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ČTVRTEK 01/03
17.30 Historické mezníky
Československa / s. 39
20.00 Jean Rouch / Trest aneb
Špatné známosti + Bratranec,
sestřenice / s. 39
PÁTEK 02/03
17.30 Pavel Petrov-Bytov / Tulák
z Astrachanu / s. 16
20.00 Jacques Doillon / Rodin / s. 39
SOBOTA 03/03
17.30 Fernando Birri / Stařec s velkými
křídly / s. 39
20.00 Studentské filmy nominované na
cenu Magnesia – Český lev / s. 39
NEDĚLE 04/03
15.00 Ponrepo dětem / s. 35
17.30 Fernando Birri / Proud zkázy / s. 40

Program

PONDĚLÍ 05/03
17.30 Film před sto lety /
PickMayLang / s. 25
ÚTERÝ 06/03
15.00 Kapitoly z dějin (filmu) / s. 40
ÚTERÝ 06/03 – STŘEDA 14/03
Festival Jeden svět 2018
ÚTERÝ 13/03
15.00 Kapitoly z dějin (filmu) / s. 40
ČTVRTEK 15/03
17.30 Fabio Grassadonia – Antonio
Piazza / Sicilské přízraky / s. 40
20.00 Arnaud Desplechin /
Hlídka / s. 23
SOBOTA 17/03
11.00 Jacques Rivette /
Out 1: část 1 + 2 / s. 21
14.30 Jacques Rivette /
Out 1: část 3 + 4 / s. 21
18.30 Arnaud Desplechin /
Život mrtvých / s. 23
20.00 Naomi Kawaseová / Záře / s. 40

NEDĚLE 18/03
15.00 Jacques Rivette /
Out 1: část 5 + 6 / s. 21
18.30 Jacques Rivette /
Out 1: část 7 + 8 / s. 21
PONDĚLÍ 19/03
17.30 A
 rnaud Desplechin hostem
Ponrepa / s. 23
20.00 Arnaud Desplechin / Králové
a královna / s. 23
ÚTERÝ 20/03
15.00 K
 apitoly z dějin (filmu) / s. 42
17.30 Semih Kaplanoğlu /
Zrno / s. 42
20.00 Abbás Kiarostamí /
24 záběrů / s. 42
STŘEDA 21/03
17.30 D
 amien Manivel – Kohei Igarashi /
Noc, kdy jsem plaval / s. 42
20.00 Arnaud Desplechin / Vánoční
příběh / s. 23
ČTVRTEK 22/03
15.30 L
 eos Carax hostem Ponrepa / s. 41
17.30 Arnaud Desplechin / Milovaná / s. 23
20.00 Šarūnas Bartas / Mráz / s. 42
PÁTEK 23/03
17.30 Arnaud Desplechin /
Les / s. 23
20.00 Jean-Luc Godard /
Vzestup a pád malé filmové
společnosti / s. 42
SOBOTA 24/03
17.30 Pavel Klusák / Hudba Zdeněk
Liška / s. 43
20.00 Jaromil Jireš / Valerie a týden
divů / s. 43
NEDĚLE 25/03
15.00 Nick Park / Pračlověk / s. 35
17.30 Emil Loteanu / Cikáni jdou do nebe /
s. 16
20.00 P
 aralelní kino / PAF Jiné vize
2017 / s. 43

Program 03–04 / 18

5

PONDĚLÍ 26/03
17.30 Jakov Protazanov / Plesající
satan + Bohatýr ducha / s. 25
20.00 Kjell Grede /
Harry Munter / s. 43
ÚTERÝ 27/03
15.00 Martin Frič / 13. revír / s. 44
17.30 Marcel L’Herbier / Připravte k boji! /
s. 44
STŘEDA 28/03
17.30 Kjell Grede /
Hugo a Josefina / s. 44
20.00 Marco Ferreri / Audience / s. 29
ČTVRTEK 29/03
17.30 Jean Rouch / s. 44
20.00 Bill Morrison /
Dawson City: Frozen Time / s. 45
ÚTERÝ 03/04
15.00 Kapitoly z dějin (filmu) / s. 45
17.30 Mark Donskoj / Trilogie o Gorkém I.
– Dětství Gorkého / s. 17
20.00 Claire Denisová / Parchanti spí
dobře / s. 45

ÚTERÝ 10/04
15.00 Kapitoly z dějin (filmu) / s. 46
17.30 Jiří Gold – Vladimír Skalský /
Vidíš-li poutníka / s. 11
20.00 Rainer Simon / Výstup
na Chimborazo / s. 11

ČTVRTEK 19/04
17.30 Jean Renoir / Na dně / s. 19

STŘEDA 11/04
17.30 Bernhard Sinkel /
Darmošlap / s. 11
20.00 Edgar Reitz /
Cardillac / s. 12

SOBOTA 21/04
16.00 Lee Unkrich / Coco / s. 47
18.30 Stanley Kramer /
Hádej, kdo přijde na večeři / s. 33
20.30 Jordan Peele / Uteč! / s. 33

ČTVRTEK 12/04
17.30 Dagmar Knöpfelová / A tou nocí
nevidím ani jedinou hvězdu / s. 12
20.00 Roland Gräf /
Tajemný jakobín / s. 12

