Francouz,
realizoval svůj první samostatný film v Anglii
(Vetřelec, 1953). Po tomto psychologickém
snímku se specializoval na filmy válečné
a na klasické snímky z počátků série
o Jamesu Bondovi. Žánrovým vybočením
z jeho tvorby je právě film Pekelník
natočený podle satirické komedie
G. B. Shawa o trestné výpravě Britů proti
americkým osadníkům z roku 1777 . Jména
Burt Lancaster, Kirk Douglas a Laurence
Olivier by zaručila úspěch i filmu méně
zdařilému, než je Pekelník.
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Úterý 29/09
17.30 Český film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Miloš Makovec / Čtyři v kruhu
ČSR 1967 / hrají: Jan Tříska,
Otomar Krejča, Marie Tomášová,
Věra Uzelacová, Karel Höger /
89 min. / 35mm
Autorský film Miloše Makovce je více než
detektivkou psychologickým dramatem,
v němž se postupně odhalují příčiny
zákeřné bratrovraždy. Ponurá městská
vila v kontrastu s atraktivními exteriéry
i dokonalá kamera Bedřicha Baťky, který
v témž roce natočil s Františkem Vláčilem
Marketu Lazarovou, umocňují už tak
napjaté vztahy mezi jednotlivými členy
rodiny Fenclů. Postava mladšího z bratrů,
samolibého frajírka, byla psána přímo pro
Jana Třísku.
Středa 30/09
17.30 Český film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Václav Krška / Jarní vody
ČSR 1968 / hrají: Vít Olmer,
Alžběta Štrkulová, Květa Fialová,
Marie Glázrová / 91 min. / 35mm
Krškovy Jarní vody jsou filmem z jiného
století. A platí to dvojnásob. „Scénář
jsem psal ve stylu scénáře filmu Měsíc
nad řekou. Držel jsem se věrně předlohy
s výjimkou míst, kde jsem cítil, že je nutné
zasáhnout…“ svěřil se režisér o své
adaptaci stejnojmenné Turgeněvovy novely.
Vzpomínky plné nostalgie, zmarněná
osudová láska, stárnoucí ruský aristokrat.
Poslední dílo klasika české filmové
romantiky.
Čtvrtek 01/10
20.00 Nikita Michalkov /
Otrokyně lásky / Raba ljubvi
SSSR 1975 / hrají: Jelena Solovejová,
Rodion Nachapetov, Alexandr Kaljagin,
Oleg Basilašvili / CZT / 87 min. / 35mm
Nikita Michalkov se ve svých filmech rád
s nostalgií obrací k minulosti, již často
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kritizuje i obdivuje zároveň. Rovněž děj
jeho druhého filmu, Otrokyně lásky, je
situován do doby vzdálené, na počátek
20. století. Hlavní hrdinka, filmová diva
Olga Vozněsenská, se po revoluci ocitá
v jakémsi časovém vakuu: diváci stále
žádají její melodramatické postavy, ale ona
si nemůže neuvědomovat, že se kolem ní
střílí, přátelé mizejí neznámo kam, starý
svět zaniká. „Růžová zahrada, která ji
dosud obklopovala, se mění v hořící dům,“
jak říká její obdivovatel. Filmaři se sice
z Moskvy uchýlili na jih (Jalta byla pro ruské
předrevoluční herce přestupní stanicí na
cestě do emigrace), ale atmosféra nejistoty
a nutnosti rozhodnout se doléhá už i sem.
Stejně jako po letech ve filmu Unaveni
sluncem (1994) vygraduje Michalkov
Otrokyni lásky mohutným kontrapunktem,
když se v obraze zalitém oslepujícím
sluncem a podbarveném hudbou, sugerující
dojem pomíjivosti, odehraje skutečné
drama. Sám režisér si tady zahrál malou, ale
výraznou roli tajného revolucionáře.
