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Úterý 01/03
17.30 Friedrich W. Murnau /
Poslední štace / s. 9
19.30 Hotel Ponrepo – Hans-Michael Bock
(CineGraph) o hotelech
a filmech / s. 9
20.30 Percy Adlon / Hotel Bagdad / s. 10
Středa 02/03
17.00 Paul Czinner / Slečna Elsa / s. 10
18.30 Alain Resnais / Loni v Marienbadu /
s. 10
20.15 Michael Snow / Délka vlny /
a filmy Stana Brakhage a George
Kuchara / s. 19
Čtvrtek 03/03
17.30 Berthold Viertel /
Tajemný host / s. 11

Program

Pátek 04/03
18.00 Marcel Carné / Hotel du Nord / s. 11
20.00 Klasická americká avangarda /
filmy Kennetha Jacobse a Paula
Sharitse / s. 20

Pátek 18/03
18.00 John Ford /
Podzim Cheyennů / s. 53
21.00 Bruce Lee /
Způsob draka / s. 53

Pondělí 21/03
17.30 Puriša Djordjević / Dívka / s. 37
Úterý 22/03
17.30 Puriša Djordjević / Sen / s. 37
20.00 David Lynch / Modrý samet / s. 53

Sobota 05/03
17.30 Antonín Máša /
Hotel pro cizince / s. 11

Středa 23/03
17.30 Puriša Djordjević / Jitro / s. 37
20.00 Pedro Almodóvar / Spoutej mě! / s. 53

Neděle 06/03
15.00 Ponrepo dětem / s. 47
17.30 Erich Engel / Hotel Sacher / s. 12
20.00 Rainer W. Fassbinder / Varování před
svatou děvkou / s. 12

Čtvrtek 24/03
17.30 Puriša Djordjević / Poledne / s. 37

08/03–16/03
Festival Jeden svět (www.jedensvet.cz)
Neděle 13/03
15.00 Ponrepo dětem / s. 47
Ponrepo

Čtvrtek 17/03
17.30 F
 ilm před sto lety /
Nahá dívka + Popel / s. 23
20.00 P
 edro Maia uvádí své filmy / s. 20

Neděle 20/03
15.00 P
 onrepo dětem / s. 47

Pondělí 07/03
17.30 Róby a garderóby Třetí
říše / přednáška / s. 12
18.00 Robert Siodmak /
Palčivé tajemství / s. 12
20.00 Daniel Schmid /
Mimo sezónu / s. 13
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Úterý 15/03
15.30 Č
 eský experimentální film
v posledním čtvrtstoletí /
přednáška / s. 51

Úterý 29/03
15.30 Č
 eská 90. léta pod vlivem
západních kategorií /
přednáška / s. 51
17.30 F
 ilm před sto lety / Maharadžův
miláček + Pax aeterna / s. 23
19.30 Andrej Tarkovskij / Stalker / s. 32
Středa 30/03
17.30 J
 . Griffith Wray – Thomas H. Ince /
Anna Christie / s. 54
19.30 Ettore Scola / Terasa / s. 27
Čtvrtek 31/03
17.30 Claude Lelouch / Muž a žena / s. 40
20.30 Philippe Garrel / Ve stínu žen / s. 54
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Pátek 01/04
17.30 Eugenio Martín /
Život jde dál / s. 54
20.00 Ettore Scola / Tančírna / s. 27

Úterý 12/04
15.30 Rebelové bez svatozáře – Easy
Rider & Co. / přednáška / s. 51
17.30 Stanley Donen /
Usměvavá tvář / s. 55
20.00 Kvadrát Beckett – Cambell / s. 20

Neděle 03/04
15.00 Ponrepo dětem / s. 47

Středa 13/04
17.30 Ladislav Helge /
Bílá oblaka / s. 55
20.00 Andrej Tarkovskij /
Zrcadlo / s. 33

Pondělí 04/04
17.00 Ettore Scola /
Vášeň lásky / s. 28
19.30 Chantal Akermanová /
Jeanne Dielmanová, Obchodní
nábřeží 23, 1080 Brusel / s. 15

Pátek 15/04
17.30 Andrej Tarkovskij /
Ivanovo dětství / s. 33
20.00 Ettore Scola /
Oškliví, špinaví a zlí / s. 28

Úterý 05/04
17.30 Mauro Bolognini / Stárnutí / s. 40
19.30 Andrej Tarkovskij /
Andrej Rublev / s. 32

Sobota 16/04
17.30 Stanley Kramer /
Útěk v řetězech / s. 56
20.00 Luis Buñuel /
Nenápadný půvab buržoazie / s. 56

Středa 06/04
18.30 Chantal Akermanová /
Noc a den / s. 16
20.30 Chantal Akermanová /
Zajatkyně / s. 16

Neděle 17/04
15.00 Ponrepo dětem / s. 49
17.30 Ettore Scola /
Nová strašidla / s. 28

Čtvrtek 07/04
20.00 Chantal Akermanová /
Skoč, mé město
+ Marianne Lambertová /
Nikam nepatřím / s. 17

Pondělí 18/04
17.30 Georg W. Pabst / Don Quijote / s. 43
20.00 Robert Bresson / Peníze / s. 35

Pátek 08/04
20.00 Andrej Tarkovskij / Solaris / s. 32
Sobota 09/04
17.00 Sergio Leone /
Tenkrát na Západě / s. 40
20.00 László Nemes / Saulův syn / s. 54

Úterý 19/04
17.30 Stanley Kramer /
Hádej, kdo přijde na večeři / s. 56
20.00 Louis Malle /
Viva Maria! / s. 41

Neděle 10/04
15.00 Ponrepo dětem / s. 47
17.30 Sam Peckinpah /
Jízda vysočinou / s. 55

Středa 20/04
17.30 Film před sto lety / Fairbanks,
Lloyd, Pickfordová, Chaplin / s. 23
20.00 Andrej Tarkovskij / Oběť / s. 33

Pondělí 11/04
17.30 Elvey – Otto / Nocturno lásky / s. 40
20.00 Robert Bresson / A co dále,
Baltazare / s. 32

Čtvrtek 21/04
17.30 František Čáp / Jan Cimbura
+ Kníže Václav / s. 58
20.00 Robert Bresson / Muška / s. 34
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Pátek 22/04
17.30 Karel Kachyňa / Vysoká zeď / s. 58
Sobota 23/04
17.30 Sidney Poitier /
Buck a kazatel / s. 58
20.00 Miloš Forman / Vlasy / s. 58
Neděle 24/04
15.00 Ponrepo dětem / s. 49
17.30 Puriša Djordjević /
Cross Country / s. 59
Pondělí 25/04
17.30 Lau Lauritzen / Don Quijote / s. 43
19.00 Jacques Rivette /
Krásná hašteřilka / s. 59
Úterý 26/04
15.30 Úvod do střihové
skladby / přednáška / s. 51
17.30 Rašid Nugmanov / Jehla / s. 59
20.00 Robert Bresson /
Čtyři noci jednoho snílka / s. 34
Středa 27/04
17.30 Jiří Lehovec / Mykoin 510 / s. 61
20.00 Abel Ferrara / Pasolini / s. 61
Čtvrtek 28/04
19.30 Just! Impro / s. 61
Pátek 29/04
17.30 Grigorij Kozincev /
Don Quijote / s. 44
21.00 Joel Coen – Ethan Coen /
Barton Fink / s. 61
Sobota 30/04
17.30 Sidney Poitier /
Blázni ve vězení / s. 62
20.00 Laurence Olivier / Hamlet / s. 62
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Hamburk / Berlín / Wiesbaden (Německo)
Praha (Česká republika)
Udine / Gorizia (Itálie)
Curych (Švýcarsko)

cineFest XII.
–
Lidé v hotelu

Hotely a penziony, místa, kde je člověk
na určitou dobu vzdálen své pravidelné
existenci, místa, kde vládne pevný řád,
který se ale může kdykoli zvrhnout
v dobrodružství. Místa, kde se setkávají
ty nejrozmanitější typy lidí, kde hosté
i hostitelé hrají své role v souladu
s uznávanou hierarchií. Kde se ale tyto role
dříve nebo později promíchají.
Jsou-li asi pro všechny z nás hotely
– nezávisle na jejich pragmatické funkci
– pozoruhodnou atrakcí už od dětských
let, nabízí se tím spíš i jako dějiště filmů.
CineGraph, hamburské filmologické centrum,
a berlínský Bundesarchiv se rozhodly
dvanáctý ročník cineFestu (listopad 2015)
sestavit výhradně z exemplářů subžánru
„hotelový film“. Výmluvný podtitul: Filmová
setkání ve stísněných prostorech.
Německé filmové dědictví, jehož výzkumu
se CineGraph dlouhodobě věnuje, stojí
i tentokrát v popředí, uvidíme ale také
hotelové filmy provenience francouzské,
britské, švýcarské nebo české. V Ponrepu
mnohé vůbec prvně.
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Úterý 01/03
17.30 F
 riedrich Wilhelm Murnau /
Poslední štace / Der letzte Mann
Německo 1924 / hrají: Emil Jannings,
Max Hiller, Georg John /
76 min. / 35mm
Ten nápad vypadá trochu jako sázka:
vytvořit dílo trvalého významu a vyjít
přitom z co nejnicotnějšího příběhu
– navíc bez použití mezititulků! Sázka,
která Murnauovi, jeho spolupracovníkům
Carlu Mayerovi (scénář), Karlu Freundovi
(kamera) a Emilu Janningsovi (hlavní role)
vyšla na sto procent. Vrátný noblesního
hotelu zamilovaný do své uniformy, již
musí vyměnit za bílý plášť uklízeče toalet,
patří nepopiratelně k ikonám německé
filmové klasiky. Film je plný brilantních
optických momentů: od úvodní jízdy
kamery za prosklenými dveřmi hotelového
výtahu až k expresivním snovým pasážím.
Především technická stránka tohoto filmu
a jeho příslovečná „rozpoutaná“ kamera
(entfesselte Kamera) způsobily, že američtí
producenti začali usilovat o získání Murnaua
pro hollywoodská studia.
19.30 H
 otel Ponrepo – Hans-Michael Bock
(CineGraph) o hotelech a filmech
přednáška / tlumočení do češtiny /
vstup volný
Rolf Schnabel – Johanna Klebergová /
Však já byl taky někdo! /
Ich war ja auch wer – Chefkoch
Hermann Reussner, Jahrgang 1891,
erzählt aus seinem Leben
NDR 1982 / CZT / 17 min. / DVD
Charles Chaplin, Rudolph Valentino, Douglas
Fairbanks, Mary Pickfordová, Marlene
Dietrichová – ty všechny hostil hotel Adlon,
asi nejhonosnější v Berlíně, otevřený v roce
1907 císařem Vilémem II. Východoněmecký
dokumentární film doplňuje rázovité
vyprávění devadesátiletého adlonského
šéfkuchaře Hermanna Reussnera vzorně
„pokrokovým“ komentářem, ale také řadou
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záběrů nejen z dobových dokumentů, ale
i z Murnauovy Poslední štace, v jejíž jedné
scéně si po boku Emila Janningse pan
šéfkuchař zahrál sám sebe.
Philipp Jutzi /
Pension Elise Nottenbohmová /
Pension Elise Nottenbohm
Německo 1937 / hrají: Anton Pointner,
Eva Tinschmannová / CZT / 16 min. /
DVD
Neznámá kuriozita i pro znalce, snímek
z pozdní tvorby režiséra klasických filmů
Cesta matky Krausenové ke štěstí (1929)
a Berlín, Alexanderovo náměstí (1931).
Komunista Philipp Jutzi sice po změně
režimu pohotově přestoupil do strany
nových vládců Německa, ale Goebbelsova
administrativa mu jeho minulost
nezapomněla. Nejprve směl ještě dva roky
točit dlouhé filmy (mj. Kozák a slavík
s Jarmilou Novotnou, 1935), pak už jen
filmy krátké, jako je tato detektivní historka
s výchovným posláním.
20.30 Percy Adlon /
Hotel Bagdad / Out of Rosenheim
SRN – USA 1987 / hrají: Marianne
Sägebrechtová, CCH Pounderová,
Jack Palance, Christine
Kaufmannová / CZT / 85 min. / 35mm
1988 – Cena Ernsta Lubitsche
za nejlepší režii
1988 – Německá filmová cena
pro nejlepší film roku
1989 – César za nejlepší zahraniční
film
Dřív než zdokumentoval historii Adlonu,
jednoho z nejprestižnějších berlínských
hotelů, a s ním i historii vlastní rodiny,
vydal se Percy Adlon do kalifornské
pouště, konkrétně do Newberry Springs.
Z budovy jménem Sidewinder, původně
sloužící jako sklad krmiva, vyčaroval jeden
z nejpodivuhodnějších hotelů filmových
osmdesátých let. Nechal sem dorazit
svou hrdinku, korpulentní vílu z toho
10

nejbavorštějšího Bavorska, vybavenou
jedním jediným kufrem, který, jak se později
ukáže, ani není její. Aby v totálně cizím
a zpočátku ne právě přívětivém prostředí
mohla existovat, nezbude jí doslova nic
jiného, než kouzlit. Adlon ji postaví do
cesty ráznou kaliforňanku Brendu a posléze
i příležitostného malíře Rudyho, v němž
poznáme někdejšího hollywoodského
padoucha Jacka Palance (mj. protihráče
Michela Piccoliho z Godardova Pohrdání).
Poezií a originálním bavorsko-kalifornským
humorem si Hotel Bagdad získal diváky na
celém světě a v roce 2005 ho Percy Adlon
adaptoval do jevištní muzikálové podoby.
Středa 02/03
17.00 Paul Czinner /
Slečna Elsa / Fräulein Else
Německo 1929 / hrají: Elisabeth
Bergnerová, Albert Bassermann,
Albert Steinrück, Jack
Trevor / CZT / 62 min. / 35mm
Příběh slečny Elsy je pochopitelný
pravděpodobně už jen na pozadí odlišného
pojetí morálky z doby před sto lety. Elsin
otec stojí před bankrotem, jediný kapitál,
který by mohl přinést záchranu, je… Elsina
čest. O to, co nás v první chvíli napadne,
nicméně nejde. „Neslušný návrh“ zde
spočívá ve zdánlivé maličkosti – co tato
maličkost znamená pro éterickou dívku,
nám odhalí teprve nečekaný závěr. Jako
všechny filmy režiséra Paula Czinnera je
i tento střižen na míru jeho ženě Elisabeth
Bergnerové, herečce, která si ve své době
dokázala podmanit diváky v celé Evropě,
protože byla „jiná“ – způsobem, jemuž
se vzdáleně přiblížila snad jen Louise
Brooksová.
18.30 A
 lain 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.

Ponrepo

Madame A je Delphine Seyrigová (viz též film
Jeanne Dielmanová, v Ponrepu 4. dubna
v 19.30), hudbu složil její bratr Francis
Seyrig. Možností, jak se na tento film dívat,
je nepočítaně, hamburský cineFest k nim
přidal ještě jednu: Loni v Marienbadu jako
hotelový film. Proč ne, doplňme si tuto
perspektivu k mnoha hrám, které návštěvníci
„hotelu Marienbad“ hrají a my spolu s nimi,
pokaždé nanovo, v chodbách, na něž
navazují stále další chodby… naplněné oním
vábivě cizím „přepychem jiného světa“, jak
říká pan X.
Čtvrtek 03/03
17.30 Berthold Viertel /
Tajemný host / The Passing of the
Third Floor Back
Velká Británie 1935 /
hrají: Conrad Veidt, Anna Leeová,
Frank Cellier, John Turnbull /
CZT / 81 min. / 35mm /
první uvedení v Ponrepu
Conrad Veidt: démonický, uhrančivý,
noblesní, tajuplný. Conrad Veidt byl pro
svět inkarnací zlaté éry německého filmu,
brutálně ukončené v lednu 1933. O dva roky
později je z něj emigrant, „the stranger“,
„tajemný host“. Ve stejnojmenném britském
snímku se ocitá v londýnském „hotelu pro
cizince“, jakési miniatuře znesvářeného
světa, kterou ovládá jistý Mr. Wright. Souboj
Dobra se Zlem o duše podnájemníků může
začít… Kromě Almy Revilleové, manželky
Alfreda Hitchcocka a spoluautorky mnoha
jeho děl, se na Tajemném hostovi podíleli
další špičkoví profesionálové britského
meziválečného filmu, vesměs úzce spjatí
s Hitchcockem; vedle producentů Michaela
Balcona a Ivora Montagua to byl kameraman
Curt Courant, pozdější spolupracovník
Renoirův (Člověk bestie) a Chaplinův
(Monsieur Verdoux).