NEDĚLE 22/04
15.00 Ponrepo dětem / s. 36
17.30 Luigi Comencini / Chléb, láska
a žárlivost / s. 31

PÁTEK 13/04
17.30 Peter Brook / Marat – Sade / s. 12
20.00 Egon Günther / Lota ve Výmaru /
s. 13
SOBOTA 14/04
17.30 Mark Donskoj / Trilogie o Gorkém III.
– Léta dozrávání / s. 17
20.00 Paralelní kino / Folklór FAMU / s. 46

PONDĚLÍ 30/04
17.30 Gleb Panfilov / Vassa / s. 19
20.00 Stanley Kubrick / Polibek vraha /
s. 50

PÁTEK 20/04
17.30 Alessandro Blasetti / Souboj
národů / s. 29

PONDĚLÍ 23/04
17.30 Albert Capellani / Dáma s kaméliemi
+ Rudá lucerna / s. 25
20.00 Filmy Jana Kříženeckého / s. 48
ÚTERÝ 24/04
20.00 Pavel Juráček / Případ pro
začínajícího kata / s. 48

NEDĚLE 15/04
15.00 Ponrepo dětem / s. 35
17.30 Luigi Comencini / Chléb, láska
a fantazie / s. 31

ČTVRTEK 26/04
17.30 Odpoledne pro fauny / filmy Věry
Chytilové a Jeana Mitryho, hudba
Clauda Debussyho / s. 48
20.00 Adéla Babanová /
Neptun 45 / s. 48

PONDĚLÍ 16/04
17.30 Abram Room / Jakov Bogomolov /
s. 17
20.00 Claude Goretta / Krajkářka / s. 47

PÁTEK 27/04
17.00 František Vláčil / Adelheid / s. 49
19.00 Věra Chytilová / Panelstory / s. 49
21.00 Juraj Herz / Spalovač mrtvol / s. 49

NEDĚLE 08/04
15.00 Astrid Henning-Jensenová /
Paw aneb Chlapec dvou světů / s. 35
17.30 Pjotr Todorovskij / Válečná
romance / s. 46

ÚTERÝ 17/04
15.00 Kapitoly z dějin (filmu) / s. 47
20.00 Claire Denisová / Vnitřní slunce /
s. 47

SOBOTA 28/04
17.30 Tomáš Luňák / Eva Koťátková
– Žaludek světa / s. 49
21.00 Quentin Dupieux / Wrong Cops / s. 50

PONDĚLÍ 09/04
17.30 Richard Oswald / Hoffmannovy
povídky / s. 9
20.00 Max Ophüls /
Werther / s. 9

STŘEDA 18/04
17.30 Vladimír Drha / Dneska přišel nový
kluk / s. 47
20.00 Claude Goretta / Dívka
z Lotrinska / s. 47

NEDĚLE 29/04
15.00 Jindřich Polák / Poplach
v oblacích / s. 36
17.30 Tomáš Svoboda /
Jako z filmu / s. 50

PÁTEK 06/04
17.30 Mark Donskoj / Trilogie o Gorkém II.
– Pouť za štěstím / s. 17
SOBOTA 07/04
17.30 Jean Delannoy /
Zvoník u Matky boží / s. 31
20.00 Andrej Tarkovskij /
Stalker / s. 46
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Revoluce a její udušení, obnovení starých
pořádků, rezignace, útěk do soukromí,
do izolace, do cizích krajů nebo do
romantických snů. A po určité době:
opětovné vzplanutí nadějí na změnu,
vzedmutí ducha odporu. Téma nového
ročníku Mezinárodního festivalu filmového
dědictví Cinefest s časovým vymezením,
které mluví samo za sebe: 1789 až 1848.

Cinefest /
1789–1848
v zrcadle filmu
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Jak odrážela kinematografie politický,
společenský a duchovní vývoj období
z posledního před-kinematografického
století? A to především v našem kulturním
prostoru? Jak ji zažili a zapsali Goethe
nebo Karel Hynek Mácha? E. T. A. Hoffmann
a Božena Němcová? A co z jejich odkazu
vytěžili filmaři jako Max Ophüls, Edgar Reitz,
Peter Brook nebo Jiří Gold?
Na první pohled překvapivá volba tématu
našich kolegů z hamburského badatelského
centra Cinegraph nám dovolí objevit
několik raritních děl, mezi nimi i dva snímky
natočené v Česku německými režiséry, ale
u nás téměř nebo úplně neznámé.