Pátek 02/10
17.30 Společnost pro queer paměť
↓
Sydney Pollack / Tootsie / Tootsie
USA 1982 / hrají: Dustin Hoffman,
Sydney Pollack, Jessica Langeová,
Teri Garrová, Bill Murray / CZV /
113 min. / 35mm
Stejným způsobem, jakým okouzlovala
generaci filmových diváků počátkem
šedesátých let Wilderova gangsterská
komedie Někdo to rád horké, nadchla
publikum zhruba o dvacet let později
i situační komedie Sydneyho Pollacka
Tootsie, neméně umně využívající dlouholeté
tradice převlekových rolí v americkém filmu
(není snad komika, jenž by si tuto herecky
vděčnou záměnu pohlaví nevyzkoušel,
vzpomeňme tak za všechny alespoň Wallace
Beeryho, Roscoe Arbuckla, Laurela
a Hardyho, Charlese Chaplina i jeho bratra
Syda, Jacka Bennyho či Dannyho Kaye).
Ve své zápletce je v duchu doby genderově
zaměřena - herec, jenž pro svou pověst
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potížisty těžko získává role, okamžitě
uspěje v převlečení za ženu a záhy získá
nesmírnou popularitu jako představitelka
televizního seriálu. Scénář Larryho Gelbarta
a Murraye Schisgala, k jehož vtipnosti
přispěla i Elaine Mayová, netěží hlavní
komické napětí ze střetu mezi mužským
a ženským já hrdiny, nýbrž z otázky, jaká
je vlastně nyní jeho sexuální identita
a kam až sahají věrohodné možnosti jeho
role. Břemeno přesvědčivosti této komedie
pochopitelně plně spočívá na hereckém
výkonu Dustina Hoffmana. Hoffmanovu
profesionální „zuřivost“ si mohl režisér
Pollack vychutnat i jako herec coby
představitel vedlejší role agenta nové
sitcomové hvězdy, jenž je do tajemství
zasvěcen.
20.00 M
 ichael Powell / Červené
střevíčky / The Red Shoes
Velká Británie 1948 / hrají: Adolf
Wohlbrück, Moira Shearerová, Marius
Goring / CZT / 135 min. / 35mm
„Michael Powell is a lead candidate for
Britain’s greatest-ever film-maker.“
Sight and Sound, (září 2005)
Dívka, která nechce nic víc než tančit,
objeví ve výloze obchodu jednoho tajemného
obuvníka červené střevíčky. Děj z přízračné
pohádky proměněný v alegorii umění,
vyžadujícího absolutní oběť. A život jako
jeho příliš věrná kopie.
„Známe osud tohoto díla ,odstřeleného‘
kdysi už distributorem, díla, které se stalo
předmětem kultu, jenž se táhne až do
současnosti, ke Coppolovi, k De Palmovi,
k Aronofskému. Demiurg Michael Powell
nechtěl darovat divákům baletní film, nýbrž
jakousi Arte Poetica (narážka na Horatiovo
normotvorné pojednání O umění básnickém,
pozn. překl.) a dech beroucí spektákl
tvořený tanečníky, choreografy, hudebníky,
dekoratéry. Apoteóza uměleckého
mistrovství kulminující skandálním tvrzením,
podle něhož má život, postavíme-li ho
proti umění ,tak malý význam‘. Martinu
Scorsesemu, iniciátorovi restaurování
trichromatického Technicoloru z původního

filmu, vděčíme za tuto oslňující verzi,
předvedenou na festivalu v Cannes 2009
(…), verzi, jež se prosadila jako ta, na niž se
bude od nynějška odkazovat.“
Thierry Méranger (Cahiers du cinéma,
prosinec 2011)
Sobota 03/10
20.00 K
 ryštof Mařatka a jeho hudba
k Batalionu – česká premiéra
↓
Přemysl Pražský / Batalion
ČSR 1927 / hrají: Karel Hašler,
Bronislava Livia, Karel Noll,
Eman Fiala / 78 min. / 35mm /
úvod Martin Čihák
Po Alfredu Brendelovi v září budeme mít
tu čest přivítat v Ponrepu další špičkovou
osobnost soudobé hudby, českého
skladatele Kryštofa Mařatku. Jeho kompozici
pro český němý film Batalion slyšeli
poprvé diváci v pařížském Louvru roku
2002. Mezinárodní hudební festival Brno
– Moravský podzim, pořádaný Filharmonií
Brno inicioval letošní první moravské uvedení
této produkce v brněnském univerzitním
kině Scala (4. 10. ) a první české v pražském
Ponrepu. Hrají Kryštof Mařatka, Jana
Holmanová, Jan Mach a Alžběta Vlčková,
diriguje Kryštof Mařatka.