Pátek 04/03
18.00 M
 arcel Carné /
Hotel du Nord / Hôtel du Nord
Francie 1937 / hrají: Arletty, Louis
Jouvet, Annabella, Jean-Pierre
Aumont, Bernard Blier /
CZT / 91 min. / 35mm
Paříž nikoli skutečná, ale taková, jakou
si ji vysnil tvůrce legendárních Dětí ráje
Marcel Carné se svým věrným architektem
Alexanderem Traunerem, obydlená galerií
lidských charakterů. Pohledný Jean-Pierre
Aumont a svému jménu vždy dostávající
Annabella tvoří ústřední romantickou
dvojici, k níž tvoří skeptický protějšek
úžasné duo Jouvet / Arletty. Poučené
cinefily nikdy neomrzí zvláště jeden moment,
v němž povznešeně žoviální Louis Jouvet
vyprovokuje svou rázovitou družku Arletty
k podrážděné odpovědi s charakteristicky
pařížským zabarvením, když mu vmete do
tváře své: „Atmosphère, atmosphère!“
Sobota 05/03
17.30 A
 ntonín Máša / Hotel pro cizince
ČSR 1966 / hrají: Petr Čepek, Táňa
Fischerová, Josef Somr, Jiřina
Jirásková, Evald Schorm, Jiří Hrzán,
Jiří Menzel, Waldemar Matuška /
99 min. / 35mm
„Život a smrt, slasti, muka a trýzeň lásky,
naděje a zklamání, veselost a nostalgie,
mladost a stáří, lehkomyslnost a smrtelná
vážnost, umění žít a vychutnávat si život
anebo náklonnost k podlehnutí a pasivitě
– všechny tyto souběžnice lidského života
uvádí Máša na plátno jako hlavní hrdiny.
Jsou to dramatické vzpruhy pro děj-neděj,
který předvádějí divná individua, která
se najednou v létě setkají ve venkovském
hotelu se symbolickým názvem Svět. Tyto
hrdiny snad ani není možné charakterizovat,
protože jsou to jen filmové stíny, vytvořené
autorovou fantazií a zhmotněné jen jejich
projekcí na filmové plátno. Je zbytečné
zařazovat je podle klíče odrazu života
anebo je dávat do souvislosti s realitou.
To tu neexistuje, stejně jako to neexistuje
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u Jana Němce v Mučednících lásky, u Věry
Chytilové v Sedmikráskách nebo ve filmech
Pavla Juráčka. Jestliže však hledáme pouto
se skutečností – tak ho najdeme v pocitové,
emotivně-poetické rovině, kde můžeme
pochopit pravidla hry a vyladíme se na ně,
anebo nám autorské poselství filmu unikne.“
Galina Kopaněvová
Neděle 06/03
17.30 Erich Engel / Hotel Sacher /
Hotel Sacher
Německo 1938–39 / hrají: Willy
Birgel, Sybille Schmitzová, Wolf
Albach-Retty, Hedwig Bleibtreuová,
Karl Stepanek / CZT / 73 min. / 35mm
Zlověstně napjaté veselí panuje o Silvestru
1913 v noblesním hotelu Sacher v hlavním
městě imperiálního Rakousko-Uherska. Ve
společnosti korunovaných hlav, diplomatů,
oficírů a dam s pochybnou pověstí graduje
milostné drama krásné ruské špiónky
a vysokého zaměstnance rakouské
administrativy. Mondénní Sybille Schmitzová
(předobraz Fassbinderovy tragické hrdinky
filmu Touha Veroniky Vossové) oslní nejen
sošného Willyho Birgela.
20.00 R
 ainer W. Fassbinder /
Varování před svatou děvkou /
Warnung vor einer heiligen Nutte
SRN 1970 / hrají: Eddie Constantine,
Lou Castel, Hanna Schygulla, Rainer
W. Fassbinder, Marquard Bohm,
Margarethe von Trotta, Werner
Schroeter, Hannes Fuchs, Uli Lommel,
Kurt Raab, Ingrid Cavenová, Harry
Baer / CZT / 103 min. / 35mm /
první uvedení v Ponrepu
Září 1970. Pětadvacetiletý R. W. Fassbinder
natáčí v italském Sorrentu svůj třináctý
film (jedenáctý celovečerní!) situovaný do
jednoho přímořského hotelu (ve Španělsku).
Tématem je kinematografie, svatá děvka,
společenství filmařů, viděné – pěkně
v autorově stylu – v tom nejkrutějším světle.
Do své oblíbené bundy obléká Fassbinder
herce, který představuje hysterického
12

filmového režiséra, aby nenechal nikoho na
pochybách o nemilosrdné autobiografičnosti
svého díla. Krásně „rozeštvaný“ film,
dobovým publikem téměř zákonitě odmítnutý,
získal po 35 letech pozoruhodnou patinu
a je v neposlední řadě působivým dobovým
dokumentem plným nejrůznějších odkazů.
Ještě než se začne odvíjet jakýkoli děj,
ovládne plátno na pár minut bizarní mladík,
jinak nejoriginálnější německý režisér
Fassbinderovy generace, Werner Schroeter,
a odvypráví krátkou historku; ve zbytku
filmu pak hraje fotografa na place. Mýtický
herec Eddie Constantine (mj. Alphaville)
hraje sám sebe, budoucí slavná režisérka
Margarethe von Trotta sekretářku produkce,
vedlejší roli Davida ztvárnil další režisér
Hannes Fuchs a roli vedoucího výroby sám
Fassbinder.

delikátního dramatu (z dnešního pohledu
zcela nepohoršlivého), které Robert Siodmak
realizoval v listopadu a prosinci roku 1932.
Do kin se film dostal 20. března 1933, tedy
už po Hitlerově puči. O den později vycházejí
pochvalné recenze z pera předních kritiků
(mj. Lotte Eisnerová), ale také odsudky
v nacistickém tisku, volající kvůli údajné
amorálnosti dokonce po zákazu snímku.
Robert Siodmak okamžitě opouští Německo.

Pondělí 07/03
17.30 Róby a garderóby Třetí říše /
Dresscode im NS-Hotel-Film

Velký nostalgik švýcarského filmu Daniel
Schmid (1941–2006) čeká u nás zatím na
své objevení. Jako pro Percyho Adlona je
pro Schmida svět hotelů důvěrně známou
říší vlastního dětství, a právě toto formující
období se rozhodl ve svém filmu Mimo
sezónu probudit k životu. Žádný „amarcord“,
ale spíš dramaturgicky rozvolněné
hledání ztraceného času staré Evropy,
evokace všeho, co nenávratně zmizelo.
Při jeho procházce rejem známých hlasů
a povědomých tváří pozoruje vypravěče jeho
dětské Já.

přednáška / tlumočení do češtiny /
vstup volný
Evelyn Hampickeová, renomovaná
specialistka z filmotéky berlínského
Bundesarchivu, nás slovem i obrazem
provede hotely zobrazenými v německých
filmech let 1933 až 1945, se zvláštním
důrazem na prezentovanou módu a celou řeč
významů a symbolů s tím spojenou.

20.00 D
 aniel Schmid / Mimo sezónu /
Zwischensaison
Švýcarsko 1991 / hrají: Ingrid
Cavenová, Ulli Lommel, Andréa
Ferréolová, Arielle Dombasleová,
Maurice Garrel, Marisa Paredesová,
Geraldine Chaplinová, Carlos Devesa,
Vittorio Mezzogiorno / kamera:
Renato Berta / CZT / 94 min. / 35mm

18.00 R
 obert Siodmak / Palčivé tajemství /
Brennendes Geheimnis
Německo 1932 / hrají: Willi Forst,
Hilde Wagenerová, Alfred Abel,
Lucie Höflichová, Hans Joachim
Schaufuss / CZT / 81 min. / 35mm
Stefan Zweig líčí ve své stejnojmenné
novele historku o třináctiletém Edgarovi,
který objeví „palčivé tajemství“: atraktivní
bonviván Haller, k němuž chlapec pojal
důvěru, je pro jeho matku víc než jen
přítelem. Rakouský Oldřich Nový, totiž
idol divaček třicátých let Willi Forst, se
citlivě přizpůsobil komornímu ladění tohoto
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Zastoupení Valonsko-Brusel v Praze ve
spolupráci s NFA připravilo v rámci Dnů
frankofonie poctu belgické autorce
– ve světovém měřítku vedle Agnès Vardové
nejvýznamnější ženě‑režisérce druhé
poloviny dvacátého století.
Organizace Tereza Moravcová, David Havas.
Texty a překlady Milan Klepikov.

Noci a dny
s Chantal
Akermanovou

V časech, kdy jsme všechny byly
feministkami, pokoušely jsme se definovat,
co to například je, ten ženský styl.
Nemyslím, že by se nám to bylo povedlo.
Jsou spisovatelé velcí a spisovatelé
špatní, jediný rozdíl je, že špatní autoři to
mají snazší, pokud jsou muži, než špatné
autorky, protože nároky na ženy jsou vyšší.
Na základě filmu Jeanne Dielmanová mne
zaškatulkovali coby feministickou režisérku.
Já jsem přitom žádný feministický film dělat
nechtěla, chtěla jsem prostě natočit
Jeanne Dielmanovou.
Na druhé straně: viděli jste v časopise
Sight and Sound žebříček stovky nejlepších
filmů? Není tam žádná Agnès Vardová, žádná
Marguerite Durasová, žádná Nevímkdo. Je to
strašné, jsem tam jediná žena. Jediná!
Chantal Akermanová (srpen 2012)

Co mne s Chantal spojuje, to není jen
stejná generace, ale to, že mezi Eustachem,
Doillonem, Téchiném a Jacquotem jsme
jedině my dva patřili celých deset let
k undergroundu. Nebylo to naším cílem,
dostal nás tam osmašedesátý rok. Je nutné,
aby vaše generace pochopila, že nás k tomu
14
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nic nenutilo, ale že po osmašedesátém
jsme prostě divácké filmy dělat NECHTĚLI.
Vycházejíce z kritiky společnosti spektáklu
nám přišlo vulgární takové zaměstnání vůbec
mít. Přidali jsme se tudíž k hnutí, které
místo na reklamu spoléhalo na doporučování
mezi přáteli. Moc zvláštní věc: elitářství,
ale žádné buržoazní elitářství. Žádné úsilí
o úspěch, o společenské uznání nebo
o jakýkoli vliv. Chtěli jsme zůstat v skrytu.
Po dobu tvorby jednoho filmu? Ne: chtěli
jsme takto postupovat napořád. Jeanne
Dielmanová je přece krom jiného také
příběhem star Delphiny Seyrigové, která
svolí ke spolupráci s undergroundovou
režisérkou, stejně jako když star Jean
Sebergová svolila s účastí v mém vlastním
filmu Vysoká osamění.
Moc lidí, jako byla Chantal, už nezbylo.
V mém okruhu jsou to Leos Carax nebo
Jacques Doillon. Je tu Godard. Jenom
o umění už tu nejde, dotýká se mne to,
jako by šlo i o můj vlastní konec, o začátek
konce. Smrt Chantal, stejně jako kdysi
sebevražda Jeana Eustache je bod, kde
se ukazuje, že kinematografie sama
o sobě je drama.
Philippe Garrel (říjen 2015)

Pondělí 04/04
19.30 C
 hantal Akermanová /
Jeanne Dielmanová, Obchodní
nábřeží 23, 1080 Brusel /
Jeanne Dielman, 23 Quai du
Commerce, 1080 Bruxelles
Belgie 1975 / hrají: Delphine
Seyrigová, Jan Decorte, Henri Storck,
Jacques Doniol-Valcroze, Yves
Bical / CZT / 201 min. / DVD
Pravidelným přijímáním pánských návštěv
ve svém omšele kultivovaném bruselském
bytě si Jeanne Dielmanová přivydělává na
živobytí, jinak ale vede zoufale nevzrušený
život ovdovělé ženy v domácnosti, přes den
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sama, večer se svým téměř dospělým synem.
Než nedlouho před koncem filmu dojde
k události, která nedovolí, aby mlčenlivá
řeka jejího života dál plynula v dosavadním
korytě, budeme po více než tři hodiny
sledovat jen jednu jedinou věc: toto plynutí.
Radikální oddramatizování si může někdo
mylně vykládat jako vyhrocené autorské
gesto, ale jen druhořadí tvůrci se uchylují
k prázdným stylovým exhibicím. V Jeanne
Dielmanové nenajdeme jediný záběr,
který by tu byl „navíc“, v němž by nebyla
přítomná fascinující tenze a – což není
nejméně důležité – který by nebyl krásný.
A pak je tu tvář, kterou bychom dovedli
pozorovat ještě několik dalších hodin; patří
Delphine Seyrigové, herečce, která svou
odvahu podpořit ty nejriskantnější projekty
prokázala už ve filmech Alaina Resnaise Loni
v Marienbadu a Muriel.
Jeannin postarší zákazník z prvních minut
snímku je klasik meziválečného belgického
filmu Henri Storck (1907–1999), do role
jiného zákazníka, tentokrát pána ve
středních letech, obsadila Akermanová
dalšího režiséra, zakladatelskou osobnost
francouzské nové vlny Jacquesa Doniola-Valcroze (1920–1989).
Chantal Akermanové bylo teprve pětadvacet
let, když po několika kratších filmech
přikročila k realizaci tohoto rigorózního
monumentu klasické filmové moderny, který
dnes platí za nejvýznamnější belgický
film vůbec. Až do té doby se v dějinách
kinematografie objevil jen jeden režisér,
který k umělecké zralosti a svrchovanému
ovládnutí všech výrazových prostředků
dospěl v tak mladém věku: Orson Welles
v roce 1940.
Středa 06/04
18.30 Chantal Akermanová /
Noc a den / Nuit et jour
Belgie – Francie – Švýcarsko 1991/
hrají: Guilaine Londezová, Thomas
Langmann, François Negret /
CZT / 90 min. / 35mm
16

Jack a Joseph řídí stejné taxi, jeden ve
dne, druhý v noci. Jack žije s Julií ve městě
uprostřed milionů lidí, ale ti dva jsou se
svou láskou úplně sami, okolní svět se
kamsi vytratil. Stejně jako, že po noci
následuje den je jasné, že po Jackovi pozná
Julie Josepha. Subtilní strukturalistická
romantika akermanovského typu, v níž
abstraktnost zobrazeného světa a situací
nijak nebrání pravdivosti v líčení citů,
absolutních. Před kamerou jedna dívka
a dva chlapci (v roce 1991 ještě nikdo
netuší, že z eféba Thomase Langmanna se
po miléniu vyklube veleúspěšný producent
komerčních blockbusterů); za kamerou dva
z nejvěrnějších rivettovských spiklenců:
Pascal Bonitzer, scenárista a Martine
Marignacová, producentka, krajně
nekomerční (pochopitelně).
20.30 C
 hantal Akermanová /
Zajatkyně / La captive
Francie 2000 / hrají: Sylvie
Testudová, Stanislas Merhar, Aurore
Clémentová / CZT / 108 min. / DVD
Dříve za „nefilmovatelný“ považovaný
románový cyklus Marcela Prousta Hledání
ztraceného času (1913–1927) se už dočkal
hned několika filmových adaptací, přičemž
někteří režiséři se pokusili převést na
plátno tresť celého díla (Raúl Ruiz a jeho
Čas znovu nalezený), jiní se soustředili
na některou z jeho částí. To platí pro
Volkera Schlöndorffa a jeho Swannovu
lásku nebo pro Chantal Akermanovou a její
Zajatkyni, ze všech dosavadních filmů
inspirovaných Proustem asi nejzdařilejší.
Uvězněná (1923) je pátým ze sedmi románů,
z nichž Hledání ztraceného času sestává.
Akermanová natočila film vymykající se
módám své doby, stylisticky zde vychází
ze svých začátků v sedmdesátých letech
a osobitě navazuje na filmaře, kteří dovedli
zobrazit uzurpátorskou (mužskou) posedlost
obrazem milované bytosti, jako byli
Antonioni (Identifikace jedné ženy) nebo
Hitchcock (Vertigo).
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Čtvrtek 07/04
20.00 Chantal Akermanová /
Skoč, mé město / Saute ma ville
Belgie 1968 / hraje: Chantal
Akermanová / 13 min. / DVD
Jedna rozpustilá holka dorazí domů a začne
provádět domácí úklid, počínajíc si přitom
poněkud dadaisticky. Je zdánlivě v dobrém
rozmaru, zpívá si. Chantal Akermanová
natáčí svůj první snímek a sama se obsazuje
do ústřední role. V tomhle malém filmu je tak
trochu celý její život a – jak víme teprve od
loňského podzimu – i jeho zakončení. Bylo jí
osmnáct, když ho natočila.
+ dokumentární film
Marianne Lambertová / Nikam
nepatřím / I Don’t Belong Anywhere:
The Cinema of Chantal Akerman
Belgie 2015 / CZT / 67 min. / DVD
„Chantal je v permanentním pohybu,
jeden den v Paříži, druhý den v Bruselu,
další zase v New Yorku. Tohle ustavičné
tam-a-zpátky je, myslím, pro její život
nezbytné. Jakmile se Chantal zastaví, je
v nebezpečí,“ poznamenala autorka tohoto
dokumentárního portrétu bezprostředně po
jeho natočení. Svědkem trvalého vlivu díla
Chantal Akermanové na tvorbu ostatních
filmařů je v tomto snímku Gus Van Sant.
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Středa 02/03
20.15 Délka vlny a filmy Stana Brakhage
a George Kuchara
Hommage an das Österreichische
Filmmuseum / A Tribute to the Austrian
Filmmuseum / uvádí Henry Hills
Stan Brakhage / Anticipace
noci / Anticipation of the Night
USA 1958 / 42 min. / 16mm
Jedno z přelomových děl amerického filmu
padesátých let, které „nejenže překonává
dualitu mezi graphic cinema a film poem,
ale vytváří zcela novou kategorii“ (Martin
Čihák). V Ponorné řece kinematografie
(AMU 2013), v kapitole věnované tzv.
čistému filmu, přísluší filmu Anticipace noci
sedmistránkový rozbor.