PONDĚLÍ 09/04
17.30 R
 ichard Oswald / Hoffmannovy
povídky / Hoffmanns Erzählungen
Německo 1916 / hrají: Werner Krauss,
Lupu Pick, Erich Kaiser-Titz, Ruth
Oswaldová / CZT / 44 min. / 35mm
První světová válka vyloučila z německého
filmového trhu nejdůležitější zahraniční
konkurenty a zvýšila poptávku po domácích
snímcích. Nepřímo tak vedla i ke zvýšení
umělecké úrovně, jak dobře dokládá bilance
třetího válečného roku. Richard Oswald
(1880–1963) našel inspiraci v E. T. A.
Hoffmannovi a jeho básnickém vidění, které
se snažil tlumočit, mj. jistou „gotičností“
výpravy, odpovídající zálibám německého
romantismu. Hoffmannovy povídky jsou
nejstarším filmem ze sbírek NFA s budoucím
představitelem doktora Caligariho,
expresionistickým hercem Wernerem
Kraussem. Živý hudební doprovod: Irena
a Vojtěch Havlovi.
20.00 M
 ax Ophüls / Werther /
Le Roman de Werther
Francie 1938 / hrají: Pierre Richard-Willm, Jean Galland, Annie
Vernayová, Jean Périer, Maurice
Schutz, Henri Guisol, Léon Larive /
CZT / 85 min. / 35mm
Točit Werthera v létě roku 1938 bylo
politické gesto prvého řádu. Nejvýznamnější
z německých filmařů, vyhnaných v roce 1933
z vlasti, využívá příležitosti vzkázat tímto
způsobem nacistům: „Goethe je náš, nikoli
váš“; podobně jako když Thomas Mann, jiný
čelný reprezentant antifašistické emigrace,
sebevědomě prohlásí: „Skutečná německá
kultura se teď nachází tam, kde jsem já.“
V hitlerovském Německu film samozřejmě
veřejně uveden být nemohl; čerstvě založený
Reichsfilmarchiv si nicméně zajistil jednu
kopii a zlostné zmínky v nacistickém
tisku Ophülsovi potvrdily, že mířil přesně.
Hostitelská Francie oproti tomu ve filmovém
Wertherovi, dotočeném přesně v den
podepsání zrádné mnichovské smlouvy,
nedokázala vidět víc než srdceryvné
drama jednoho nešťastného milostného
trojúhelníku.

Program 03–04 / 18

9

ÚTERÝ 10/04
17.30 Jiří Gold – Vladimír Skalský /
Vidíš-li poutníka
ČSR 1965 / 12 min. / 35mm

RAINER SIMON

Film vychází z možných inspiračních zdrojů
Máchova Máje: příběhů severočeského
loupežníka V. Kumra, dopadeného v hospodě
v Doksech, a osudu otcovraha Ignáce
Schiffnera z Dubé. O obou událostech mohl
Mácha slyšet při svých návštěvách přítele
A. Hindla v Doksech. Film sleduje i přijetí
Máje tehdejší českou vlasteneckou
společností (např. trapně ignorantskou
reakci J. K. Tyla), s níž se Máchův
romantismus rozcházel.
20.00 R
 ainer Simon /
Výstup na Chimborazo /
Die Besteigung des Chimborazo
NDR – SRN 1988 / hrají: Jan Josef
Liefers, Götz Schubert, Luis Miguel
Campos / CZT / 97 min. / 35mm
Po bolestném rozchodu se svým milencem,
mladým poručíkem von Haeftenem, se v roce
1802 vydává Alexander von Humboldt, spolu
s dvěma dalšími badateli, do Ekvádoru,
kde hodlají vystoupit na šest tisíc metrů
vysoký vulkán Chimborazo v Andách.
Alexander von Humboldt (1769–1859),
jeden z největších evropských přírodovědců
své doby, jehož jménem (a jménem bratra
Wilhelma) se pyšní nejstarší berlínská
univerzita. Režisér Rainer Simon podniká
svou expedici Humboldtovým osudem z –
doslova – exponovaného bodu učencova
života, představuje ho jako osamělého
antiautoritářského rebela proti kastovním
pravidlům, sympatizanta Francouzské
revoluce, přítele indologa (a německého
jakobína) Georga Forstera. Ironická epizoda
na španělském královském dvoře nemůže
nepřipomenout slavný Goyův obraz na stejný
motiv. Jako zásadní přelom v Humboldtově
myšlení líčí ale Simon jeho setkání
s původním indigenním obyvatelstvem a jeho
kulturou.
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Sedmasedmdesátiletý Rainer Simon
patří k umělecky neobyčejně silné
generaci německých filmařů narozených
ve čtyřicátých letech, ke generaci
Fassbindera, Wenderse, Herzoga. Jeho
nejlepší filmy vznikly v osmdesátých letech:
zobrazení poválečné historie jednoho
východoněmeckého maloměsta Jadup
a Boel (1980), komunistickou cenzurou
zakázané a osm let držené v trezoru, a Ten,
který přišel (1984), podivné milostné
drama z let první světové války, vítězný
film Berlinale roku 1985. Ve státem řízené
kinematografii NDR měl Simon pověst
notorického potížisty; po cenzurní aféře
z roku 1980 otevřeně odmítl přijímat
jakékoli další látky ze současnosti, což bylo
nadřízenými místy – víceméně s úlevou –
akceptováno. Nepřizpůsobivým outsiderem,
byť prominentním, zůstal Rainer Simon
i ve sjednoceném Německu; dodnes se
pravidelně vrací do indigenní komuny La
Moya – Calpi, mezi jejímiž příslušníky našel
při natáčení Výstupu na Chimborazo přátele
na celý život, přátele, jichž si cení víc, než
lidí „z branže“.
STŘEDA 11/04
17.30 B
 ernhard Sinkel /
Darmošlap / Taugenichts
SRN 1977 / hrají: Jacques Breuer,
Eva Maria Meinekeová, Sybill
Schreiberová, Peter Berling, Jiří
Krytinář, Boris Rösner, Karel
Heřmánek, Karel Effa, Karel
Augusta / CZT / 97 min. / 35mm
Literární skvost německé romantické prózy
devatenáctého století, Eichendorffovu
novelu Ze života darmošlapa (1826)
o bezelstném mladíkovi, nijak neprahnoucím
po pravidelném zaměstnání, a jeho
milostných dobrodružstvích zfilmoval v roce
1977 Bernhard Sinkel v Praze a v okolí,
další exteriéry byly realizovány v Římě.
Odmítnutí raně kapitalistické soutěživosti
s její upachtěnou činorodostí tvoří vážný
podtext tohoto jinak okázale nevážného,
bezstarostně provzdušněného divertimenta.
Sinkel ho se svým věrným spoluautorem
Alfem Brustellinem koncipoval nikoli
náhodou v letech největšího rozkvětu hnutí
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hippies, mezi záměrem a jeho realizací ale
uběhlo – stejně jako v případě jistého
Formanova filmu – několik let. Hudbu složil
Hans Werner Henze. Jako řada dalších
západoněmeckých filmů, na nichž se podíleli
čeští umělci, nebyl ani Darmošlap uveden
v normalizační distribuci. Hostem v Ponrepu
bude pan Elmar Kloss.
20.00 E
 dgar Reitz / Cardillac / Cardillac
SRN 1968 / hrají: Hans Christian
Blech, Catana Cayetanoová, Rolf
Becker / CZT / 97 min. / 35mm
Jméno Cardillac nesou hned dvě formálně
odvážná díla německé klasické moderny; tím
prvním je opera hlavního představitele „nové
věcnosti“ Paula Hindemita z roku 1926,
druhým pak snímek Edgara Reitze z hnutí
Mladý německý film. Cardillac je zlatník,
který se ve svém patologickém milostném
vzplanutí k vlastním výtvorům nezastaví
ani před vraždou. Edgar Reitz neobléká
své herce do kostýmů z roku 1819, kdy
vznikla předloha E. T. A. Hoffmanna s názvem
Slečna ze Scuderi, ale filmuje je ve vlastním
světě, chaoticky-absurdním kapitalismu
šedesátých letech dvacátého století. Bez
zachování chronologie protagonisté vstupují
a zase vystupují z děje, komentují ho ze
svých pozic. Zní Bachova hudba. Důsledně
neuhlazený, „arytmický“ film uvádíme
v české premiéře.
ČTVRTEK 12/04
17.30 Dagmar Knöpfelová /
A tou nocí nevidím ani jedinou
hvězdu /
Durch diese Nacht sehe ich keinen
einzigen Stern
Německo 2005 / hudba: Aleš
Březina / hrají: Corinna Harfouchová,
Bolek Polívka, Petr Forman, Ondřej
Vetchý, Anna Polívková, Taťána
Fischerová, Adrian Jastraban, Libuše
Geprtová / CZT / 112 min. / 35mm
V listopadu 2005 se na plátnech německých
kin objevil celovečerní hraný film o české
spisovatelce Boženě Němcové. Pro režisérku
Dagmar Knöpfelovou byla umělkyně-literátka
Němcová významná i jako jedna z prvních
samostatných, svobodně smýšlejících žen
evropské inteligence devatenáctého století,
za soumraku patriarchální éry. Německá
12