Obraz života slabého člověka o 7 dílech, tak
zní podtitul filmového zpracování známého
příběhu o společenském pádu váženého
pražského advokáta doktora Františka
Uhra. „Batalion viditelně převyšoval dobový
český standard. Vznikl sice v době, kdy do
filmu postupně pronikaly složitější příběhy
s psychologizující tematikou a potřeba
zvukového sdělení byla stále naléhavější,
ovšem v domácích poměrech bychom takto
soustavnou práci s ,němou zvukovostí‘
hledali velmi těžko,“ napsal Michal Bregant.
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Pondělí 05/10
17.30 Festival duchovní hudby Archaion
kallos
↓
Tengiz Abuladze / Pokání / Monanieba
SSSR – Gruzie 1986 / hrají/ Avtandil
Macharadze, Ia Ninidzeová, Merab
Ninidze / CZT / 141 min. / 35mm

doby zůstával skryt. Během lekce si osvojíte
základní terminologii filmové analýzy a na
řadě příkladů si prokážeme, jak ji aplikovat.

„Legendární proslulost filmu Pokání je při
nesporných estetických kvalitách podmíněna
faktorem politickým. Film, pojednávající
metaforickou formou období represí ve
30. letech a nedávnou současnost, v níž
nebyly vyvozeny důsledné závěry ze všech
předešlých deformací socialismu, apeluje
především na aktivizaci historického,
mravního a právního vědomí společnosti.
Pokání, charakterizované jako ‚indikátor
přestavby‘, bylo uvedeno počátkem roku
1987 a setkalo se s obrovským ohlasem.
Režisér Tengiz Abuladze je považuje za
vyvrcholení volné trilogie, jejíž předchozí
filmy Prosba (1968) a Strom přání (1977)
pojednávaly podobně metaforickou formou
o věčném boji dobra a zla, z něhož vychází
vždy vítězně idea humanismu. Stejné
poselství lze vyčíst i z Pokání, z jeho tří
časových vrstev, v nichž se fantaskní snoubí
s reálným, fikce s historickými fakty.“
Galina Kopaněvová

Moana, klasický a v Ponrepu z 35mm kopie
NFA často promítaný dokument z domorodého
života na Samojských ostrovech byl v nově
restaurované verzi obohacen o autentické
Flahertyho původní zvukové nahrávky.
Tuto i po obrazové stránce úplnější verzi,
autorizovanou Flahertyho dědici, nyní
v Ponrepu uvádíme poprvé.

Úterý 06/10
15.30 Jak vidět film?
↓
David Čeněk / Filmová analýza I.