Avant-garde

George Kuchar /
Objímej mne, dokud jsem nah(ý) /
Hold Me While I’m Naked
USA 1966 / 15 min. / 16mm
Kdyby „sprchovací film“ patřil ke
kodifikovaným filmovým žánrům, pak by tento
čtvrthodinový opus musel být zmiňován po
boku Psycha (1960), míní filmový historik
Stefan Grissemann. Zde máme jednou
minimalistický americký underground
konečně v celé jeho nahotě; freudiánský
sebereflexivní filmový výsměch.
Michael Snow /
Délka vlny / Wavelenght
Kanada 1966 / 41 min. / 16mm
„Velká část publika s protesty opouští
sál. Kdo viděl film Délka vlny do konce
nebo podruhé, hrouží se do mlčení.
Je nepravděpodobné, že někdo udělá
fascinující film tak, že 45 minut neukáže
nic víc než místnost s okny. Délka vlny
byla v Knokke jednou z mála událostí.“ Tato
slova napsal v únoru 1968 ve svém referátu
z filmového festivalu v belgickém Knokke
dvaadvacetiletý student prvního ročníku
Vysoké filmové školy v Mnichově Wim
Wenders (byl to jeho první zveřejněný text).

18
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Dnes je Délka vlny nejvýše hodnoceným
kanadským filmem vůbec (mezinárodní
anketa časopisu Sight and Sound, 2012).
Michael Snow (nar. 1929) o svém díle říká:
„Film Délka vlny byl natočen během jednoho
týdne v prosinci 1966, předcházel mu však
rok poznámek a podivně neartikulovaných
úvah. Byl sestříhán a první kopie byla
k vidění v květnu 1967. Chtěl jsem vytvořit
jakousi sumarizaci svého nervového
systému, nábožensky laděných domněnek
a estetických idejí. Zamýšlel jsem jakýsi
časový monument, ve kterém by byla stejně
oslavena krása i chmura, chtěl jsem udělat
jakousi definitivní výpověď o čistě filmovém
prostoru a čase balancující mezi iluzí
a skutečností, a to vše se zřetelem k vidění.
Film je plynulou pětačtyřicetiminutovou
transfokací jdoucí z nejširšího záběru až
k úplně nejužšímu na konci. Byl natáčen
pevně fixovanou kamerou umístěnou na
jednom konci osmdesát stop dlouhého
podkroví a zaměřenou na protější konec,
na řadu oken a ulici. Toto prostředí
a akce, která se tu odehrává, jsou jakýmisi
kosmickými ekvivalenty. Prostor (stejně
jako transfokace) je narušen čtyřmi
lidskými událostmi včetně smrti. V těchto
případech se vždy objeví synchronní
zvuk, hudba a mluvené slovo, objevují se
zároveň s elektronickým zvukem generátoru
produkujícího sinusoidu, která jde od
nejnižších frekvencí (50 Hz) do nejvyšších
(12 kHz) v průběhu celých čtyřiceti minut.
Je to jakési totální glissando, zatímco film je
spíše crescendo a rozprostraněné spektrum
umožňující využít darů proroctví i paměti,
jak nám to může poskytnout pouze film
a hudba.“
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Pátek 04/03
20.00 Klasická americká avangarda
– filmy Kennetha Jacobse
a Paula Sharitse

Čtvrtek 17/03
20.00 Pedro Maia uvádí své filmy
ve spolupráci s FAMU /
v rámci projektu OpenEye16 /
uvádí Martin Blažíček

Hommage an das Österreichische
Filmmuseum / A Tribute to the Austrian
Filmmuseum / uvádí Henry Hills
Kenneth Jacobs / Tom, syn Toma
dudáka / Tom, Tom, the Piper’s Son
USA 1969 / 115 min. / 16mm
Kenneth Jacobs (nar. 1933) si z tvorby
Billy Bitzera (1872–1944), pověstného
kameramana přelomu 19. a 20. století, vybírá
krátkou grotesku v historických kostýmech
Tom, syn Toma dudáka a vytváří z ní film
desetkrát tak dlouhý. Kinematografie
v dílku z roku 1905 ještě nic netuší
o technických a výrazových možnostech,
které začne za pár let rozvíjet krom mnoha
jiných tentýž Bitzer, až vytvoří umělecký
tandem s režisérským nováčkem D. W.
Griffithem. Tenhle Tom je zatím živočichem
v embryonálním stavu, je to „ne-film“, „film
před filmem“, ideální demonstrační objekt
pro někoho, kdo si je naopak možností
filmové formy maximálně vědom.
Paul Sharits /
T,O,U,C,H,I,N,G / T,O,U,C,H,I,N,G
USA 1968 / 12 min. / 16mm
Sebepoškozování nejen jako „námět“
filmu, ale vepsané do samotného
agresivního filmového „těla“, v klasickém
dvanáctiminutovém snímku Paula
Sharitse (1943–1993). Martin Čihák:
„T,O,U,C,H,I,N,G naprosto zřetelně ukazuje
na ohromný potenciál, jejž v sobě skrývají
single frame filmy zbavené jakéhokoli děje
i iluzivního pohybu. V hraných snímcích je
totiž potencionalita filmu omezována tím, že
veškerá snaha o působení na diváka je vždy
vedena prostřednictvím herců a vázána na
průběh děje.“
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Portugalský, v současnosti v Berlíně
působící filmař Pedro Maia (nar. 1983)
patří ke generaci tvůrců, kteří v prostředí
nezávislých filmových „labů“ s téměř
alchymistickým zaujetím prozkoumávají
chemické procesy vzniku obrazu. Jeho filmy
překypují netradičními barevnými posuny,
podprahovými záblesky světla, zpřítomňují
a vizuálně rozvíjí samotnou přítomnost
filmové materie. Maia vychází z letité tradice
rukodělného filmu, která v pojetí soudobých
tvůrců již dávno opustila radikální pozice
kritiky filmového média a pohybuje se
spíše v prostoru mediální archeologie,
doprovázené remediací filmových kvalit
do digitálního prostoru. Kromě filmů na
formátech 8 a 16 mm vytváří Maia instalace
a performance, ve kterých pomocí aparátů
vlastní konstrukce zasahuje do mechanismů
projekce. V posledních letech se stal
jedním z nejvyhledávanějších „analogových
VJs“, mimo jiné vytvořil koncertní projekce
pro Vessel, Shxcxchcxsh, Lee Ranalda,
Fennesze, Demdike Stare, Tropic of Cancer.
Úterý 12/04
20.00 K 110. výročí narození
Samuela Becketta
Kvadrát Beckett – Campbell / HD
Samuel Beckett – Marin Karmitz /
Comédie / Francie 1966 / 20 min.
Samuel Beckett / Quadrat I + II / SRN
1982 / 15 min.
Duncan Campbell / Oh Joan, No /
Velká Británie 2006 / 12 min.
Duncan Campbell / It for Others /
Velká Británie 2013 / 54 min.
Ve stínu prozaických a dramatických děl
Samuela Becketta zůstávala dlouhou dobu
řada televizních inscenací, na nichž se
režijně podílel, a především jeho snímek
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s názvem Film s Busterem Keatonem v hlavní
roli. Zvýšený zájem o audiovizuální část
Beckettovy tvorby přineslo až uvedení
inscenací Quadrat I + II na přehlídce
současného umění documenta x, kam je
v roce 1997 zahrnula francouzská kurátorka
Catherine Davidová. Od té doby jsou Film
a Beckettovy i méně známé inscenace
pro západoněmeckou televizi pravidelně
uváděny na filmových přehlídkách, v muzeích
i v galeriích a patří k inspiračním zdrojům
řady současných umělců. Patří mezi ně
i laureát Turnerovy ceny za rok 2014,
britský umělec irského původu Duncan
Campbell, který ve svých filmech a videích
k Beckettovu dílu výslovně odkazuje
a který některé své výstavy sám doprovodil
projekcemi Beckettových inscenací.
Comédie je filmovou adaptací Beckettova
dramatu Hra (1962–63), kterou společně
s autorem realizoval francouzský režisér
Marin Karmitz. Po neúspěšném uvedení na
benátském filmovém festivalu byl snímek
považován za ztracený a znovuobjeven byl
až v roce 2000. Comédie i pozdější televizní
inscenace Quadrat I + II mezním způsobem
redukují užívané výrazové prostředky.
V prvním případě na střídavě osvětlované
mluvící hlavy a v druhém na pouhý rytmický
pohyb postav na uzavřené čtvercové scéně.
Duncan Campbell ve videu Oh Joan, No
Beckettův postup ještě zradikalizoval
a vizualitu snímku omezil na různé formy
světelných záblesků. Ve filmu It for Others
se Campbell pro změnu inspiroval filmovým
esejem Alaina Resnaise a Chrise Markera
Také sochy umírají z roku 1953. Snímek,
jenž kombinuje archivní záběry s animací
a výrazovým tancem, je věnován otázkám po
významu věcí v životě současné společnosti.
Připravil a uvádí Karel Císař. Projekce je
součástí mezinárodního kolokvia CHAOS and
FORM: Echoes of Beckett in Literature,
Theatre and the Arts, kterou pořádá
Filosofický ústav Akademie věd ČR.
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Čtvrtek 17/03
17.30 Giovanni Zannini /
Nahá dívka / La Vergine nuda
Itálie 1916 / hrají: Lina
Pellegriniová, Elbano Mezzetti,
Felicita Prosdocimiová, Giovanni
Zannini / CZT / 50 min. / 35mm
Febo Mari / Popel / Cenere
Itálie 1916 / produkce: Arturo
Ambrosio / hrají: Eleonora Duse,
Febo Mari, Nietta Mordegliaová /
CZT / 31 min. / 35mm

Film před
sto lety
–
rok 1916

Největší divadelní hvězdy devatenáctého
století byly Francouzka Sarah Bernhardtová
a Italka Eleonora Duse. Obě žily dost dlouho
na to, aby mohly být zvěčněny i novým
technickým vynálezem; v případě druhé
tragédky se pokus omezil na jediný film,
Popel. Z dopisu adresovaného hereckému
partnerovi Febo Marimu, který snímek
zároveň režíroval, vysvítá, že italská diva
byla obeznámená s nejnovější Griffithovou
tvorbou. Sentimentální příběh inspirovaný
stejnojmenným románem Grazie Deleddové
byl realizován v exteriérech na Sardinii
v dobově preferovaném symbolistním stylu.
Před snímkem Popel promítneme z italské
produkce roku 1916 film Nahá dívka,
melodrama o manželském nedorozumění
vyvolaném malířským plátnem s choulostivým
syžetem. Snímek byl v NFA opatřen
viráží v roce 2001. Oba italské filmy
představujeme v Ponrepu poprvé.
Úterý 29/03
17.30 Robert Dinesen /
Maharadžův miláček /
Maharadjahens Yndlingshustru
Dánsko 1916 / hrají: Gunnar Tolnaes,
Lilly Jacobsonová, Carlo Wieth,
Thorleif Lund / CZT / 47 min. / 35mm
Holger-Madsen /
Pax aeterna / Pax aeterna
Dánsko 1916 / hrají: Carlo Wieth, Carl
Lauritzen, Frederik Jacobsen, Marius
Egeskov, Anton de Verdier, Philip
Bech / CZT / 54 min. / 35mm
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Žádná jiná evropská země nezažila svůj
komerční vrchol tak záhy, jako malé
Dánsko, které se těsně před rokem 1910
stává skutečnou filmovou velmocí. Zlatá
éra nepotrvá déle než deset let, zajistí
ale hlavním talentům (režiséři Benjamin
Christensen a Urban Gad, herečka Asta
Nielsenová) stabilní pozici v zahraničních
ateliérech. Jedním z posledních opravdových
dánských blockbusterů, řečeno dnešním
termínem, se stal Maharadžův miláček.
Půvabná Evropanka Elly se poté, co zhrdla
bratrancovou nabídkou k sňatku, seznámí
v luxusním letovisku s tajemným maharadžou
z Bhagalpuru. Netuší, že galantní pohádkový
princ si ji vyhlédl jako perlu pro svůj indický
harém. Na úspěch filmu reagovali dánští
producenti stejně jako dnešní hollywoodští:
v roce 1918 následoval Maharadžův miláček
II. a v roce 1920 Maharadžův miláček III.
V druhém snímku našeho dánského večera
se představitel odmítnutého bratrance
promění v korunního prince Alexise
– v pacifistickém dramatu Pax aeterna.
Středa 20/04
17.30 F
 airbanks, Lloyd,
Pickfordová, Chaplin
USA 1916 / CZT /
celkem 103 min. / 35mm
W. Christy Cabanne /
Fairbanks se žení / Flirting with Fate
hrají: Douglas Fairbanks, Jewel
Carmenová, W. E. Lawrence / 34 min.
Hal Roach / On námořníkem /
Luke Joins the Navy
hrají: Harold Lloyd, Snub Pollard,
Bebe Danielsová / 8 min.
W. L. Glacken / Jack v zemi
obrů / Jack the Giant Killer
produkce: John Bray / 7 min.
John B. O’Brien / Malá Holanďanka /
Hulda from Holland
hrají: Mary Pickfordová, Frank Losee,
John Bowers / 39 min.
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Leo White / Chaplinovy
trampoty / Triple Trouble
hrají: Charles Chaplin, Edna
Purvianceová, Wesley Ruggles,
Leo White / 15 min.
Rok 1915 znamenal zrod hvězdné slávy
dvou z největších legend němé éry:
Douglase Fairbankse a Harolda Lloyda
(druhého mohli ovšem diváci na plátně
zahlédnout v drobných roličkách už od
roku 1913). Nejstarší v NFA zachované
filmy s oběma herci, Fairbanks se žení
a On námořníkem, pocházejí z roku 1916.
Po kresleném intermezzu (Jack v zemi
obrů) se v druhé polovině pásma shledáme
s komerční královnou raného Hollywoodu
Mary Pickfordovou – tentokrát v roli
Malé Holanďanky. Kuriozitou pro znalce
je poslední snímek, neautorizovaný film
s Charlie Chaplinem. V květnu 1916 se
Chaplin snažil soudně zabránit promítání
filmové parodie Carmen (v Ponrepu
v prosinci 2015), kterou společnost Essanay
uvedla do kin s doplněnými pasážemi jako
celovečerní film. Soud dal ale zapravdu
zástupcům Essanay, kteří argumentovali
tím, že jim Chaplin zůstal po svém odchodu
k firmě Mutual dlužen několik krátkých
snímků. Nenaplnění smlouvy vedlo
Essanay i k vyhotovení druhého pseudochaplinovského opusu, proti němuž se
Chaplin už neohradil. Jeho osvědčený
herecký partner Leo White se – stejně jako
už u Carmen – ujal nezáviděníhodného
úkolu dotočení nových scén a jejich
střihového sladění s nepoužitými
Chaplinovými etudami (pro film Chaplin
zlodějem a pro nedokončený Life) z roku
1915. Pod názvem Triple Trouble se Whiteův
novotvar hrál od srpna 1918 v amerických
kinech a pod názvem Chaplinovy trampoty
i v českých.
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Jarní filmová
Scola
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Devatenáctého ledna 2016 zesnulý Ettore
Scola náležel k silné generaci italských
režisérů narozených na počátku třicátých
let, k nimž dále patří Giuliano Montaldo,
Folco Quilici, Ugo Gregoretti, Francesco
Maselli (všichni narozeni v roce 1930),
Scolův vrstevník Ermanno Olmi a bratři
Vittorio a Paolo Tavianiové. Jako autor
a ilustrátor satirických časopisů se v době
svých uměleckých začátků pohyboval
ve stejném prostředí jako Federico
Fellini; ze vzpomínek na rozhodující
setkání s „maestrem“ vzešel v roce 2013
Scolův poslední celovečerní snímek,
nikoli dokumentární, jak ve své obvyklé
diletantské zabedněnosti tvrdilo hned
několik českých žurnalistů v lednových
nekrolozích (například Jana Machalická
v Lidových novinách v článku s totálně
zavádějícím názvem Zemřel mistr grotesky
Ettore Scola) – navzdory tomu, že film
s názvem Jak zvláštní jméno Federico!
se na festivalech promítal i u nás. Jako
scenárista a od roku 1964 i jako režisér
vstoupil Scola do kinematografie v typicky
národní vlně „komedií po italsku“, z níž
pak v první polovině sedmdesátých let
pozvolna přestoupil k závažnější tvorbě.
Nikdy nezavržené východisko lidového
žánru ve spojení s levicovou angažovaností
a uměleckou soliditou přinesly Scolovi brzy
viditelné vavříny, mj. tři ceny v Cannes
(1976, 1977, 1980) nebo Césara za nejlepší
film (1983), i když evropská intelektuálská
kritika ho nikdy úplně nepřijala, dávajíc
přednost výlučnějším poetikám Marca
Ferreriho, Liliany Cavaniové nebo Carmela
Beneho. Československá distribuce úplně
opominula Scolovy komediální počátky a za
normalizace pak i jeho dost neortodoxně
pojaté bilancování historie intelektuální
(komunistické) Itálie (mj. Měli jsme se
tak rádi, 1974). Počínaje Zvláštním dnem
(1977) ho ale nečekaně vzala na milost
a od té doby patřily Scolovy snímky až
na pár výjimek k jistotám artové nabídky
českých kin.