kritika pochvalně vyzdvihla nevtíravý,
obezřetný přístup, jakým Knöpfelová
otevírá divákovi průhledy do světa Boženy
Němcové, vycházeje z její korespondence.
Výraznou tvář hlavní představitelky Corinny
Harfouchové známe u nás z filmu Pád
Třetí říše (2004), v němž hrála Magdu
Goebbelsovou. Zbytek hereckého souboru
i technického štábu tvořili převážně čeští
umělci. Česká premiéra filmu A tou nocí
nevidím ani jedinou hvězdu se uskutečnila
za účasti režisérky a autora hudby Aleše
Březiny v lednu roku 2006 v Ponrepu.
20.00 R
 oland Gräf / Tajemný jakobín /
Märkische Forschungen
NDR 1981 / hrají: Kurt Böwe,
Herrmann Beyer, Jutta
Wachowiaková, Michael
Gwisdek / CZT / 96 min. / 35mm
Univerzitní profesor historie se zalekne,
že ohlas jeho téměř hotového životního
díla, objemné monografie o jednom
pozapomenutém pruském básníkovi, by mohl
být zmařen objevem venkovského učitele,
který se o spisovatele rovněž zajímá. Učitel
totiž zjistil, že z pokrokového jakobínského
básníka se po letech stal exponent reakce
(pod jiným jménem), to vše na pozadí
takzvaných Karlovarských usnesení (1819).
Akademický vědec chce germanistu-amatéra
za každou cenu umlčet, ten nakonec nevidí
jiné řešení, než zveřejnit své rešerše na
Západě. Ze zdánlivě nezfilmovatelného
románu Güntera de Bruyna Bádání v Marce
Braniborské (1978) vytvořil režisér Roland
Gräf vynikající tragikomickou studii plnou
jemných odstínů: literárních, politických,
ale hlavně charakterních. Snímek nebyl
nikdy uveden v našich kinech, román vyšel
v českém překladu v roce 1985.
PÁTEK 13/04
17.30 Peter Brook /
Marat – Sade / Marat/Sade
Velká Británie 1966 / hrají: Patrick
Magee, Glenda Jacksonová,
Ian Richardson, Michael
Williams / CZT / 112 min. / 35mm