Středa 07/10
17.30 Český film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Antonín Máša / Bloudění
ČSR 1965 / hrají: Jiří Pleskot,
Jaromír Hanzlík, Jiřina Jirásková,
Jan Kačer / 83 min. / 35mm

Je podstatné uvědomit si, že filmová
analýza je výsostný nástroj, který může
být platný i běžnému divákovi, stejně jako
člověku, který má tvůrčí ambice. Chápejme
filmové dílo jako celek, který je složený
z jednotlivých scén, ty pak ze sekvencí,
které se skládají ze záběrů. Celou tu
magickou souhru umožňují pravidla filmové
řeči. Obdobně jako se mladí medici učí
zákonitostem fungování lidského organismu
pohledem do jeho útrob, stejně tak můžete
analytickým sledováním filmového díla
objevit zcela nový rozměr, který vám do té
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17.30 M
 ezníky světového dokumentu
↓
Robert Flaherty / Moana / Moana
USA 1924 / 98 min. / AT / HD

20.00 M
 arco Bellocchio / Zvítězit / Vincere
Itálie – Francie 2009 /
hrají: Filippo Timi, Giovanna
Mezzogiornoová, Fausto Russo
Alesi / CZT / 122 min. / 35mm
Mistrné zpracování skutečného příběhu
tragické lásky krásné a inteligentní ženy ke
ctižádostivému muži, který se stane italským
diktátorem, jistému Benitovi. „Celý můj film
stojí na protimluvu,“ říká klasik italského
filmu Marco Bellocchio, „je melodramatem,
ale futuristickým ,futurizovaným‘ od začátku
až do konce.“

Dodnes pozoruhodný celovečerní
debut Antonína Máši, jenž ve spolurežii
s kameramanem Janem Čuříkem vypráví
o jednom krátkém útěku z domova. Poněkud
útržkovitý děj o vztahu otce a syna spojuje
silná atmosféra všech sekvencí a precizní
choreografie jednotlivých scén. Bloudění
je diváckou výzvou: svou náznakovostí,
nedořečeností, svým subtilně absurdním
humorem.
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20.00 b
 ratři Quayové / Ladič pian
zemětřesení / The Piano Turner
of Earthquakes
Německo – Velká Británíe – Francie
2005 / hrají: Gottfried John, César
Sarachu, Amira Casarová / CZT /
99 min. / 35mm
„Slavný obraz švýcarského malíře Arnolda
Böcklina Ostrov mrtvých byl stylistickou
inspirací pro atmosféru tajuplného
sídla doktora Droze. Rozostřením,
mnohovrstevnatou světelnou dramaturgií
a stále nanovo fragmentovanou narací
je budována matná atmosféra nevědomí“
(Esther Bussová). Nepravděpodobný zážitek
z ostrova snů v tradici velkého dědictví
surrealismu si odnesl v roce 2005 Zvláštní
uznání poroty festivalu v Locarnu.
Pátek 09/10
17.30 Karel Zeman / Na kometě
ČSR 1970 / hrají: Magda Vášáryová,
Emil Horváth ml., František Filipovský,
Josef Větrovec, Vladimír Menšík,
Eduard Kohout / 73 min. / 35mm
+ krátký film Český film tisíc devět
set sedmdesát / r. Jan Jelínek / ČSR
1970 / 11 min. / 35mm
Příběhu Julese Verna o „vzorku“ lidstva,
přesněji řečeno o znesvářených skupinkách
pozemšťanů, které nechá vesmírná
katastrofa nedobrovolně „přestoupit“
ze Země na kometu (a opět nazpátek), dal
Karel Zeman jako vždy nezaměnitelně osobní
podobu. Nechybí tu žádná ze zemanovských
obsesí: řetězec paradoxů, spojování
nespojitelného, střet kultur – a tentokrát
dokonce i vzdálených evolučních epoch
–, kontrasty největšího s nejmenším,
vznešeného s profánním. Po nástupu Jiřího
Purše a dalších normalizátorů českého
filmu, kteří si světoznámého „národního
umělce“ bez rozpaků přivlastnili, se Zeman,
navzdory oficiálně deklarované přízni, už
k tomuto typu filmu nikdy nevrátil; zůstal mu
nekonfliktní prostor klasických pohádkových
příběhů, bez kombinace s hraným filmem.