Středa 30/03
19.30 T
 erasa / La Terazza
Itálie – Francie 1979 / hrají:
Marcello Mastroianni, Jean-Louis
Trintignant, Serge Reggiani, Ugo
Tognazzi, Vittorio Gassman, Stefania
Sandrelliová, Carla Gravinaová,
Ombretta Colliová, Francesco
Maselli, Ugo Gregoretti, Marie
Trintignantová / CZT / 150 min. / 35mm
Cannes 1980 – Cena za nejlepší
scénář
V Ettore Scolovi nalezl italský film svého
Čechova, soudili kritikové po premiéře
Terasy, trpké bilance debaklu italské
intelektuální elity konce sedmdesátých
let. Na terase jednoho římského domu se
pravidelně schází skupina někdejších přátel
z mládí – dnes padesátníků na vrcholu
svých kariér a/nebo na morálním dně svých
životů. Skvěle obsazený film nabídne
i sžíravé načrtnutí poměrů panujících
v tehdejší italské kinematografii manévrující
mezi nenáročnými komediemi, exploatací
sexu a pseudouměním pro snoby.
Pátek 01/04
20.00 T
 ančírna / Le Bal
Francie – Itálie 1983 / hudba a písně:
Charles Aznavour, Gilbert Bécaud,
John Lennon, Paul McCartney,
Charles Trénet, Fryderyk Chopin,
Vladimir Cosma, Paul Mizraki, Irving
Berlin / CZT / 104 min. / 35mm
César za nejlepší film roku 1983
Cena za nejlepší režii na MFF
v Západním Berlíně 1984
Půl století politické, společenské a kulturní
historie beze slov; Francie a s ní celý svět se
vejdou do jedné pařížské tančírny. Chaplin,
Gabin, Danielle Darrieuxová, Lilli Marleen,
Fred Astaire a desítky jejich bezejmenných
současníků v choreografické pantomimě
zachycující atmosféru jednotlivých období od
roku 1936 až do osmdesátých let.
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Pondělí 04/04
17.00 Vášeň lásky / Passione d’amore
Itálie 1981 / hrají: Bernard Giraudeau,
Valeria D’Obiciová, Jean-Louis
Trintignant, Massimo Girotti,
Bernard Blier, Laura Antonelli /
CZT / 111 min. / 35mm
Iginio Tarchetti (1841–1869) byl dekadentní
básník a prozaik milánské bohémy
devatenáctého století, sensibilní bouřlivák
ve službách vojenské administrativy,
oběť alkoholismu a tuberkulózy. Podle
jeho posledního, nedokončeného
autobiografického románu Fosca natočil
Ettore Scola svůj film Vášeň lásky, výtvarně
neobyčejně vytříbené kostýmní melodrama
o fatální lásce ošklivé ženy k důstojníkovi.
Pátek 15/04
20.00 Oškliví, špinaví a zlí /
Brutti, sporchi e cattivi
Itálie 1975 / hrají: Nino Manfredi,
Linda Morettiová, Ettore
Garofolo / CZT / 106 min. /
první uvedení v Ponrepu
Cannes 1976 – Cena za nejlepší režii
Sarkasticky úšklebná, drsná groteska
z předměstských brlohů. Příslušníkům
lumpenproletariátu chudoba, společenská
vyděděnost a sociální křivda nijak nepřidává
na tklivosti nebo ctnosti, nýbrž naopak
je podlamuje hmotně i morálně. Není
divu, že tímto lidovým obrázkem si italský
komunistický tvůrce české normalizační
distributory nezískal.
Neděle 17/04
17.30 Nová strašidla / I nuovi mostri /
Itálie 1977 / hrají: Ornella Mutiová,
Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Ugo
Tognazzi / CZT / 99 min. / 35mm
Léčba smíchem, hořkým. Pacient: italská
společnost sedmdesátých let. Tým
vyhlášených specialistů: Ettore Scola (šest
povídek), Dino Risi (čtyři povídky), Mario
Monicelli (dvě povídky).
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Óscar Ruiz Navia
…Tarkovskij – to byl skutečný obrat v mém
životě. Nejen jeho filmy, ale i jeho spisy.
Nebyl jsem kdovíjak zbožný, věřící člověk.
Ale díky tomuto filmaři jsem pro sebe
jistou víru našel. Jeho film Andrej Rublev
pojednává o mnichovi, který maluje ikony.
Stane se očitým svědkem krutého masakru
a nechce už nikdy víc malovat. V tom jsem
našel sám sebe v mé vlastní zemi…
Třiatřicetiletý Óscar Ruiz Naviaje
spolu s Ciro Guerrou hlavním představitelem moderní renesance kolumbijské kinematografie, která patřík nejpřekvapivějším fenoménům v aktuální
světové umělecké produkci.

Credo
Bresson
Tarkovskij

Alexander Kluge
Musím vám říci, že mi Tarkovskij moc chybí.
S Fassbinderem jsem si v roce 1971 slíbil, že
když z nás dvou umřu já jako první, natočí
on pár falešných filmů Alexandera Klugeho.
A když umře první on, udělám totéž já pro
něj. Což taky dělám. U Tarkovského bych
nemohl. Před jeho dílem bych měl posvátnou
úctu. Takže je pro mne filmařem vlastně
jen po pás a od pasu ještě čímsi jiným.
U Černého moře, v Kolchidě, žijí Médeini
strážci. Jsou to bytosti s krunýři, žádní lidé.
Vězí až po břicho v zemi a svou hořejší částí
brání vlast. Takhle vidím Tarkovského: jako
obojživelníka.
Alexander Kluge (nar. 1932) patřil
k nejdůležitějším styčným bodům
a podporovatelům Andreje Tarkovského po jeho emigraci ze Sovětského
svazu.
Michael Haneke
Ze všech uměleckých druhů odmítá jenom
na penězích nejvíce závislá kinematografie
zatvrzele jakoukoli reflexivní obnovu.
V A co dále, Baltazare, stejně jako ve všech
Bressonových filmech, je cítit takřka fyzická
averze jejich tvůrce proti každé formě lži,
zejména proti každé formě estetického
podvodu. Tento až vzteklý odpor se zdá být
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motorem veškeré jeho tvorby. Vede k čistotě
narativních prostředků, jaká v historii filmu
nemá obdoby.
Mám doma videonahrávku udílení cen
v Cannes roku 1983, kde Cenu za nejlepší
režii získali napůl Bresson za Peníze
a Andrej Tarkovskij za Nostalgii. Když,
vyzván Orsonem Wellesem, vystoupí na
jeviště Robert Bresson, propukne vřava,
zuřivý akustický boj mezi pískajícími diváky
a těmi, kteří tleskají. Welles musí několikrát
žádat o klid. Teprve když je na pódium
vyzván Tarkovskij, bouře protestů utichá.
Jen obsahem to zaviněno být nemohlo,
vždyť na každém festivalu máme přehršel
filmů vyprávějících o trpkém stavu světa.
Čím pohodlněji a elegantněji jsou zabydlené
v marasmu, tím větší šance mají u porotců
a u kritiků. Jestliže – pod ekonomickým
tlakem – takto všichni mlčky souhlasí
s nutností umělecké nedůslednosti, pak
jsou ojedinělá vybočující díla přestříhávána,
vykastrována, viděna přinejlepším coby
úlet toho kterého režiséra, odsunuta do
přihrádky experimentálního filmu anebo
jsou polovičatě tolerována jako výjimky
potvrzující pravidlo.
Jenže to nejvzrušivější a nejpravdivější, co
kinematografie může nabídnout, se nachází
právě mezi těmito výjimkami natočenými
Pasolinim, Tarkovským, Ozuem, Rossellinim,
Antonionim, Buñuelem, Resnaisem, Klugem,
Straubem a hrstkou dalších.
Identita obsahu a formy vyvolává u Bressona
tušení souvislostí a smyslu, jejž svět,
který popisují, pozbyl. Právě vypuštěním
vizualizovaného štěstí propůjčuje touze
křídla a na jednu šťastnou vteřinu
pozorování je v nich bolest ikony překonána.
Rakouský režisér Michael Haneke
(nar. 1942), je tvůrce filmů, jako jsou
Utajený (2005), Bílá stuha (2009)
nebo Láska (2012).
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Úterý 29/03
19.30 Andrej Tarkovskij / Stalker / Stalker
SSSR 1979 / hrají: Alexandr
Kajdanovskij, Anatolij Solonicyn,
Alisa Frejndlichová, Nikolaj
Griňko / CZT / 152 min. / 35mm
Vědec a spisovatel na cestě do Zóny.
Nejasný příslib, jejž reprezentuje Zóna, je
pro prvního intelektuála nebezpečný, druhý
odmítá v něj vůbec uvěřit. Stalkerovi, který
je doprovází, vzdělanost obou společníků
chybí. Zná jenom cestu.
Úterý 05/04
19.30 Andrej Tarkovskij /
Andrej Rublev / Andrej Rubljov
SSSR 1966 / hrají: Anatolij Solonicyn,
Rolan Bykov, Irma Raušová, Nikolaj
Burljajev / CZT / 170 min. / 35mm
„Umění existuje výhradně proto, aby
napravovalo svět. A o tom vlastně je můj
Rublev. Je o hledání harmonie a smyslu
života a o tom, jak se toto hledání odráží ve
vztazích mezi lidmi, mezi uměním a životem
a mezi současností a dějinami. (…) Toužím
říci, že člověk nesmí vnucovat své zkušenosti
ostatním lidem, že nesmí člověka nutit
řídit se radami odjinud, on je totiž povinen
využívat výhradně vlastní zkušenost, aby
pochopil, co je život. Tím způsobem vlastně
postupoval Rublev, mnich, který se vyučil
malování ikon v Trojickém klášteře a o jehož
růst se staral Sergej z Radoněže. Rublev ale
nasměroval svůj život úplně jinak, než jak
to chtěl jeho učitel, jenomže nakonec došel
k tomu, že správné je to, co mu vštěpoval
Sergej. Stalo se to téměř na sklonku jeho
života.“ Andrej Tarkovskij
Pátek 08/04
20.00 Andrej Tarkovskij /
Solaris / Soljaris
SSSR 1972 / hrají: Donatas Banionis,
Natalja Bondarčuková, Jüri Järvet,
Anatolij Solonicyn /
CZT / 156 min. / 35mm
Film Solaris natočil Andrej Tarkovskij podle
stejnojmenného vědeckofantastického
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románu polského spisovatele Stanisłava
Lema. Jeho příběh se odehrává v blíže
neurčené budoucnosti na vzdálené vesmírné
stanici kroužící kolem záhadné planety
Solaris, jež představuje dosud neznámou
formu vědomí. Planeta je jakýmsi gigantickým
mozkem, schopným zhmotňovat lidské
myšlenky a vzpomínky. Pracovníci laboratoře
se tak postupně propadají do silných
psychických traumat. Psycholog Kelvin, který
má tento problém prozkoumat na místě, se
ocitne tváří v tvář přízraku zemřelé ženy,
kterou kdysi velmi miloval. V takové situaci
vyvstávají otázky po smyslu života a otázky
hranic a možností lidského poznání vůbec.
Pondělí 11/04
20.00 Robert Bresson / A co dále,
Baltazare / Au hasard Balthasar
Francie – Švédsko 1966 / hrají: Anna
Wiazemská, Jean-Claude Guilbert,
Philippe Asselin / CZT / 90 min. / 35mm
+ krátký film
Jan Švankmajer / Et cetera / ČSR
1966 / 7 min. / 35mm
„Každý, kdo ho uvidí, bude velmi překvapen,
protože tento film, to je svět – za půldruhé
hodiny.“ Jean-Luc Godard
„I navzdory všem Bressonovým pozdějším
mistrovským dílům, je pro mne A co dále,
Baltazare i dnes nejcennějším ze všech
kinematografických drahokamů.“
Michael Haneke
Filmem, v němž Bresson došel v naplnění
postulátů svého tzv. „kinematografu“
(v opozici k běžnému „filmu“) nejdále
a jeho pohled na svět získal svou
nejuniverzálnější podobu, je A co dále,
Baltazare. Oslík Baltazar nás provází
světem, v němž odpovídá Bůh na každou
vroucnou modlitbu a na každé kategorické
prohlášení pravým opakem (většinou hned
v příští vteřině) a s každým novým úderem
pozemského zla přesto stvrzuje svou
skrytou všudypřítomnost – ve strohé kráse
nevysvětlitelného bytí.
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Středa 13/04
20.00 Andrej Tarkovskij /
Zrcadlo / Zerkalo
SSSR 1975 / hrají: Margarita
Těrechovová, Oleg Jankovskij,
Anatolij Solonicyn /
CZT / 98 min. / 35mm

Pátek 15/04
17.30 A
 ndrej Tarkovskij /
Ivanovo dětství / Ivanovo dětstvo
SSSR 1962 / hrají: Nikolaj Burljajev,
Jevgenij Žarikov, Valentina
Maljavinová, Andrej Michalkov-Končalovskij / CZT / 90 min. / 35mm

+ krátký film Zabijáci / Ubijcy / SSSR
1956 / CZT / 20 min. / 35mm
„Udělal jsem film, ve kterém nebyla ani jedna
epizoda vytvořena nebo vymyšlena proto,
aby vzbudila zájem diváka, připoutala jeho
pozornost, cokoliv mu vysvětlovala – byly
to skutečné vzpomínky spojené s naší
rodinou, s mojí biografií, s mým životem.
(…) V Zrcadle se nám (Leonardův) portrét
hodil k tomu, abychom ho konfrontovali
s hrdinkou, abychom zdůraznili, jak v ní, tak
v herečce Těrechovové, která hrála hlavní
roli, tutéž schopnost současně okouzlovat
i odrazovat. Zkuste přitom Leonardův
portrét rozložit na kompoziční prvky – a nic
tím nezískáte. Nejen to, síla emocionálního
účinku (…) spočívá právě v nemožnosti
upřednostnit ten či onen detail vytržený
z kontextu, v nemožnosti upřednostnit jeden
momentální dojem před druhým, to znamená
najít rovnováhu ve vztahu k nazíranému
obrazu. Otvírá se před námi možnost
vzájemného působení s nekonečnem.
K tomuto nekonečnu s radostným, strhujícím
spěchem směřuje náš rozum a cit.“
Andrej Tarkovskij
Film Zabijáci je Tarkovského školní prvotina,
adaptace stejnojmenné Hemingwayovy
povídky – s režisérským debutantem ve
vedlejší roli. Spolurežie Marika Bejkuová
a Alexandr Gordon.