Na základě vlastní divadelní inscenace
natočil Peter Brook v roce 1966 film,
jenž se zapsal do historie obou médií
a získal světovou slávu německy píšícímu
dramatikovi Peteru Weissovi, který na sebe
ve Švédsku v předchozí dekádě upozornil
spíš jako filmový režisér a teoretik. „Jedním
z hlavních rysů hry je složitá a významově
zatížená časová vrstevnatost, jež vzniká
prolínáním tří časových rovin: představení
zobrazující v roce 1808 události z roku 1793
je vnímáno obecenstvem druhé poloviny
20. století,“ píše Jan Pömerl. Maratova
revoluční obhajoba násilí ve jménu pokroku.
Markýzova postrevoluční skepse. Vstupy
bdělého cenzora do hry. Mnohohlasý řev
blázince, jemuž říkáme Dějiny.
20.00 E
 gon Günther / Lota ve Výmaru /
Lotte in Weimar
NDR 1974 / hrají: Lili Palmerová,
Martin Hellberg, Jutta Hoffmannová,
Rolf Ludwig / CZT / 117 min. / 35mm
Byla to výmarská Lota, kdo měl v polovině
sedmdesátých let pomoci kinematografii
NDR vymanit se konečně z kulturní izolace.
Lota Goethova, Lota Thomase Manna, Lota
v podání importované západní hvězdy Lili
Palmerové. Záměr se zdařil: poprvé v historii
směl východoněmecký film soutěžit na
festivalu v Cannes. Západoněmecká odborná
kritika zůstala zdrženlivá, v kinech NDR byl
zato snímek nadmíru úspěšný.
Podnětem pro román Thomase Manna Lota
ve Výmaru se stalo krátké setkání Johanna
Wolfganga Goetha s hrdinkou jeho před
čtyřiadvaceti lety vydaného románu Utrpení
mladého Werthera. Někdejší mladičká Lota,
nyní zralá Charlotta Kestnerová, přijíždí
do Výmaru a po mnoha letech znovu vidí
Goetha (skvělý Martin Hellberg). Režisér
se věrně drží děje předlohy, jenž je založen
na vyprávění jednotlivých osob. Větší část
filmu, stejně jako románu, zaujímají postavy
z Goethovy blízkosti, které Charlottu během
jejího pobytu ve Výmaru navštíví a z jejichž
vyprávění se postupně vytváří ironický
obraz básníkova génia i jeho rozporuplné
osobnosti.

Plný název díla: Pronásledování
a zavraždění Jeana-Paula Marata
předvedené divadelním souborem blázince
v Charentonu za řízení markýze de Sade.
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„Dnes večer jsem byl v říši stínů…“

Gospodin G.
v říši stínů

14
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Touto krátkou větou z roku 1896 začíná
jedna dlouhá historie, konkrétně dějiny
reflexe kinematografie jako nového umění.
Najdeme ji v úvodu jednoho z nejstarších
esejistických textů, který jí byl věnován,
a asi vůbec prvním, napsaném v ruském
jazyce. Na květen roku 1896 se chystala
korunovace nového cara Mikuláše II.
Společnost Lumière vyslala do Ruska
své zástupce, aby významný okamžik
zaznamenali a zároveň, aby nový vynález,
cinématographe, poprvé představili ruskému
publiku; k tomu došlo 17. května 1896
v Petrohradě. Dne 22. června se Lumièrovy
filmy poprvé promítají v Nižním Novgorodu,
na Celoruské výstavě. Místní noviny
jménem Nižegorodskij listok tam vyšlou
svého korespondenta, osmadvacetiletého
žurnalistu A. M. Peškova, který odtud
pravidelně referuje, pod různými jmény
a zkratkami. O svém prvním setkání s filmem
píše jako „M. Pacatus“ 4. července,
v příštích dnech následují další dva texty
ve zmíněném listu a v Oděsskije novosti.
Později se Peškov, Pacatus, Gek, A. P-v,
Někto Ch. (= Jistý Ch.) trvale rozhodne pro
jméno, pod nímž ho známe jako jednoho
z největších literátů konce 19. a první
třetiny 20. století: Maxim Gorkij.
Reprezentativní přehlídku filmů, které
byly natočeny podle Gorkého románů,
povídek a divadelních her, jsme připravili
na březen až květen letošního roku, v němž
si připomínáme 150. výročí spisovatelova
narození. Doplňujeme ji českým překladem
zmíněného proslulého a dodnes často
komentovaného textu, v němž se pan
Pacatus se svými čtenáři podělil o své první
dojmy z návštěvy „říše stínů“.