Sobota 10/10
12.00 + 17.30 H
 ome-movie-day
ve spolupráci
se Cinemaspotem
V rámci celosvětové akce Home Movie
Day se 10. října 2015 ve 12 hodin otevře
pražské kino Ponrepo všem zájemcům
vlastnícím filmový materiál s rodinnými
záběry. Přinesené filmy formátů šířky
9,5 mm, 8 mm a 16 mm budou odborně
posouzeny pracovníky NFA a část z nich
ještě ten den promítnuta návštěvníkům kina.
Majitelům historicky cenných materiálů NFA
nabídne jejich zařazení do sbírek, výměnou
za přepis na DVD. Odpolední program
obohatí projekce z již archivovaných
rodinných filmových kolekcí, filmové
přednášky a dílny pro malé i velké.
Cinemaspot a kino Ponrepo
Cinemaspot svou činnost v neziskovém
sektoru soustředí na podporu rozvoje
kinematografie. Ohniskem jeho zájmu je
generace mladých tvůrců a její vzdělávání.
Dvakrát ročně pořádá workshopy pro
začínající filmaře pod vedením profesionálů
z filmového průmyslu, vše ve spolupráci
s kinem Ponrepo.
Akce je součástí festivalu Kavárny naživo.
VSTUP VOLNÝ. Aktuální program
Home-movie-day najdete na ponrepo.nfa.cz
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Pondělí 12/10
Pavlův den
↓
Juráček compact: zakoupení vstupenky
na Pavlův den opravňuje k absolvování
jednoho, dvou nebo všech tří režisérových
filmů v pořadí, v němž byly natočeny
(promítací délka: necelé čtyři hodiny).
K nedožitým osmdesátým narozeninám
neúplatného solitéra české moderní kultury.
17.30 P
 avel Juráček / Postava
k podpírání / spolur. Jan Schmidt
ČSR 1963 / hrají: Karel Vašíček, Ivan
Růžička, Pavel Bártl / 37 min. / 35mm
Snímek, který navzdory své pouze středometrážní délce patří už čtyřicet let k těm
českým filmům, které měly a mají výborné
renomé na různých zahraničních přehlídkách
a retrospektivách, je „kafkovským zobrazením absurdních situací, souvisejících
s obdobím ‚kultu‘, jehož absurdnost jsme si
nedokázali ani uvědomovat“. Na vysvětlenou
k titulu: postava k podpírání je kamenná bytost, na jejíchž bedrech spočívá velká tíha.
Zde konkrétně tíha údělu, nedovolujícímu
panu K. vrátit ve vší korektnosti vypůjčenou
kočku domácí. Zmíněné historické období
sice dávno skončilo, ale hledání pokračuje
dodnes…
18.15 P
 avel Juráček / Každý mladý muž
ČSR 1965 / hrají: Pavel Landovský,
Ivan Vyskočil, Jaromír Hanzlík,
Ladislav Jakim, Václav Havel /
82 min. / 35mm
„Na rozdíl od Haška se Juráček nesnažil
vojenskou službu demaskovat jako neblbější
lidské počínání. Zajímal ho jiný aspekt.
Hrdinové Každého mladého muže jsou
vojáky pouze v technickém smyslu, myšlením
zůstávají civilisty navlečenými do uniformy.
Přijali režim vojenského světa, ale vnitřně
nejsou s to se s tímto světem smířit. Toto
přijetí a zároveň nesmíření se, jinými
slovy tato specifická odrůda odcizení byla
tématem povídky. (…) Postava k podpírání
byla intelektuální exhibice, v níž Juráček
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formou groteskní hyperboly stvořil z malých
absurdit pyramidu totálního všeabsurdna.
Vojna je rovněž absurdita: v nejhlubším míru
se zde člověk připravuje k zabíjení. Nicméně
Každý mladý muž měl daleko k exhibici.