+ středometrážní film
Andrej Tarkovskij / Válec a housle /
Katok i skripka / SSSR 1960 /
CZV / 46 min. / 35mm
„Ivanovo dětství se k náboženskému
kontextu hlásí otevřeně, a to zejména
kulturními citáty. Vojenští průzkumníci
mají základnu v rozbitém kostele, na
jehož stěnách jsou k vidění fresky;
operační plány spřádají ve věži, blízko
zvonu, z gramofonové desky si pouštějí
pravoslavné zpěvy, Ivan si v německé knize
prohlíží apokalyptické rytiny Albrechta
Dürera. V jednom záběru spatříme
nakloněný kříž prozářený slunečními
paprsky, rozechvívaný výbuchy. Když se
Ivan prodírá močálem, objeví se na okamžik
temné nebe se zapadajícím sluncem. V obou
případech režisér ještě podléhá tradiční
symbolice nebeského světla jako znaku
transcendence. V mladistvém rozvědčíku
Ivanovi se zřejmě setkáváme i s prvním
kristovským vtělením v Tarkovského
díle; chlapec v noci před svou poslední,
osudnou výpravou, zápasí s přízraky
a prožívá osobní krizi podobnou Kristovu
neklidu v zahradě Getsemanské; v mučicí
místnosti, kde byl nakonec vyslýchán
a popraven, vidíme pak ostnaté dráty, jež
jsou připomínkou trnové koruny.“ Jaromír
Blažejovský
Středa 20/04
20.00 A
 ndrej Tarkovskij / Oběť / Offret
Švédsko – Francie – Velká Británie
1986 / hrají: Erland Josephson, Susan
Fleetwoodová, Allan Edwall /
CZT / 138 min. / 35mm
Na počátku byl obraz malíře italské
renesance, pak první obrazy filmu, až
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k poslední větě: „Na počátku bylo slovo.
Proč, tati?“ Ke kterému otci se obrací
synova otázka? Čím budí strach Leonardo
da Vinci, narozený ve stejném znamení
(o jedenáct dnů později) jako filmař,
který prohlásil: „Celá kinematografie se
skrývá v jednom jediném záběru do té míry,
že jakmile spatříme jeden jediný záběr,
můžeme, podle mého, s jistotou prohlásit,
jak dalece talentovaný člověk ho natočil.“
Poslední film Andreje Tarkovského.
Čtvrtek 21/04
20.00 Robert Bresson /
Muška / Mouchette
Francie 1966 / hrají: Nadine
Nortierová, Jean-Claude Guilbert,
Paul Hébert, Jean Vimenet /
CZT / 75 min. / 35mm

Úterý 26/04
20.00 Robert Bresson /
Čtyři noci jednoho snílka /
Quatre nuits d’un rêveur
Francie 1971 / hrají: Isabelle
Weingartenová, Guillaume des Forêts
CZT / 77 min. / 35mm
+ krátký film
César de Ferrari /
Plastic People of the Universe /
ČSR 1970 / 10 min. / 35mm

+ krátký film
Jan Švankmajer / Johann Sebastian
Bach, fantasia g moll /
ČSR 1965 / 9 min. / 35mm
Co vlastně dělám v tomhle světě, ptá se
křehká dívka, Muška, němým pohledem,
v němž je pokora, přijetí věcí, jaké jsou,
i drzý vzdor, který se nikomu nepodaří
„ochočit“. Muška ví, že v tomto životě nemá
ve skutečnosti nic žádnou logiku, že jí
nebude mít ani její smrt, ale až přijde, bude
mít stejnou samozřejmost jako ranní slunce.
„Je mnoho důvodů, proč považuji Bressona
za fenomén světové kinematografie. Bresson
je opravdu z těch tvůrců, kteří dokazují, že
film je umění rovné klasickým uměleckým
formám jako třeba poezie, literatura, malba
nebo hudba. Druhý důvod mého obdivu
k Bressonovi je osobní. Jeho práce je pro
mě významná svou vizí světa. Je asketická,
skoro lakonická, dá se říci, že monumentální.
Následuje ho velmi málo umělců. Každý
seriózní umělec se snaží o jednoduchost,
ale jen málo z nich toho dosáhne. Bresson
je jeden z toho mála. Třetím důvodem je
nevyčerpatelnost Bressonovy umělecké
formy. Jde o to, že člověk ji musí brát
jako život, jako skutečnost. V tom smyslu
34

ho shledávám velmi blízkým orientálnímu
uměleckému konceptu zenu. Hloubka v úzce
definovaných mezích. Když Bresson pracuje
s těmito formami, usiluje o to, aby nebyl
ve svých filmech symbolický; pokouší se
vytvořit formu stejně nevyčerpatelnou, jako
je skutečnost.“ Andrej Tarkovskij

Nečekaně světlé dílo z tvorby „temného“
režiséra – v tomto paradoxu se film
shoduje s názvem své předlohy: Bílé noci.
Dostojevského román inspiroval v roce 1959
spisovatelova krajana Ivana Pyrjeva, ovšem
mnohem šťastnější ruku měli při adaptování
Bílých nocí neruští filmaři. Vedle Francouze
Bressona to byli Ital Luchino Visconti, jehož
Natálie pochází již z roku 1957, Američan
James Gray, jehož inteligentní newyorská
transpozice s názvem Milenci vznikla
v roce 2008 nebo nejnověji Francouz Paul
Vecchiali (Nuits blanches sur la jetée,
2014). Pařížská varianta z roku 1971 nese
název Čtyři noci jednoho snílka. Aniž
by se zřekl svých rigorózních formálních
principů, natočil Bresson okouzlující
(a místy dokonce lehce úsměvnou) studii
o tom, z jak nepatrných pohledů a gest se
rodí zamilovanost, o snílkovství jedněch
a o věrnosti druhých. Jestliže se dá tvrdit,
že v Bressonových filmech neexistuje žádné
déjà-vu, protože vše u něj působí tak, jako
bychom to v tuto chvíli na plátně viděli
poprvé, pak to platí i pro lásku.
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Pondělí 18/04
20.00 Robert Bresson / Peníze / L’Argent
Francie 1983 / hrají: Christian Patey,
Michel Briguet, Sylvie Van den
Elsenová / CZT / 82 min. / 35mm
Prohlašovat peníze nahlas za nástroj ďábla
by asi dnes působilo i mezi katolíky dost
anachronicky. Co nám nicméně katolík Bresson nepromine, je přehlížení evidentního
vztahu mezi vládou peněz a úbytkem humanity, jehož nevyhnutelnou poslední konsekvencí je fyzická likvidace lidských bytostí.
„Poslední, co se mnou v kině opravdu
pohnulo, byly Bressonovy Peníze.“
Aki Kaurismäki
+ předfilm Robert Bresson /
Veřejné záležitosti /
Les Affaires publiques
Francie 1934 / hrají: Béby, Marcel
Dalio, Gilles Margaritis /
CZT / 23 min. / 35mm
Dva velmi nepodobné snímky – poprvé
společně v Ponrepu: první a poslední film
Roberta Bressona, dobou vzniku vzdálené
od sebe téměř půl století. O Veřejných
záležitostech panovalo dlouho přesvědčení,
že se žádná kopie tohoto dílka nezachovala,
jeho objevení na konci osmdesátých let
bylo velkým překvapením. Satira z fiktivní
diktatury může námětem asociovat snímky
René Claira, zatímco obsazení některých
rolí (M. Dalio, G. Margaritis), připomene
zkušenému divákovi dobovou klasiku
– Renoirovy filmy v případě prvního herce,
Atalantu v případě druhého. Všechny
podobné stopy ale tentokrát spíš matou,
bressonovské komično působí uprostřed
veseloherní tradice třicátých let stejně
cizorodě, jako celá pozdější Bressonova
tvorba uprostřed té ostatní. Bresson sám se
k žánru takto úsečně stylizované satiry už
nikdy nevrátí, rozhodně je to ale debut, který
stojí za pozornost sám o sobě, nejenom jako
předehra k tvorbě, jejíž druhý opus pak na
sebe nechal čekat plných devět let.
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Puriša
Djordjević
–
Jugoslávská
tetralogie

Účastník jugoslávského odboje Mladomir
Djordjević si zvolil partyzánské a posléze
i umělecké jméno Puriša. Ve svých
vrcholných dílech se s dvacetiletým
odstupem vrátil k období druhé světové
války a bezprostředně následujícím letům.
Volná tetralogie propojuje ústřední postavy
v situacích určujících budoucí podobu
Jugoslávie. Dívka, Sen, Jitro a Poledne
se vymykají tradičně oslavnému zobrazení
národně-osvobozeneckého hnutí. Režisér
problematizuje dobovou představu
o dvojpólovosti konfliktu a nevyhýbá se
ani zesměšnění partyzánských bojovníků.
Do popředí staví jednotlivé lidské
příběhy, fatálně ovlivňované probíhajícími
událostmi.

Pondělí 21/03
17.30 Dívka / Devojka
Jugoslávie 1965 /
hrají: Milena Dravićová, Ljubiša
Samardžić, Rade Marković /
CZT / 79 min. / 35mm
Poetický příběh z války o lásce mezi vojákem
a mladou partyzánkou, vyprávěný dívkou,
vojákem, starým fotografem a německým
důstojníkem, podává subjektivní pohled na
válečné události. Dívčina neotřesitelná láska
vítězí nad krutostí války.

nejen životní příběhy, ale také sny mladých
partyzánů. Jeho filmová balada nezachycuje
tradičním způsobem partyzánské boje,
nýbrž jednotlivce uprostřed válečné situace.
Působivá je právě konfrontace snových
vizí, symbolických obrazů budoucnosti
s bezprostřední realitou.
Středa 23/03
17.30 J
 itro / Jutro
Jugoslávie 1967 / hrají: Ljubiša
Samardžić, Neda Arnerićová, Milena
Dravićová / CZT / 75 min. / 35mm
Stejně jako ve filmech Dívka (1965) a Sen
(1966) evokuje Djordjević také v tomto
snímku události druhé světové války, které
se odehrávaly v Srbsku, především v okolí
měst Čačak a Užice. Prostřednictvím své
osobité metody, přirovnatelné ke koláži,
zachycuje režisér atmosféru posledního
dne války a prvního dne svobody, přičemž si
klade otázku, zda ideály těch, kteří bojovali,
byly ve skutečnosti naplněny.
Čtvrtek 24/03
17.30 P
 oledne / Podne
Jugoslávie 1968 / hrají: Ljubiša
Samardžić, Neda Arnerićová, Faruk
Begoli / CZT / 81 min. / 35mm
Režisér v tomto filmu navazuje na své
tři předchozí snímky (Dívka, Sen Jitro)
a uzavírá jím volnou tetralogii. Děj se
odehrává v Bělehradě v červnu 1948. Na
osudech tří mileneckých dvojic ukazuje
komplikované mezilidské vztahy a naznačuje
proměny hodnot, jimiž jugoslávská
společnost prošla v poválečných letech.

Úterý 22/03
17.30 Sen / San
Jugoslávie 1966 / hrají: Ljubiša
Samardžić, Olivera Vučo, Mihajlo
Janketić / CZT / 80 min. / 35mm
Zatímco film Dívka (1965) pojal Djordjević
jako poetickou rekonstrukci osudu jedné
z mnoha bezejmenných obětí války,
v následujícím Snu se vzájemně prolínají
36
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Některá témata jsou tak bezbřehá, že je
třeba přikročit hned zkraje k nemilosrdné
redukci. V daném případě postupovala velmi
jednoduše podle dvou hlavních kritérií. Tím
prvním byla dnes tolik oblíbená pozitivní
diskriminace (= žádní muži), tím druhým
bylo připuštění pouze hereček se shodným
prvním písmenem křestního jména i příjmení.
Ani tak se nám samozřejmě nemohlo podařit
vejít se do obvyklých dvou měsíců programu,
sbírky NFA jsou přebohaté, konec cyklu je
v nedohlednu.
Hvězdná abeceda začíná…

Star!

38

Ponrepo

Anouk Aimée
Agnes Ayres
Brigitte Bardot
Betsy Blair
Betty Blythe
Clara Calamai
Claudia Cardinale
Claudette Colbert
Danielle Darrieux
Doris Day
Danièle Delorme
Dolores Del Rio
Deanna Durbin
Edith Evans
Greta Garbo
Greer Garson
Gloria Grahame
Helen Hays
Jenifer Jones
Laura La Plante
Mae Marsh
Mary Miles Minter
Marylin Monroe
Michèle Morgan
Mae Murray
Nita Naldi
Rosalind Russell
Sybille Schmitz
Sylvia Sidney
Simone Signoret
Simone Simon
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Čtvrtek 31/03
17.30 Anouk Aimée
↓
Claude Lelouch / Muž a žena /
Un homme et une femme
Francie 1966 / hrají: Anouk Aimée,
Jean-Louis Trintignant, Pierre
Barouh, Valérie Lagrangeová, Simone
Parisová / CZT / 96 min. / 35mm
Půvabnou Anouk Aimée jsme letos v Ponrepu
viděli už ve dvou filmech Alexandera
Astruka (Karmazínová záclona a Špatné
známosti) a v mistrovském díle Belgičana
André Delvauxe Jeden večer, jeden vlak.
Po boku Marcella Mastroianniho si zahrála
ve Felliniho dílech Sladký život a Osm
a půl, ideálního partnera ale našla v Jeanu-Louisovi Trintignantovi – v evergreenu
Claudea Lelouche Muž a žena, ověnčeném
v Cannes Zlatou palmou za nejlepší
film a v Hollywoodu Oscarem. Ve filmu
se stane pouze tolik, že skriptka Anne
Gauthierová, vdova po kaskadérovi, naváže
vztah s rovněž ovdovělým automobilovým
závodníkem Jeanem-Louisem. Jednoduchou
dějovou linku však dokázal režisér naplnit
silou citu a sugestivností atmosféry, již
dotváří podmanivá hudba Francise Laie. Tak
se zjevil nový typ femme fatale, ženy citlivé,
ale skrývající tajemství.
Úterý 05/04
17.30 Betsy Blair
↓
Mauro Bolognini / Stárnutí / Senilità
Itálie – Francie 1961 / hrají:
Claudia Cardinaleová, Anthony
Franciosa, Betsy Blairová, Philippe
Leroy / CZT / 107 min.
Terst před sto lety, město zasněné
i zatuchlé. Existenciálně laděný příběh
skeptického intelektuála bez ambicí a vitální
dívky (CC), která naopak dokáže bez skrupulí
využívat všech možností, jež jí život přináší.
Antihrdinovu sestru ztělesnila Američanka
Betsy Blairová (1923–2009), specializovaná
na role žen trpících ubíjejícím prostředím,
v němž musejí žít; nejvíce proslula díky
40