Dnes večer jsem byl v říši stínů.
Kdybyste jen viděli, jak děsivé to bylo.
Nejsou tam ani zvuky, ani barvy. Vše – země,
stromy, lidé, voda i vzduch – je ponořeno
do monotónní šedi. Šedé paprsky protínající
šedou oblohu. Šedé oči v šedých tvářích.
Stromy, které jsou až po listy šedé jako
popel. Není to život, jen jeho stín. Není to
pohyb, jen jeho němý stín.
Vysvětlím to, i když budu podezírán
z šílenství či symbolismu. Byl jsem u Aumonta,
kde jsem se zúčastnil představení Lumièrova
kinematografu – oživlých fotografií. Dojem,
který vytváří, je natolik nevšední, jedinečný
a složitý, že ho jen stěží popíšu ve všech jeho
nuancích. Pokusím se přesto popsat alespoň
to podstatné.
Jakmile zhasne světlo v místnosti, kde je
představen vynález bratří Lumièrů, objeví
se znenadání na plátně velký šedý obraz,
„Pařížská ulice“ mající zbarvení špatné
rytiny. Při pohledu na ni vidíte lidi zamrzlé ve
všemožných pozicích. Auta, domy, to všechno,
včetně oblohy, je šedé.
Plátno náhle zachvátí podivné třepotání
a obraz se dává do pohybu. Z perspektivy
obrazu se znenadání vyřítí vozidla a řítí se
přímo k vám, vstříc temnotě, ve které jste
usazeni: odněkud z dáli se vynoří postavy lidí
a postupně se zvětšují a přibližují směrem
k vám: v prvním plánu si děti hrají se psem,
cyklisté uhánějí plnou rychlostí, chodci
prodírající se mezi auty přecházejí ulici:
všechno se to hýbe, žije to, vře, blíží se to
směrem k prvnímu plánu obrazu a tam někde
to i zmizí.
To všechno se odehrává bez zvuků,
v naprosté tichosti. Je to tak zvláštní,
neslyšíte hluk vozovky, šum kroků, ani
rozhovory, nic. Ani tón z této komplexní
symfonie, která neustále doprovází pohyby
lidí. Popelavě šedé listoví stromů se houpe
ve větru a šedivé siluety lidských postav,
které nápadně připomínají stíny, v tichosti
vklouznou na plochu šedého povrchu, jako
by byly stiženy kletbou a krutě odsouzeny
k tichosti, zbaveny všech nuancí, všech barev
života.
Znovu přemýšlíte o přízracích, zlých
a prokletých čarodějích ponořujících celá
města do spánku. Věříte, že si s vámi zahrává
sám Merlin.
Náhle něco cvakne, všechno zmizí a na plátně
se vynoří vlak. Řítí se přímo na vás – pozor!
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Zdá se, že se ponoří do temnoty, ve které
sedíte, že vás promění v pytel potrhaného
masa a rozdrcených kostí. Že na prach
rozdrtí tento sál a tuto budovu, plnou žen,
vína, hudby a neřestí.
Ale i tohle je jen vlak tvořený stínem.
Lokomotiva neslyšně zmizí za okrajem plátna.
Vlak dojede do stanice a z vagónů se vynoří
postavy, které v tichosti zdraví své přátele,
smějí se, kráčí, běží, chvátají a… a mizí.
Tento němý a šedý svět vás pomalu začíná
zneklidňovat a deptat. Připadá vám, jako
by zde bylo varování neurčitého, avšak
zlověstného významu, ze kterého vám slábne
srdce. Vaši mysl pohlcují podivné představy
a vaše vědomí se postupně vytrácí a slábne…
Jsem přesvědčen, že tyto obrazy budou
brzy nahrazeny jinými, které budou více ladit
k celkovému tónu „Pařížského koncertu“.
Budou zobrazovat například obraz nazvaný:
„Když se svléká“ nebo „Dáma a její koupel“
nebo „Dáma v punčochách“. Mohou také
zobrazovat nechutné hašteření mezi mužem
a jeho ženou a poslouží tak veřejnosti jako
zobrazení „Daru rodinného života“.
Ano, tak to bezesporu bude.