Cena tohoto dílka byla naopak v jeho
prostotě.“ (Jan Žalman: Umlčený film. NFA,
Praha 1993, s. 124)
20.15 P
 avel Juráček /
Případ pro začínajícího kata
ČSR 1969 / hrají: Lubomír Kostelka,
Pavel Landovský, Klára Jerneková,
Slávka Budínová, Jiřina Jirásková,
Miroslav Macháček, Věra Ferbasová,
Nataša Gollová, Radovan Lukavský,
Josef Abrhám / 102 min. / 35mm
„Tím, že snové, surreálné, fantaskní motivy
začleňuje do civilní všednosti, dosahuje
Juráček znepokojivého znejistění a zároveň
intimní blízkosti. (…) Vyprávění je členěno
na dvanáct kapitol jako růženec epizod
blízký pikareskním románům, jímž prochází
hrdina zdánlivě bez proměny. ,Diskauzální
soustava‘ (Jan Kučera) složená z příčinně
nesvázaných, do jisté míry autonomních
bloků, otvírá divákovi rozlehlý intelektuální
i emocionální prostor k asociacím, domýšlení
a osobně intimním interpretacím. Případ pro
začínajícího kata je vrcholem tvorby Pavla
Juráčka (1935–1989) a jedním z vrcholů
české nové vlny a české kinematografie
vůbec. Představuje syntézu autorových
vícerých talentů, sklonů a snah a také
syntézu evropské kulturní paměti. Jan
Kučera nalézá spojitost se strukturou
středověkého lidového divadla, nacházíme
zde též ohlasy barokní, prvky pikareskního
i humanistického a osvícenského románu,
silnou notu romantickou, ozvěny pohádek,
surrealismu i blízkost absurdního divadla.
V kontextu české kinematografie jde
o syntézu jejího smyslově lyrického proudu
s ironií směru intelektuálně racionálního,“
napsal Jaromír Blažejovský
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Čtvrtek 15/10
17.30 M
 ichael Powell / Cesta k cíli /
I Know Where I’m Going!
Velká Británie 1945 / hrají: Roger
Livesey, Wendy Hillerová, Pamela
Brownová, Nancy Priceová /
CZT / 85 min. / 35mm
+ krátký film Optický poem /
r. Oskar Fischinger / USA 1937
6 min. / 35mm
„Žádný jiný filmař mne neovlivnil tolik, jako
Michael Powell.“ Martin Scorsese
Oním cílem z titulu je zajištěný život
pro věcně uvažující dívku, byť jí ho má
zajistit manželství z rozumu s bohatým
mužem o mnoho let starším, než je ona.
Protože její cestu zkříží nezkrotná moc
živlů, ozvěna dávných skotských legend
a vlastní nepřiznaná citovost, nebude její
„cesta k cíli“ zdaleka tak přímočará, jak
se zdálo. Žánrově nepřímočarý je i sám
film, úsečný, pak zase nečekaně mystický,
melancholický, v dialozích břitce ironický.
Nedlouho po uvedení do děje dostane krátce
slovo i lokomotiva. A co by dodal Michael
Powell? Stručné krédo, jímž si v sociálně
uvědomělých čtyřicátých letech udělal
mnoho nepřátel: „Nesnáším realismus!“
Pátek 16/10
16.00 Kniha z kina
↓
Třetí díl prodejního trhu Kniha z kina se
zaměří na periferní vydavatele nejen knih,
ale také zinů nebo audiokazet. Od 16 do 19
hodin se jednotliví prodejci návštěvníkům
sami neformálně představí v prostoru
kavárny a seznámí je s vlastním přístupem
k tvorbě i publikování. Speciálním hostem
je belgické nakladatelství Shelter Press.
Už podruhé zakončí Knihu z kina kulturní
přestavení v sále – tentokrát poslechový
večer, v němž vystoupí i francouzská
umělkyně a hudebnice Félicia Atkinsonová.