filmům Hlavní třída (1956) J. A. Bardema,
Marty Delberta Manna (1955) a Výkřik
(1957) Michelangela Antonioniho. V roce
1963 se provdala za čelného představitele
britského free cinema Karla Reisze.
Sobota 09/04
17.00 Claudia Cardinale
↓
Sergio Leone / Tenkrát na Západě /
C’era una volta il West
Itálie 1968 / hrají: Henry Fonda,
Claudia Cardinaleová, Charles
Bronson, Gabriele Ferzetti, Jason
Robards / CZT / 143 min. / 35mm
Ve své mistrovské filmové opeře Tenkrát
na Západě spojil Sergio Leone témata,
charaktery, humor a hudební experimenty
ze svých předešlých filmů a vytvořil
epický western. Film, který původně
neměl v Americe zvláštní úspěch, je dnes
považován za jeden z nejproslulejších
westernů vůbec. Jako již ve snímku Pro hrst
dolarů (1964), ani zde Leone nepředstavuje
příkladné hrdiny: hlavní postavy vyhlížejí
zanedbaně, kromě msty a svobodně
zvolené loajality neznají morálku – také
hollywoodský mýtus Henry Fonda v roli
zabijáka zde odkládá svoji obvyklou podobu.
Pondělí 11/04
17.30 Betty Blythe
↓
Maurice Elvey – Henry Otto /
Nocturno lásky aneb V říši
Neptunově / The Folly of Vanity
USA 1925 / hrají: Betty Blytheová,
Jack Mulhall, Billie Doveová /
CZT / 48 min. / 35mm
+ torzo filmu
David M. Hartford / Kočovníci
severu / Nomads of the North /
USA 1920 / 13 min. / 35mm

torzo. Vděčná role královny ze Sáby ve
stejnojmenném filmu z roku 1921 z ní na
několik sezon udělala v USA a ve Velké
Británii žádanou hvězdu. Ve zvukové éře
už se musela spokojit jen s malými rolemi,
filmovala nicméně prakticky až do konce
života. Virážovaný a kolorovaný němý snímek
Nocturno lásky z roku 1925 představujeme
v Ponrepu poprvé. V komedii o manželské
nevěře s vloženou snovou scénou připadla
BB podle očekávání role vampa svádějícího
(v realitě) hlavního hrdinu.
Úterý 19/04
20.00 Brigitte Bardot
↓
Louis Malle / Viva Maria! / Viva Maria!
Francie – Itálie 1965 /
hrají: Jeanne Moreauová,
Brigitte Bardotová, George
Hamilton / CZT / 110 min. / 35mm
+ krátký film
François Reichenbach /
S Brigitte Bardotovou /
Spécial Bardot / Francie 1968 /
23 min. / CZT / 35mm
V posledním ze čtyř společných filmů
dvojice M-M se režisér Louis Malle rozhodl
doplnit jedinečný ženský typ Jeanne
Moreauové o živočišný temperament Brigitte
Bardotové, která hrála už v jeho Soukromém
životě z roku 1961. Na podobných
„nepravděpodobných spojeních“ je vystavěn
celý film Viva Maria!, odehrávající se
za dnů mexické revoluce. Je to zároveň
intelektuálská recese i výpravný velkofilm,
anarchistický muzikál, na němž je patrný
vliv Buñuelova scenáristy Jeana--Claudea
Carrièra (v aktuálním programu Ponrepa
je podepsán i pod Nenápadným půvabem
buržoazie a pod Garrelovým snímkem
Ve stínu žen). Výsledek nejenže drží
pohromadě, ale dodnes udivuje vtipem
i několika nečekanými „ujetostmi“.

Betty Blytheová (1893–1972) debutovala
v roce 1920 po boku slavného „muže tisíce
tváří“ Lona Chaneye ve filmu Kočovníci
severu, z nějž uvidíme na úvod krátké
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K 400. výročí úmrtí Miguela de
Cervantese Saavedry (1547–1616)

Podoby
Dona
Quijota

Ať si Quijota popírá a kritizuje Sancho,
ať si Sancha popírá a kritizuje Quijote;
on, Cervantes, sám bude mít starost jen
o to, aby si ti dva s úctou zamilovali jeden
druhého, dokud rytíř neocení nesmírnou
účinnou moudrost a reálnou znalost
světa, kterou tají selský rozum Sanchův,
a dokud se Sancho neobrátí na víru mravní
vznešenosti svého pána a neprohlásí
u jeho úmrtního lože, že bude pokračovat
v jeho rytířském hrdinství. Což ovšem
znamená dát posléze za pravdu Quijotovu
idealismu. Ale znamená to také zbavit jej
jeho neúčinné pošetilosti. (…) Cervantes
očistil prostě rytířství a rytířskost od všech
jejích kontingencí, vybavil její trvalou mravní
podstatu, definoval ji jakožto nutný aspekt
moderního humanismu.
Václav Černý (1972)

Pondělí 18/04
17.30 G
 eorg Wilhelm Pabst /
Don Quijote / Don Quijote
Francie 1932 / hrají: Fjodor Šaljapin,
Arlette Marchalová, Dorville, Léon
Larive, Charles Martinelli, Pierre
Labry, René Donnio / animace: Lotte
Reinigerová / CZT / 78 min. / 35mm
Fjodor I. Šaljapin (1873–1957),
nejproslulejší světový basbarytonista
první poloviny dvacátého století, si získal
vavříny i jako charakterní herec. Donem
Quijotem byl už v roce 1910 ve stejnojmenné
Massenetově opeře, na počátku třicátých
let ho Charles Chaplin přivedl na myšlenku
ztvárnit Cervantesova rytíře i v hraném
filmu. Mluvilo se o několika možných
režisérech, mj. i o Sergeji Ejzenštejnovi,
Šaljapinova volba padla nakonec na
Němce Georga Wilhelma Pabsta. Ten
se ve Francii ocitl už o několik měsíců
dříve, než tam v roce 1933 z politických
důvodů emigrovali Fritz Lang, Max Ophüls
nebo Robert Siodmak, a těšil se velkému
respektu u pařížské kritiky, která byla
k uprchlické vlně z nacistického Německa
jinak nepřátelská, ne-li otevřeně xenofobní.
Slavnostní premiéra Pabstova filmu se
uskutečnila 16. března 1933 v Bruselu za
účasti belgického krále.
Pondělí 25/04
17.30 L
 au Lauritzen /
Don Quijote / Don Quixote
Dánsko 1926 / hrají: Carl
Schenstroem, Harald Madsen,
Carmen Villaová, Svend Melsing /
CZT / 60 min. / 35mm
Pat a Patachon byla jména nejpopulárnější
komické dvojice němé éry před Laurelem
a Hardym. Dánští herci s občanskými jmény
Carl Schenstroem a Harald Madsen si v roce
1926 troufli i na adaptaci Cervantesova
velerománu, jistě i proto, že vžité představě
o vzhledu obou hlavních hrdinů fyzicky velmi
dobře odpovídali. Snímek, který měl původně
trvat tři hodiny, byl natočen ve Španělsku.
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Pátek 29/04
17.30 Grigorij Kozincev /
Don Quijote / Don Kichot
SSSR 1957 / hrají: Nikolaj Čerkasov,
Jurij Tolubejev, Serafima Birmanová,
Ljudmila Kasjanová /
CZT / 91 min. / 35mm
Ejzenštejnův star Nikolaj K. Čerkasov
(Alexandr Něvský, Ivan Hrozný) byl po
Fjodoru Šaljapinovi už druhý Rus, který na
plátně ztvárnil španělskou literární figuru
číslo jedna, Cervantesova „rytíře smutné
postavy“. Režisér Grigorij Kozincev, jehož
zaujetí kulturou přelomu renesance a baroka
poznamenalo celé jeho pozdní filmové dílo,
pojednal Dona Qujota jako historickou
romanci a ohlas sklidil zejména za využití
širokoúhlého formátu a barvy.

Další významná zfilmování:
1903 Les Aventures de Don Quichotte de la Manche		
Ferdinand Zecca
1910 Don Quichotte 					Émile Cohl
1957–60 Don Quijote 					Orson Welles
1960 Don Kihot 						Vlado Kristl
1972 Man of La Mancha 					
Arthur Hiller
1992 El Quijote 						M. Gutiérrez Aragón
2000 Don Quixote 					Peter Yates
2002 El caballero Don Quijote 				M. Gutiérrez Aragón
2006 Honor de la cavalleria 				Albert Serra
44
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Neděle 06/03
15.00 Byl jednou pan Ponrepo
↓
moderované pásmo pohádek s tvůrčí
dílnou / 110 min. / 35mm / od 3 let
Čínská fantazie / Francie 1909
Pan Prokouk akrobat /
r. Zdeněk Rozkopal / ČSR 1959
Rek krotitel /
r. Marian Cholerek / Polsko 1974
Švec a čert /
r. Milan Šebesta / ČSR 1989
Jen počkej! V. /
r. Vjačeslav Kotěnočkin / SSSR 1970

Ponrepo
dětem

Viktor Ponrepo, zakladatel prvního stálého
kina v Praze, vás zve na přehlídku plnou
čar a kouzel, triků a optických klamů.
Návštěvníkům přiblíží atmosféru prvních
projekcí v kině. Kouzelnická čísla doprovodí
živá hudba.
Neděle 13/03
15.00 Jeden svět dětem
↓
moderované pásmo s tvůrčí
dílnou / CZV / 120 min. /
mp4 / od 8 do 13 let
Rok bez rodičů /
r. Els van Driel,
Sýrie – Nizozemsko 2015
Dům plný snů /
r. Marinka de Jongh /
Nizozemsko 2015
Tančím pro tebe /
r. Erlend E. Mo /
Norsko – Dánsko – Švédsko 2015
Festival dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět nezapomíná ani na
nejmenší diváky. Výběrem z letošních
nejlepších krátkých dokumentů pro děti
od osmi do třinácti let bude provádět
moderátor. V kavárně kina bude připravena
výtvarná dílna na letošní festivalové téma:
Hledání domova.
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Neděle 20/03
15.00 P
 avel Hobl / Máte doma lva?
ČSR 1963 / hrají: Vladimír Očenášek,
Josef Filip, Olga Machoninová /
81 min. / 35mm / od 6 let
Co byste dělali, kdybyste ráno zůstali stát
před zavřenou školkou a měli před sebou
celý den? Bráchové Pepa a Honza se vydají
sami na své první toulky Prahou. Seznámí se
s podivínským malířem, prozkoumají tajuplná
zákoutí Národního muzea a vysvobodí
zakleté muzikanty z podvodní říše.
Neděle 03/04
15.00 D
 obrý voják Švejk
aneb Ozvučujeme historii
↓
moderované pásmo s hudební
dílnou / 90 min. / 35mm, HD / od 7 let
Osudy dobrého vojáka Švejka I. /
r. Jiří Trnka / ČSR 1954
Pásmo českých němých filmů z 10. let
minulého století
Ve spolupráci s projektem Europeana
a kolegy z Národního muzea jsme připravili
interaktivní dětský program věnovaný
dějinám začátku minulého století. Zkusíme
ozvučit němé filmy a identifikovat donesené
předměty z rodinných archivů.
Neděle 10/04
15.00 L
 unapark filmových vynálezů
↓
moderované pásmo pohádek
s filmovou dílnou / 100 min. /
35mm / od 6 let
John ve filmovém ateliéru /
r. Gilbert W. Pratt / USA 1922
Jen počkej! XIII. /
r. Vjačeslav Kotěnočkin / SSSR 1979
Konec kouzelníka Uhahuly /
r. Hermína Týrlová / ČSR 1981
Rek a mravenci /
r. Romuald Kłys / Polsko 1986
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Před více než sto lety se zrodil film. Vedla
k němu ale dlouhá cesta, při které vznikla
spousta zajímavých objevů. V lunaparku
filmových vynálezů se s nimi seznámíme
a také si vytvoříme vlastní krátké příběhy.
Ty budeme sledovat v přístrojích, jako je
například praxinoskop, ale i na plátně, za
pomoci laterny magiky. Promítání doplní
hudbou náš klavírista.

Ponrepo školám
www.nfa.cz/vzdelavani/pro-skoly

Neděle 17/04
15.00 Neposlušný zajíček
a jiné pohádky
↓
moderované pásmo pohádek
s loutkovou dílnou /
110 min. / 35mm / od 3 let
Rek a drozd /
r. Józef Ćwiertnia / Polsko 1974
Já a Kiki /
r. Hermína Týrlová / ČSR 1972
Jano na rybačke /
r. Viktor Kubal / ČSR 1969
Jak kocourkovští potrestali vrabce /
r. Josef Zeman / ČSR 1979
Neposlušný zajíček /
r. Horst von Möllendorff / Protektorát
Čechy a Morava 1944
Na pohádkové pásmo naváže loutková dílna,
v níž vám představíme principy stínového
divadla. Děti si budou moct vyrobit loutky
a zahrát s nimi divadlo.
Neděle 24/04
15.00 Hajao Mijazaki /
Ponyo z útesu nad mořem /
Gake no ue no Ponyo
Japonsko 2008 / CZV /
100 min. / DVD / od 7 let
Chlapec Sósuke najde na mořském břehu
zlatou rybku, která je uvězněna v láhvi. Když
ji osvobodí, zjistí, že to není ledajaká rybka,
ale dcera podmořského čaroděje. Cesta plná
dobrodružství, vedoucí k proměně Ponyo
v dívku, tím začíná.
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Úterý 15/03
15.30 Český experimentální film
v posledním čtvrtstoletí
Martin Čihák ve své přednášce představí
výrazné osobnosti českého experimentálního
filmu posledních pětadvaceti let: Martina
Blažíčka, Martina Ježka, Františka Týmala
a jeden film ze světlopisné trilogie autorské
dvojice Čihák – Daňhel.
Úterý 29/03
15.30 Česká 90. léta pod vlivem
západních kategorií

Jak
vidět film?

Velkou část českých filmů, jejich
dramaturgickou výstavbu i způsob
oslovování diváků lze pojmenovat
kategoriemi a subžánry z oblastí západního
filmového braku. Na příkladech snímků
z devadesátých let a jejich zasazení do
kontextu filmové exploatace přednáška
Jiřího Flígla vyzdvihne jisté tendence, které
dodnes v české filmové produkci přetrvávají.
Úterý 12/04
15.30 Rebelové bez svatozáře
– Easy Rider & Co.
Přednáška Vladimíra Hendricha bude
zaměřena na životní i profesionální dráhu
amerických „nehrdinských hrdinů“ Marlona
Branda, Jamese Deana či Montgomeryho
Clifta. Dále se podíváme na charakter
revolty v americké kinematografii od
padesátých do sedmdesátých let minulého
století. Bezstarostnou jízdou se dostaneme
k charakteristice nejzajímavějších road
movies z první poloviny let sedmdesátých.
Úterý 26/04
15.30 Úvod do střihové skladby
Dlouholetý pedagog Katedry střihové
skladby FAMU Martin Čihák o úloze
a možnostech filmového střihu. Přednáška
bude doplněna krátkými ukázkami, tentokrát
však pouze z digitálních nosičů.
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Pátek 18/03
18.00 John Ford /
Podzim Cheyennů /
Cheyenne Autumn
USA 1964 / hrají: Richard Widmark,
Carroll Bakerová, James Stewart,
Edward G. Robinson, Dolores Del Rio,
Karl Malden, John Carradine, Harry
Carey ml., Ben Johnson /
CZT / 138 min. / 35mm
Zoufalý návrat zbytku zdecimovaného
kmene Cheyennů v roce 1878 z vymezených
rezervací do původních lovišť inspiroval
Johna Forda k epicky rozmáchlému
širokoúhlému snímku, v němž tento největší
filmový kronikář amerického Západu své
životní dílo bilancuje a zároveň i výrazně
reviduje. K bilančnímu charakteru přispívá
i mimořádně prominentní herecké obsazení;
s většinou tváří jsme se přitom už setkali ve
Fordových starších dílech.