PÁTEK 02/03
17.30 Pavel Petrov-Bytov /
Tulák z Astrachanu / Kain i Arťom
SSSR 1929 / hrají: Emil Gal, Nikolaj
Simonov, Jelena Jegorovová /
CZT / 70 min. / 35mm
+ dokumentární film
Samuil Bubrik / Sovětský klasik
Maxim Gorkij
SSSR 1958 / CZV / 41 min. / 35mm
Gorkého povídka Kain a Arťom z roku
1898 vypráví o úplně všedním ruském
antisemitismu. Ustrašený žid Chaim,
přezdívaný Kain, najde na čas ochránce
v machistickém krasavci Arťomovi, kterého
se ujal, když Arťoma zbili žárliví sokové.
Ruský němý snímek byl uveden ve Francii
několik let po prosazení zvuku; supervizi nad
ozvučenou verzí překvapivě převzal světově
proslulý režisér Napoleona Abel Gance. Tato
vzácná verze se dochovala ve sbírkách NFA.
V Ponrepu ji promítáme poprvé.
Jako bonus: oficiální sovětský výklad života
a díla Maxima Gorkého v dokumentárním
filmu z padesátých let. Český komentář čte
Václav Voska.
NEDĚLE 25/03
17.30 Emil Loteanu /
Cikáni jdou do nebe /
Tabor uchodit v něbo
SSSR 1976 / hrají: Svetlana
Toma, Grigore Grigoriu, Ivan
Škurja / CZT / 93 min. / 35mm
Moldavský filmař, básník a spisovatel Emil
Loteanu se nechal inspirovat povídkami
Maxima Gorkého (zejména Makar Čudra)
a napsal scénář přinášející výrazně poetický
pohled na mentalitu romského etnika.
V ukrajinské Besarábii přelomu 19. a 20.
století se odehrává příběh osudové lásky
udatného Zobara a krásné Rady, který
tvůrci zpracovali s nebývalou pečlivostí.
Loteanu a skladatel Eugen Doga studovali
romský folklór přímo v cikánských táborech
a sídlištích, kde vyslechli desítky písní,
aby objevili potřebné hudební řešení filmu.
Ve výsledku mu vtiskli podobu nikoliv
etnografické studie, ale tóny nasyceného
vyprávění s bohatě propracovanou
výtvarnou složkou. Také v tom se Cikáni
přiblížili žánru muzikálu, což nezůstalo
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opomenuto ani na divadelních scénách
(první adaptace se u nás uskutečnila v roce
1980 v Hudebním divadle v Karlíně, další
například v roce 2001 v Divadle J. K. Tyla
v Plzni).
ÚTERÝ 03/04
17.30 Mark Donskoj /
Trilogie o Gorkém I. – Dětství
Gorkého / Dětstvo Gorkogo
SSSR 1938 / hrají: Alexej Ljarskij,
Michail Trojanovskij, Vjačeslav
Novikov / CZT / 92 min. / 35mm
Dětství Gorkého, dnes vedle Ejzenštejnova
Alexandra Něvského nejcitovanější ruský
film z těsně předválečného období, vznikl
podle autobiografické trilogie Maxima
Gorkého (1913–1923). Mark Donskoj se
při jejím přepisu nechal inspirovat nejen
pečlivě vykreslenou atmosférou carského
Ruska, ale také citlivým smyslem autora pro
zachycení problémů dětského a jinošského
věku. Dětství Gorkého ukazuje svět malého
Aljoši Peškova ještě v jakési pitoreskní,
napůl pohádkové podobě. Jako by vystoupil
z barvitých vyprávění babičky Akuliny,
ke které se do Nižního Novgorodu Aljoša
s matkou uchýlí…
PÁTEK 06/04
17.30 Mark Donskoj / Trilogie o Gorkém II.
– Pouť za štěstím / V ljuďach
SSSR 1938 / hrají: Alexej Ljarskij,
Varvara Massalitinova, Michail
Trojanovskij / CZT / 93 min. / 35mm
V druhé části trilogie se přenášíme do
osmdesátých let 19. století. Třináctiletý
Aljoša pracuje v kresličské dílně a touží po
vzdělání. Při návratu do rodné vsi chlapec
poprvé pocítí potřebu tvořit. Tak jako před
léty naučil Aljošu jeden revolucionář číst,
teď mu starý anarchista dodává odvahu
k dalšímu snažení.
SOBOTA 14/04
17.30 Mark Donskoj / Trilogie o Gorkém III.
– Léta dozrávání / Moji universitěty
SSSR 1939 / hrají: Nikolaj Valbert,
Stěpan Kajukov, Nikolaj Dorochin /
CZT / 93 min. / 35mm
I v závěrečné části trilogie zůstává
univerzita pro Aljošu nedosažitelným snem.