Neděle 18/10
17.30 H
 askell Wexler / Medium
Cool / Medium Cool
USA 1969 / hrají: Robert Forster,
Verna Bloomová, Peter Bonerz /
CZT / 103 min. / 35mm
Režijní hraný debut předního amerického
kameramana vypráví o televizním
reportérovi, zapleteném do nepokojů kolem
sjezdu Demokratické strany v roce 1968.
Wexler za použití stylu cinéma vérité
volně přechází mezi polohami dokumentu
a inscenované fikce, kombinuje přímý zvuk
s přidanou hudbou (Frank Zappa, Love)
a reflektuje aktuální témata rasismu,
chudoby a mediální manipulace. Na festivalu
v Mannheimu snímek obdržel Velkou cenu
spolu s Hanákovým 322.
Úterý 20/10
15.30 J
 ak vidět film?
↓
David Čeněk / Filmová analýza II.
Lekce naváže na úvod do problematiky
filmové analýzy. David Čeněk předvede
divákům sérii analytických interpretací
pečlivě volených scén z filmů soudobých
i klasických. Podstatou exkurzu do fenoménu
filmové analýzy je snaha odhalit divákům
možné způsoby zevrubného sledování
filmových děl, při kterém je možné rozlišovat
jednotlivé postupy a významotvorné prvky,
které autoři do filmu vložili.
Pátek 23/10
17.30 H
 askell Wexler / Latino / Latino
USA 1985 / hrají: Robert Beltran,
Annette Charlesová, Michael
Goodwin / CZT / 101 min. / 35mm
Oba fikční snímky Haskella Wexlera odkazují
k reálným událostem. Zatímco Medium
Cool je zasazeno do dění kolem sjezdu
amerických demokratů, Latino vyobrazuje
nestabilní situaci v Nikaragui po levicovém
převratu v roce 1979. Příběh veterána
z Vietnamu, který je vyslán americkou
armádou vycvičit nikaragujské povstalecké
jednotky Contras, je tak pobídkou k hlubší
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politické sondě. Výsledkem je obdobná
kritika, s jakou Wexler nešetřil americký
establishment ve svých protiválečných
dokumentech sedmdesátých let.
20.00 F
 riedrich W. Murnau /
Upír Nosferatu / Nosferatu – eine
Symphonie des Grauens / Německo
1921 / hrají: Max Schreck, Gustav
von Wangenheim, Greta Schröderová,
Alexander Granach / CZT / 96 min. / HD
Nezničitelný klenot německého filmového
expresionismu povyšující námět později
mnohokrát zfilmovaného Stokerova románu
Dracula na „symfonii hrůzy“ – v souladu
s kompletním německým názvem filmu.
Druhé slovo, odkazující na hororový žánr,
zde rozhodně není důležitější než první,
jež nás upomíná na neskromné múzické
nároky vizionáře Friedricha W. Murnaua,
„největšího filmaře, jakého Němci kdy měli“
– slovy historičky Lotte H. Eisnerové. Novou
hudbu k filmu složil a se svým souborem
poprvé uvede mladý český skladatel
Jan Rybář.
Sobota 24/10
17.30 Michael Powell / Otázka života
a smrti / A Matter of Life and Death
Velká Británie 1946 / hrají: David
Niven, Kim Hunterová, Marius
Goring, Roger Livesey, Richard
Attenborough / CZT / 96 min. / 35mm
Britsky solidně-absurdní, zasněná komedie,
natočená v časech málo příznivých (což
byl osud mnoha filmů Michaela Powella).
„V roce 1946 jsme všichni právě přežili
válku s nanejvýše fanatickou mocností.
Během posledních dvanácti let bylo obětováno šestnáct milionů lidských životů.
Slova Život a Smrt přestala být velkými
protiklady jako dříve; stala se fakty,“ říká
Michael Powell. Britský pilot, sestřelený
nad lamanšským kanálem, se v posledních
minutách života zamiluje do americké radiotelegrafistky v uniformě. Vzápětí se
ocitá v bezčasém prostoru, na onom světě,
a vede s ním o svůj život spor.