Filmy

21.00 Midnight Movies
↓
Bruce Lee / Způsob draka /
The Way of the Dragon
Hong Kong 1972 / hrají: Bruce Lee,
Chuck Norris, Nora Miao / 94 min. /
35mm / anglicky s čínskými titulky
Legendární setkání hrudí Bruce Leeho
a Chucka Norrise. Bruce Lee stál i za
kamerou a připravil choreografii, která
redefinovala žánr akčního filmu.
Úterý 22/03
20.00 David Lynch /
Modrý samet / Blue Velvet
USA 1986 / hrají: Kyle MacLachlan,
Isabella Rosselliniová, Dennis
Hopper, Laura Dernová /
CZT / 116 min. / 35mm
„Režisér David Lynch vyrůstal v podobně
idylickém maloměstském prostředí, jaké
vytváří kulisu (či spíš bezúhonnou fasádu)
všem děsivým a utajovaným událostem,
jež prostupují jeho vrcholná díla: televizní
seriál Městečko Twin Peaks a šokující
erotické mystérium Modrý samet. Jako
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dítě každodenně vídal ony bělostné plůtky
i ohnivě rudé růže vyrostlé pod azurově
modrou oblohou. A možná když šel po
ulici, tak na něj občas přátelsky pokynul
z projíždějícího požárního vozu usměvavý
hasič – obdobně jako v úvodní sekvenci
filmu, představující městečko Lumberton, ve
kterém čas ohlašuje úder padajícího stromu.
Jenže malý Lynch v oněch technicolorových,
středostavovských dekoracích jednoho dne
také potkal potácející se nahou ženu, jež
zjevně musela zažít něco strašného. Nikdo
se nedověděl co. I o tom je Modrý samet.“
Tomáš Seidl
Středa 23/03
20.00 P
 edro Almodóvar /
Spoutej mě! / Átame!
Španělsko 1989 / hrají: Victoria
Abrilová, Antonio Banderas,
Loles Leónová, Francisco Rabal /
CZT / 95 min. / 35mm
Spoutej mě! je zřejmě nejdůležitějším
filmem, který Pedro Almodóvar natočil
s Antoniem Banderasem. Jeho herecký objev
zde dostal více prostoru než dřív hlavně
díky zúžení (pro Almodóvara netypického)
příběhu na dvě ústřední postavy: mladou
herečku a jejího obsedantního únosce.
Téma „labyrintu vášní“ se tak nerozvíjí
napříč společenským spektrem, ale
soustředí se spíše směrem „dovnitř“, do
nitra charakterů. I proto patří Spoutej mě!
k nejtemnějším Almodóvarovým dílům – ve
smyslu zkoumání lidské psychiky a sexuality.
V roli oběti vystřídala Almodóvarovu tradiční
herečku Carmen Mauraovou mladší Victoria
Abrilová, která představuje úplně jiný typ:
spojením křehkosti se smyslností dokázala
vystihnout tenkou hranici mezi strachem
a vzrůstající touhou, kterou její postava
zakouší. Toto napětí se objevuje také
v hudbě Ennia Morriconeho upomínající
na kompozice Bernarda Herrmanna
pro Hitchcockovy filmy.
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Středa 30/03
17.30 John Griffith Wray – Thomas
H. Ince / Anna Christie / Anna
Christie
USA 1923 / hrají: Blanche
Sweetová, William Russell, Chester
Conklin / CZT / 68 min. / 35mm
Při zmínce o hře Eugene O’Neilla Anna
Christie vytane filmovým znalcům na
mysli okamžitě tvář Grety Garbo, která
v této roli úspěšně překročila propast
mezi němým a zvukovým filmem, přičemž
v adaptaci Jacquesa Feydera mluvila
německy a v souběžně natáčené verzi
Clarence Browna anglicky. My tentokrát
vyprostíme z nespravedlivého zapomnění
němou adaptaci Anny Christie s Blanche
Sweetovou (1896–1986), hvězdou známou
z desítek filmů Davida Warka Griffithe.
Zde měl režii John Griffith Wray (s geniálním
DWG nijak nespřízněný), film nese ale
především uměleckou pečeť Thomase
H. Inceho (1882–1924) v pozici kreativního
supervizora.
Čtvrtek 31/03
20.30 Philippe Garrel / Ve stínu žen /
L’Ombre des femmes
Francie 2015 / hrají: Stanislas
Merhar, Clotilde Courauová,
Lena Paugamová / kamera: Renato
Berta / spolupráce na scénáři:
Jean-Claude Carrière /
CZT / 69 min. / BRD
Neokázalý film netrvající ani sedmdesát
minut, který zaslouženě skončil na třetím
místě v žebříčku nejlepších filmů roku
2015 (Cahiers du cinéma), vypráví o dvojici
z prostředí filmové bohémy, rozhodně ale
nepříslušející k majetné pařížské společenské
elitě. Brzy se objeví druhá žena, druhý muž…
„Existuje mnoho děl střední metráže, které
si získaly trvalé místo v dějinách filmu,
stačí zmínit často dost krátké snímky
Godardovy. A kromě toho, já chci prostě
dělat filmy tak, jak to zrovna cítím. Když
jsem točil Pravidelné milence (2005, 3
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hodiny), chtěl jsem se vyrovnat dílům, jako
byl film Jeana Eustache Maminka a děvka.
Dnes mám vlastně ještě větší ctižádost:
chtěl bych se přiblížit něčemu, jako je Výlet
do přírody Jeana Renoira. Sice vím, že se
mi to nemůže podařit, ale to na ambici nic
nemění. Kupodivu tam, kde jde o uměleckou
praxi, žádný snílek nejsem. Jsem rozhodnutý
a mám naprosto jasno v tom, co možné je,
a co není.“
Philippe Garrel (duben 2015)
Pátek 01/04
17.30 Eugenio Martín /
Život jde dál / La vida sigue igual
Španělsko 1969 / hrají: Julio
Iglesias, Jean Harringtonová, Charo
Lópezová / CZT / 95 min. / 35mm
Zpěvák Julio Iglesias, dobový král
španělských hitparád, si v tomto snímku
zahrál sám sebe. V příběhu studenta práv
a amatérského zpěváka a kytaristy, jinak
též brankáře klubu Real Madrid, se volná
fabulace mísí se skutečnými Iglesiasovými
osudy. Diváci se dočkají romantického
příběhu o mladíkovi, který během dlouhé
rekonvalescence po vážné autonehodě
nalezne díky lásce k půvabné dívce nový
smysl života. Že ve filmu nechybí hudba
a zpěvákův charakteristický hlas, se rozumí
samo sebou.
Sobota 09/04
20.00 László Nemes /
Saulův syn / Saul fia
Maďarsko 2015 / hrají: Géza Röhrig,
Levente Molnár, Urs Rechn /
CZT / 107 min. / BRD
Velká cena poroty v Cannes 2015
Maďarský žid v Osvětimi 1944, jemuž se
život redukoval na jediný cíl: pohřbít syna.
„…ne, nikdy jsem neřekl, že je třeba
odmítnout všechny, kdo chtějí nacistické
vyhlazování Židů filmově pojednat. Film
Lászla Nemese Saulův syn mne zajímal
už proto, že je maďarský. V Maďarsku byl
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holocaust velmi specifický: začal pozdě,
až na jaře 1944. V mém filmu Šoa jsem
deportaci maďarských Židů věnoval vícero
scén, jmenovitě svědectvím dvou uprchlíků
z Osvětimi: Rudolfa Vrby a Alfreda Wetzlera.
Saulův syn ale není film zobrazující
holocaust – László Nemes věděl, že by to
nebylo správné ani možné –, ale o tom, co
znamenal život pro členy sonderkommanda.
Nemám nic proti Spielbergovi, jeho filmy se
mi líbí. Ale když točil Schindlerův seznam,
nezamyslel se dostatečně nad dvěma věcmi
a jejich spojením: mluvím o kinematografii
a o šoa. Saulův syn je anti-Schindlerův
seznam. Neukazuje smrt, ale život těch,
kteří byli donuceni vést na smrt vlastní lidi.
Těch, kteří měli zabít 400 000 osob za tři
nebo čtyři měsíce.
V Cannes jsem se s László Nemesem na půl
hodiny setkal. Je to sympatický, inteligentní
mladý muž, který udělal film, o němž já nikdy
zle mluvit nebudu. Své ocenění si zaslouží.“
Claude Lanzmann
Claude Lanzmann, který 27. listopadu
loňského roku oslavil své 90. narozeniny,
vytvořil v letech 1974 až 1985 více než
devítihodinový dokument Šoa, který platí
za nejvýznamnější film s touto tematikou
v dosavadní historii filmu.
Neděle 10/04
17.30 Sam Peckinpah / Jízda vysočinou /
Ride the High Country
USA 1962 / hrají: Randolph Scott,
Joel McCrea, Mariette Hartleyová,
Ronald Starr / CZT / 94 min. / 35mm
Se jménem Sama Peckinpaha (1926–1984)
je spojeno skeptické přehodnocení mýtu
amerického Západu, které vyvrcholí
v roce 1969 proslulou Divokou bandou.
I v nejdůležitějším díle své rané tvorby, Jízdě
vysočinou, vysílá Peckinpah dva přeborníky
klasického westernu – Randolpha Scotta
a Joela McCreu – do tragického konfliktu
nejen s nepřátelským světem, ale také
s vlastními překonanými etickými pravidly.

Úterý 12/04
17.30 S
 tanley Donen /
Funny Face – Usměvavá tvář /
Funny Face
USA 1957 / hrají: Fred Astaire,
Audrey Hepburnová, Michel
Auclair / CZT / 103 min. / 35mm
Po Zpívání v dešti nejlepší muzikál
Stanleyho Donena, jednoho z nejskvělejších
reprezentantů pozdně klasického období
tohoto žánru. Života znalý Fred Astaire
a mladičká Audrey Hepburnová v hlavním
městě všech zamilovaných. Hudba Ira
a George Gershwinovi. Co chtít víc?
Středa 13/04
17.30 Č
 eský film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Ladislav Helge / Bílá oblaka
ČSR 1962 / hrají: Ivan Mistrík, Viera
Vajsová, Emília Došeková, Dušan
Blažkovič / 94 min. / 35mm
Baladický příběh dospívající dívky a vojáka
uprostřed zuřící války. Konec roku 1944.
Partyzáni Slovenského národního povstání
ustupují před německou přesilou do hor.
Jeden z nich je těžce raněn. S pomocí
třináctileté Zuzky, o kterou se po smrti
jejích rodičů stará, přežije a společně se
vydávají na riskantní cestu za ostatními
vojáky. Ladislav Helge (1927-2016) se
v Bílých oblacích odklonil od dosavadní
realisticky pojaté tvorby a lyrický akcent
filmu podpořil výraznou stylizací v obraze.
Kamera Josefa Vaniše předznamenává
pozdější filmy natočené s Karlem Kachyňou
(Závrať, Vysoká zeď). Civilní přístup
k tematice válečného hrdinství pak souzní
s dobovou tendencí, projevenou například
ve filmech Jiřího Krejčíka (Polnočná omša)
či Jiřího Weisse (Zbabělec).
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Sobota 16/04
17.30 Stanley Kramer /
Útěk v řetězech / The Defiant Ones
USA 1958 / hrají: Tony Curtis, Sidney
Poitier, Theodore Bikel, Charles
McGraw / CZT / 90 min. / 35mm
Dva vězni na útěku… rozděleni bezohlednou
nevraživostí, danou jiným původem i barvou
pleti, leč spoutáni společným řetězem.
Ve skvělém hereckém podání Tonyho
Curtise (v dramaticky nejvýznamnější roli
své kariéry) a tehdy ještě méně známého
černošského herce Sidney Poitiera
(Kramerův film z něj učinil hvězdu první
velikosti) tento film rozehrává urputné
drama lidských vztahů, které je současně
metaforou pro mezirasové vztahy Ameriky
padesátých let.
20.00 L
 uis Buñuel /
Nenápadný půvab buržoazie /
Le Charme discret de la bourgeoisie
Francie 1972 / hrají: Fernando Rey,
Delphine Seyrigová, Paul Frankeur,
Stéphane Audranová, Jean-Pierre
Cassel, Michel Piccoli /
CZT / 95 min. / 35mm
+ krátký film
René Clair / Věž / Le Tour / Francie
1928 / 10 min. / 35mm
„…zdálo se mi, že Sénéchalovi se zdálo, že
jsme byli v divadle…“
Opakované pokusy několika přátel společně
se navečeřet, kvitované neúspěchem
– a Oscarem za nejlepší neanglicky
mluvený film.
„Přes nedozírnost horizontu, před nímž
se poutníci pohybují, se jejich cesta
podstatně neliší od očarovaného uzavřeného
prostoru, z něhož se marně snažili vykročit
protagonisté Anděla zkázy. Chůze po ní je
pak jen zdánlivým pohybem, ve skutečnosti
je pouhým hybným strnutím. Metaforicky
znázorňuje jedno z mnoha zdání, jimiž se
zahltilo klamně dynamické bytí novodobých
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pseudocestovatelů, těkajících od jednoho
setkání k druhému, aniž by k opravdovému
potkání v silném smyslu slova mohlo dojít.
Mánie vytrvale se scházet, přemísťovat
se a putovat je tedy pouze povrchní
nervozitou, zakrývající v elegantních
poutnících úzkostnou vnitřní nejistotu.
Jejich nezávazná konverzace, nemizející
úsměvy, ustavičná dbalost o upravený
zevnějšek a péče o zdání normálního chodu
událostí tvoří jakousi sebeklamnou diskrétní
kontinuitu, pod níž se rozevírá hlubší
a pravá diskontinuita jejich přerušovaných
životů, totálně oddělených od podstatných
otázek po smysluplném bytí. Přerušení jako
povrchní projev této osudové přetržitosti
moderní existence se jeví jako poslední
a nicotná existenciální překážka, zatímco
ve skutečnosti je varovným svědectvím
hlubšího zmatení a věští katastrofy, jež
mohou kdykoli ohrozit zdánlivě bezpečný
život. Filozofické úsměvně zkázonosné
capriccio o nezdařených večírcích je
tudíž pronikavou studií pospolité lidské
povrchnosti a úplného rozmarného
zapomenutí hlubších životních orientací.“
Jiří Cieslar
Úterý 19/04
17.30 Stanley Kramer /
Hádej, kdo přijde na večeři /
Guess Who’s Coming to Dinner
USA 1967 / hrají: Katharine
Hepburnová, Spencer Tracy, Sidney
Poitier / CZT / 105 min. / 35mm
Problém rasové (ne)snášenlivosti tvoří
těžiště i tohoto Kramerova filmu, jehož
výchozí zápletkou je rozhodnutí bílé dívky
z dobře situované rodiny provdat se za
lékaře černé pleti. Přes všechny liberální
názory a postoje se rodiče jak nevěsty, tak
i ženicha vyrovnávají s touto skutečností
jen za cenu trpkých poznání. Sidney Poitier
ve své autobiografii Rozměr člověka vybízí
k tomu, aby byl film vnímán v kontextu
doby svého vzniku, kdy země stále ještě
nebyla docela připravena střetnout se
s problémem mezirasového manželství
právě na poli populární zábavy. Přestože
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ještě zostřil nesmiřitelné tóny hlasu
„nejrozhněvanějších“ černošských vrstev,
považuje Poitier tento film za užitečný právě
proto, že vyvolal diskusi.
Čtvrtek 21/04
17.30 Společnost pro queer paměť
↓
František Čáp / Jan Cimbura
Protektorát Čechy a Morava
1941 / hrají: Gustav Nezval,
Jiřina Štěpničková, Vilém Pfeiffer,
Jaroslav Průcha / 87 min. / 35mm

Sobota 23/04
17.30 Sidney Poitier / Buck a kazatel /
Buck and the Preacher
USA 1972 / hrají: Sidney Poitier, Harry
Belafonte, Ruby Deeová, Cameron
Mitchell / CZT / 96 min. / 35mm

František Čáp / Kníže Václav
Protektorát Čechy a Morava 1942 /
9 min. / 35mm

První celovečerní film, který režíroval
populární černošský herec Sidney Poitier.
Je krátce po válce Severu proti Jihu a mnozí
černoši, osvobození od otroctví, se vydávají
na Západ za lepším živobytím, a hlavně aby
našli nový svobodný domov. Hrdinský příběh
bývalého seržanta americké armády, jenž se
nyní živí jako průvodce vystěhovaleckých
skupin nebezpečnou prérií, bývá někdy
označován jako černošský western.