60

Úterý 27/10
17.30 Dějiny dějin aneb Jak se
prezentovala filmová historie
před půl stoletím? I.
↓
pásmo ke Dnu světového
audiovizuálního dědictví
Již v roce 1958 natočil režisér Ivo Novák
k 60. výročí československé kinematografie
tři střihové dokumentární filmy: Když
oživly fotografie, Když film promluvil
a Cestou k divákům; v Ponrepu jsme
je promítli v březnu roku 2011. Filmový
historik Zdeněk Štábla jako spoluautor
scénáře a pedagog FAMU Jaromír Kučera
jako odborný poradce se pak sešli i nad
zevrubněji koncipovanými Dějinami
československé kinematografie, které
vznikaly v politicky přelomovém období
1967 až 1972. Stejně jako v předchozím
popularizačním triptychu látku opět
rozdělili na tři díly: první pojednával český
němý film, druhý meziválečný zvukový
a třetí éru znárodněné kinematografie.
První díl, namluvený Milošem Kopeckým
a Jiřím Šrámkem, a třetí s komentářem
Miroslava Horníčka představíme v Ponrepu.
Ve třetím díle, který vznikl už v plném
proudu normalizace, stanul autorský tým
(nyní již bez Z. Štábly) před delikátním
problémem, jak interpretovat poválečné
období československého filmu.

kinematografie krvavé pomsty šedesátých
let, Džunko Mijazonoovou. Projekce
a doprovodný program.
Sobota 31/10
17.30 Dějiny dějin aneb Jak se
prezentovala filmová historie před
půl stoletím? II.
↓
pásmo ke Dnu světového
audiovizuálního dědictví
Historie filmu, tentokrát světového, opět
podaná za použití mnoha ukázek vybraných
z bohatých sbírek NFA předním českým
filmovým historikem Zdeňkem Štáblou. Hlas
Otakara Brouska nás provází v prvním díle
němou érou, druhý díl je celý věnovaný
třicátým létům.
Dějiny světové
kinematografie I. + II. /
ČSR 1964, 1965 / 45 + 59 min. /
35mm

Dějiny česko-slovenské
kinematografie I., III. /
ČSR 1967, 1972 / 41 + 60 min. / 35mm
Pátek 30/10
21.00 Midnight Movies
↓
Eisuke Takizawa / Pokušitelka /
Bjakuja no jodžo
Japonsko 1957 / hrají: Rjódži Hajama,
Jumedži Cukiokaová, Tadaši Kobajaši,
Džunko Mijazonoová / CZT /
81 min. / 35mm / vstup 100 Kč
Japonské hororově-fantastické překvapení
jako příprava na dušičky. S ikonou japonské
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o filmu Jeana Hermana (1933–2015)
Sbohem, příteli (1968)
„Vrátit se z alžírské války, být lékařem,
kvůli jedné ženě přijmout zaměstnání
u velké firmy v Paříži, poté se z laskavosti
zavázat k vypáčení trezoru, ale nic z něho
nevybrat, nýbrž uložit, přitom nedobrovolně
spolupracovat s Charlesem Bronsonem,
jenž chce akci pozměnit a naopak z trezoru
něco získat, VÁNOCE strávit ve dvou
v prostoru trezoru, k tomu se nechat dvěma
ženami neuvěřitelně komplikovaně zaplést
do vraždy, s námahou uniknout policii,
nakonec být tak jako tak chycen, ale nic
neprozradit, vyváznout bez újmy a ztrapnit
policii: to je moc pěkný příběh pro Alaina
Delona. Nic víc ten film nechtěl ukázat,
proto se stal dobrou gangsterkou.“
Wim Wenders (24 let),
Kritický kalendář, prosinec 1969
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