Snímek Jan Cimbura a fragment
nedokončeného filmu Kníže Václav
zastupují dílo českého režisíéra Františka
Čápa. Zejména neozvučený, veřejně nikdy
neuvedený materiál k filmu Kníže Václav
obsahuje řadu otevřeně homoerotických
záběrů a patří v tomto směru k výrazným
momentům české queer kinematografie.
Pátek 22/04
17.30 Český film – ztráty,
nálezy a objevy
↓
Karel Kachyňa / Vysoká zeď
ČSR 1964 / hrají: Radka Dulíková,
Vít Olmer, Helena Kružíková, Václav
Lohnický / 71 min. / 35mm

20.00 M
 iloš Forman / Vlasy / Hair
USA 1979 / hrají: Treat Williams,
Beverly D’Angeloová, John
Savage, Nicholas Ray, Dorsey
Wright / CZT / 113 min. / 35mm

Vysoká zeď uzavírá volnou trilogii raných
filmů tvůrčí dvojice Kachyňa – Procházka.
Podobně jako v Trápení (1961) a Závrati
(1962) je hlavní hrdinkou dívka, tentokrát
jedenáctiletá Jitka, jež přestává být
dítětem. Do světa její fantazie vstupují první
milostné city. A znova jako v předchozích
dvou filmech i zde hraje důležitou roli
prostředí. Po malebné jihočeské krajině
a drsném Krušnohoří se ocitáme v Praze,
přesněji na dvorcích mezi starými činžáky,
jejichž zídky Jitka přelézá s obratností
kočky. Jednou však narazí na vysokou zeď,
za níž je nemocniční zahrada a v ní sedává
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ochrnutý mladík na invalidním vozíku.
„Doposud si pamatujeme svoji vysokou
zeď. I den, kdy jsme na ni poprvé vyšplhali,
naplněni zvědavostí. Smutek objevů tamtěch
let nám připadal zničující. Pak jsme se
divili, jak jsme na něj mohli tak znenadání
zapomenout.“ (motto z úvodních titulků
filmu)

Good morning, starshine!
Miloš Forman: „Treatovi, Beverly, Johnovi,
Cheryl a všem ostatním, kteří byli při
natáčení Vlasů tak mladí, je dnes tolik,
kolik bylo mně, když mě poprvé na konci
šedesátých let tak braly všechny ty pocity,
nálady a představy, které jsem se snažil
do filmu vtělit. A já se na ně strašně rád
koukám, jak ve filmu tancují a odvazují se
a jsou mladí navěky.“
Let the sunshine in!
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Neděle 24/04
17.30 Puriša Djordjević /
Cross country / Cross country
Jugoslávie 1969 / hrají: Milena
Dravićová, Ljuba Tadić, Mirčeta
Vujičić / CZT / 81 min. / 35mm
Komedie pozvolna se měnící v drama.
Příběh sportovně nadané dívky, kterou její
otec, kněz, nutí trénovat přespolní běh,
aby ji zbavil milostných tužeb. Film se
zvláštní poezií a ironií místy dovedenou až
k absurditě doprovází lidová hudba.
Pondělí 25/04
19.00 Jacques Rivette /
Krásná hašteřilka /
La Belle noiseuse
Francie 1991 / hrají: Michel Piccoli,
Emmanuelle Béartová, Jane Birkinová,
Marianne Denicourtová /
CZT / 240 min. / 35mm
Pět dní malování jednoho obrazu ve
čtyřhodinovém filmu. Velká cena poroty na
MFF v Cannes 1991.
„1990: Producentka Martine Marignacová
mi volá: Chcete točit s Rivettem? Posílá mi
scénář. Je to variace Neznámého arcidíla
od Balzaka. Malíř Frenhofer portrétuje
vyjma sebe jen nahé ženy, totiž svoji ženu,
Krásnou hašteřilku. Já, Bernard Dufour,
mám být tím malířem, jehož příběh se podobá
mému. Souhlasím. Setkám se s Rivettem.
Přichází do Pradié (mého aveyronského
ateliéru) s Michelem Piccolim, který bude
Frenhofera hrát. Jako Krásnou hašteřilku
kreslím nahou Jane Birkinovou a jako
Frenhoferovy autoportréty Piccoliho. Můj
ateliér v Pradié bude celý vyprázdněn
a vše se převeze do zámku v Assasu,
uprostřed věčně zeleného Montpellieru.
Když tam dorazím, jsem u sebe – a přece
nejsem. Jsem Frenhofer, Piccoli taky; jsme
stejně oblečení. Frenhofer je Rivette.
Emmanuelle Béartová pózuje pro mne,
pózuje pro Piccoliho, pózuje pro Rivetta.
Rozjíždí se úžasný work in progress. Každý
den postupně všechno vynacházíme. Já:

spoustu kreseb s Béartovou. Ateliér se
plní. Jednoho dne dokončím Krásnou
hašteřilku – a Piccoli taky. Tříměsíční
práce v mém ateliéru v Assasu skončila.
Co následně vytvářejí, to už nevím. Vracím
se do prázdného Pradié. Můj ateliér zůstal
u Frenhofera. Posléze se s ateliérem navrací
velké kresby, všechny obrazy, které jsem
udělal pro Piccoliho, pro Rivetta, pro tenhle
přízrak jménem Frenhofer.“
Bernard Dufour
„Uprostřed jídla Cézanne vstal, když
jeden z hostů vyprávěl o Frenhoferovi.
To byl malíř, jehož si vymyslel Balzac,
v neuvěřitelné předtuše budoucího vývoje,
ve své novele Neznámé arcidílo (o níž
jsem Ti jednou vyprávěl) a kterého nechal
podlehnout nemožnému úkolu. Malíř totiž
pozná, že obrys, kontura neexistuje,
že existují jen chvěvivé přechody. Toto
slyše, zvedne se Cézanne od stolu a (…)
pln bezhlesého rozčilení, ukazuje prstem
zřetelně stále znovu na sebe a ukazuje
sebe, sebe, sebe, aťsi je to jakkoli bolestivé.
Nebyl to Émile Zola, kdo pochopil, oč při
malování jde; byl to Balzac, kdo vytušil, že
při tom může dojít k něčemu tak převelkému,
s čím si nikdo neporadí.“
Rainer Maria Rilke v dopisu své ženě
Claře z 9.října 1907
Úterý 26/04
17.30 R
 ašid Nugmanov / Jehla / Igla
SSSR – Kazachstán 1988 /
hrají: Viktor Coj, Marina Smirnovová,
Pjotr Mamonov, Alexandr Baširov /
CZT / 74 min. / 35mm
Film kazašského režiséra Rašida Nugmanova
Jehla se stal brzy po svém uvedení
v sovětských kinech kultovním. Zásluhu na
jeho popularitě mělo obsazení Viktora Coje
(1962–1990), zpěváka rockové skupiny
Kino, do hlavní role mladíka Mora a samotné
téma filmu, o němž se začalo během
přestavby otevřeněji diskutovat. Cojův
hrdina se po návratu z Moskvy do Alma-Aty
setkává se svou bývalou dívkou, zdravotní
sestrou Dinou, která ho překvapí svým
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změněným chováním. Postupně zjišťuje,
že Dina je zapletena do černého obchodu
s narkotiky, které sama navíc užívá. Stopy
překupníků vedou až do místní nemocnice
k chirurgu Arturovi, jehož s dívkou
spojuje patrně více než profesní vztah.
Nugmanov vypráví o mladíkově nerovném
boji s narkomafií na svou dobu výjimečně
atraktivním způsobem. Scény, často
oddělované titulky, případně jednoduchými
animovanými sekvencemi, podbarvují
rockové písně. Naléhavost příběhu zesilují
záběry na displej digitálních hodin, do
času mýtu jej zase zavádějí scény v poušti
u Aralského jezera, kde Dina prochází
odvykací kúrou.
Středa 27/04
17.30 Český film – ztráty,
nálezy a objevy
↓
Jiří Lehovec / Mykoin 510
ČSR 1963 / hrají: Karel Meister,
Vlastimil Hašek, Vladimír Čech,
Karel Vochoč / 93 min. / 35mm

Kavárna Ponrepo
Bartolomějská 11, Praha 1
Po—Pá 09.OO—01.OO, So—Ne 14.00—01.00
www.facebook.com/kavarnaponrepo
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„Mou ctižádostí byly i dlouhé hrané
filmy – s nefabulovaným dějem, s dějem
podloženým fakty (viz literatura faktu).
Chtěl jsem je točit v reálu – nikoli
v ateliéru, s neherci s civilním projevem,
v rozptýleném světle, s ruční kamerou
v pohybu atd. Ztělesněním většiny mých
představ byl italský neorealismus. (…)
S J. Z. Novákem jsme s velkou přesností
sestavili v roce 1949 scénář o průkopníkovi
kinematografu Viktoru Ponrepovi nazvaný
Oživlý stín. Těsně před natáčením byl
zamítnut s odůvodněním, že by šlo o chválu
živnostníků. Podobné argumenty se
vyskytovaly kolem filmu Mykoin PH 510,
který popisoval objev českého penicilinu
za války v soukromém podniku J. Frágnera.
Původní scénář byl psán už před rokem
1948. Třikrát byl přepracován a čtyřikrát
změnil jméno, než obsah odpovídal názorům
cenzury v roce 1962. (!) Takže z toho byla
vždy torza. A to nejen filmová, ale i duševní
torza. Protože se neustále muselo nějakým
způsobem reagovat a unikat.“ Jiří Lehovec

„Ve filmu Mykoin PH 510 odkrývá [Lehovec]
neznámou a zapomenutou historii,
rekonstruuje ji v dramatický příběh zrodu
českého penicilínu v době okupace, kdy
dveře k mezinárodní výměně vědeckých
poznatků byly neprodyšně uzavřeny a kdy
se skupina mladých vědeckých pracovníků
na podkladě zprávy v zahraničním časopise
pokusila v neuvěřitelně skromných
podmínkách vypracovat postupy, jimiž
Fleming dospěl k objevení penicilínu.“
Antonín Navrátil
20.00 A
 bel Ferrara / Pasolini / Pasolini
Itálie – Francie – Belgie 2014 /
hrají: Willem Dafoe, Ninetto Davoli,
Maria de Medeirosová,
Adriana Asti / CZT / 84 min. / BRD
Poslední hodiny v životě Piera Paola
Pasoliniho, jak je vidí jeden z předních
současných amerických tvůrců Abel Ferrara.
Pasolini v těle herce Willema Dafoea.
Srážka kultur, srážka jazyků – Američan
Dafoe je obklopen Pasoliniho krajany, mezi
nimiž nechybí ani herec Ninetto Davoli,
jeden z těch přeživších, kteří měli k PPP
bezpochyby nejblíž. A k tomu do očí bijící
srážka estetik: Ferrara totiž na vlastní
pěst zkouší zobrazit na plátně, jak mohl
vypadat onen film, který už Pasolinimu
nebylo dopřáno realizovat. Lze si představit
troufalejší rouhání? Že svým Pasolinim
uvede mezinárodní kritiku v nemalé zmatení,
s tím jistě Abel Ferrara od začátku počítal.
Svým způsobem tak nakonec po svém zůstal
věrný člověku, který po ničem netoužil tak
málo, jako po souhlasu.
Čtvrtek 28/04
19.30 – 21.00 J
 ust! Impro
Filmový speciál Just! Impro. Na co se
můžete těšit? Přímo před Vašimi zraky
budeme dabovat ukázky ze známých
i neznámých filmů. A aby to bylo ještě těžší,
budeme dabing improvizovat podle Vašich
témat! Nic není dopředu připravené.
Za to Vy se připravte na spoustu zábavy!
Více o nás: www.justimpro.cz
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Pátek 29/04
21.00 Midnight Movies
↓
Joel Coen – Ethan Coen /
Barton Fink / Barton Fink
USA 1991 / hrají: John Turturro,
John Goodman, Judy
Davisová / CZT / 116 min. / 35mm

s modelem, který nastolil v roce 1948 Sir
Laurence Olivier – jako režisér filmového
Hamleta i jako představitel dánského
prince. Co víc mohl chtít? The rest is
silence…

Průlom bratří Coenů na festivalové scéně
s Johnem Turturrem v hlavní roli. Temná
i komická kafkovská fantasmagorie
z prostředí klasického Hollywoodu.
Sobota 30/04
17.30 Sidney Poitier /
Blázni ve vězení / Stir Crazy
USA 1980 / hrají: Gene Wilder,
Richard Pryor, Georg Stanford Brown,
JoBeth Williamsová /
CZT / 102 min. / 35mm
Neúspěšný divadelní autor Skip a stejně
neúspěšný černošský herec Harry se
rozhodnou opustit New York a vyrazit za
štěstím do Hollywoodu. Na cestě jsou však
nedopatřením obviněni z vyloupení banky
a poté zatčeni na 125 let. Bláznivá komedie
o útěku z vězení se šťastným koncem.
19.30 K 400. výročí úmrtí Williama
Shakespeara
↓
Laurence Olivier / Hamlet / Hamlet
Velká Británie 1948 / hrají: Laurence
Olivier, Jean Simmonsová,
Basil Sydney, Peter Cushing /
CZT / 144 min. / 35mm
1948 – MFF Benátky, Zlatý lev
za nejlepší film
1949 – Oscar za nejlepší film
roku 1948
„Vymknuta ze svých kloubů doba šílí, že
jsem se zrodil, abych napravil ji.“
Každý, kdo chtěl v druhé polovině minulého
století položit na divadelních prknech nebo
ve filmu otázku, zda „to be or not to be“,
musel počítat s tím, že bude poměřován
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Ve dvaadvaceti jsem se hlásil na vysokou
filmovou školu. Byla to hlavně věc, která měla
uklidnit mé rodiče. Řádná škola s přijímacími
zkouškami a tím vším okolo. Takže jsem se celý
rok připravoval v rouenské knihovně.
V písemných zkouškách jsem obstál a u ústních
propadl, a řekl jsem si: Vem to čert, jde se na
filmy, jde se do archivního kina....

…nebudu mluvit o Henri Langloisovi, budu
vyprávět o mně a Cinémathèque française,
o té první na Avenue de Messine s jejími
padesáti místy, která byla plná, jenom když
se hrál Zlatý věk, Modrý anděl nebo Křižník
Potěmkin, zatímco filmy Griffithovy, Stillerovy
nebo Murnauovy běžely většinou pro pět až
deset diváků, a kde poznal na konci roku 1949
mladík, čerstvě dorazivší z provincie do Paříže,
Françoise Truffauta a Jeana-Luka Godarda, jež
potkával večer co večer mezi pěticí vytrvalců…
Jacques Rivette
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Veronika Bokšteflová, Jiří Forejt,
Alexandra F. Lipovská, Michaela Mertová
Grafický design
Petr Babák, Jan Matoušek (Laboratoř)
www.laboratory.cz
Grafická úprava a sazba
Pepek Vyskoč

Ponrepo
– kino Národního filmového archivu
Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1
Pokladna
Po–So 16.00–20.15
Ne
14.00–19.15
T
+420 778 522 708
Online předprodej vstupenek také
na www.goout.cz.
www.nfa.cz
www.facebook.com/kinoponrepo
www.twitter.com/KinoPonrepo
Ponrepo – program a dramaturgie
Milan Klepikov / milan.klepikov@nfa.cz

Tisk
Helma Beta, spol. s r.o. / www.helmabeta.cz
Vydal
Národní filmový archiv
Malešická 12, 130 00 Praha 3
Česká republika
www.nfa.cz
únor 2016
změna programu vyhrazena
Vysvětlivky
CZT – české titulky
CZV – česká verze
ENT – anglické titulky

Program a redakce
Václav Kofroň / vaclav.kofron@nfa.cz
Produkce a PR
David Havas / david.havas@nfa.cz
Projekce
Roman Říha / roman.riha@nfa.cz
Květuše Soukupová /
kvetuse.soukupova@nfa.cz
Na programu spolupracovali
Jiří Horníček, Milan Líčka, Tomáš Hála,
Nikola Krutilová, Jan Křipač,
Briana Čechová, Věroslav Hába,
Alena Přádná
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