Propadne malomyslnosti a v beznaději
se pokusí o sebevraždu. Tentokrát jej
k novému životu vzkřísí kamarádi z továrny.
Směle koncipovaná sága si i přes epický
děj, ve třetí části nejvíce poplatný
dobové ideologické interpretaci (např.
kritika anarchismu), zachovává poetické
a symbolické ladění. Zvláště patrné je to
na obrazu přírody: v první části v podobě
kouzelného lesa, v druhé části na záběrech
nedohledné šíře Volhy, symbolu lidské žízně
a touhy. V části třetí pak jako kontrast
působí pochmurné a těsné místnosti
s nakupeným haraburdím. I po této stránce
se o několik desítek let později stane
tento snímek inspirací pro tvůrce velkých
společenských fresek jako Sibiriáda,
Dvacáté století a Tisícročná včela.
PONDĚLÍ 16/04
17.30 A
 bram Room / Jakov Bogomolov /
Prežděvremennyj čelověk
SSSR 1971 / hrají: Igor Kvaša,
Anastasija Vertinskaja, Alexandr
Kaljagin / CZT / 94 min. / 35mm
Boháč Bukejev usiluje o krásnou ženu
titulního hrdiny, jehož autor předlohy Maxim
Gorkij pojal jako jeho antitezi, člověka
práce, pevné morálky a vnitřně bohatého
života. Příběh se odehrává na Krymu
počátkem minulého století.
Abram Room: „Maxim Gorkij si velice cenil
lidské práce a tvořivosti. Jakov Bogomolov,
hlavní postava jeho nedokončené divadelní
hry, která ještě ani neměla název a byla
po smrti Gorkého uložena v jeho archivu,
říká: ‚Myslím si, že ti, kdo mluví o tvůrčích
mukách, nemají pravdu, tvorba je přece
vždycky radostí.‘ S Gorkým jsem se na
jaře 1932 setkával častěji. Psal tehdy
filmový scénář s názvem Delikventi a já
jsem měl film režírovat. Spisovatele však
zaměstnávalo příliš mnoho dalších závazků
a nakonec ještě onemocněl, takže jsme film
nakonec nedokončili. Setkání s tímto velkým
umělcem na mne přesto hluboce zapůsobilo,
a když byl uveřejněn text nedokončené hry
o Jakovu Bogomolovovi, pokládal jsem za
nutné dát jí filmovou podobu a vyjádřit v ní,
jak jsem byl přesvědčen, Gorkého názory
na práci, tvorbu, etiku.“ Překlad Xenie
Klepikovová.
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ČTVRTEK 19/04
17.30 J
 ean Renoir / Na dně / Les Bas-fonds
Francie 1936 / hrají: Louis Jouvet,
Jean Gabin, Suzy Primová, Robert
Le Vigan, Camille Bert, Junie
Astorová, Wladimir Sokoloff /
CZT / 77 min. / 35mm
Gorkého nejvýznamnější neruští adaptátoři
jsou Jean Renoir a Akira Kurosawa. Oba
si přitom – v rozmezí dvaceti let – vybrali
stejnou předlohu: divadelní hru Na dně
(1902). Francouzský režisér přenáší
Gorkého původně bezvýchodně pesimistický
příběh z prostředí sociálních vyděděnců
do svého dost odlišně temperovaného
univerza, kde se „po renoirovsku“ střídají
tragické momenty s lyrickými, vřelost
s karikaturou. Záliba v disparátnosti vedla
Renoira i k obsazení dvou nezaměnitelných
hereckých osobností naprosto odlišného
naturelu: Louis Jouvet v roli ironického
aristokrata, který se dostal na mizinu, je
tu konfrontován s charismaticky přímým
Jeanem Gabinem.
PONDĚLÍ 30/04
17.30 G
 leb Panfilov / Vassa / Vassa
SSSR 1983 / hrají: Inna Čurikovová,
Valentina Jakuninová, Valentina
Těličkinová / CZT / 130 min. / 35mm
Při psaní scénáře Vassy vyšel Panfilov
z druhé verze předlohy, kterou Maxim
Gorkij přepsal na základě první varianty
z roku 1910. Snažil se přitom o původnější
obraz doby a její protagonistky, zbavený
konvenčního ideologického nánosu.
Vassu tak můžeme vnímat nikoliv jen coby
představitelku třídy poražené Říjnovou
revolucí, ale zároveň jako moderní,
emancipovanou ženu, která se ocitla
v nezáviděníhodné roli oběti a zároveň
spolutvůrce tvrdých životních zákonů.
V rodinném „provozu“ Železnovových se
odráží atmosféra předrevolučního Ruska
s jeho konflikty i půvabem, dravostí
i únavou. V centru příběhu je však sama
Vassa, ve své rozporuplnosti jedna
z nejsilnějších postav matky v dramatickém
umění minulého století.
Přehlídka Gospodin G. v říši stínů bude
pokračovat v květnu.
18
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Jacques Rivette / Out 1 /
Out 1: Noli me tangere
Francie 1970 / hrají: Jean-Pierre
Léaud, Michael Lonsdale, Bulle
Ogierová, Juliet Bertoová, Jacques
Doniol-Valcroze, Bernadette
Lafontová, Éric Rohmer, Françoise
Fabianová, Michèle Morettiová, JeanFrançois Stévenin, Jean Bouise,
Hermine Karagheuzová / kamera:
Pierre-William Glenn / CZT / ENT/ 741
min. / DCP

Febiofest
2018
–
Jacques
Rivette

„Můj nejmilejší Rivette je dlouhá verze Out 1.
To zvláštní na tom je, že Jacques tím dospěl
ke konci jednoho vývoje. Dál jít nelze.“
Claude Chabrol
Balzakova Historie třinácti jako nejisté
východisko pro bezmála třináct hodin filmu.
Nejextrémnější umělecký počin francouzské
nouvelle vague. Česká premiéra nové
digitálně restaurované verze.

SOBOTA 17/03
11.00 č
 ásti 1 + 2 / CZT / 191 min.
14.30 č
 ásti 3 + 4 / CZT / 205 min.
NEDĚLE 18/03
15.00 č
 ásti 5 + 6 / CZT / 181 min.
18.30 č
 ásti 7 + 8 / CZT / 164 min.
Nikdy nevynaložil žádný film tolik úsilí
a času na to, aby k něčemu nedošlo. Svou
tajuplnost těží nikoli z rafinovanosti intriky,
ale z její neexistence. Jsou tu milenci, kteří
se nesejdou, zloděj, který není dopaden,
obchod, v němž se neprodává, spiklenecká
organizace, jež zůstává neodhalena,
představení, které se neuskuteční, politika,
která se nekonkretizuje (víme ale, že
se nacházíme v roce DVA po „pařížském
květnu“). Není tu ani komplot, ani plot,
zato přehršle mezer, přestávek a děr v co
nejvágnějším spojení. Situace jsou někdy
emocionálně nabité, ale častěji neurčité,
nejisté, neusměrněné.
Nedotýkej se mne: noli me tangere - tak zní
podtitul Rivettova filmu. V Bibli promluví
těmito slovy Ježíš těsně po svém vzkříšení
k Marii Magdalské: „Nedotýkej se mne,
dosud jsem nevstoupil k Otci.“ Ve světě
Out 1, mimo původní, úzce sakrální kontext,
je dobrovolně přijatý zákaz doteku krajním
projevem respektu… nejen toho uměleckého.
Jacques Rivette se chová jako člověk,
který se vydá na nezvykle dlouhý lov a dělá
všechno pro to, aby nic neulovil. Důvod
je nasnadě: nechce nikomu ublížit. Mezi
hercem a autorem, mezi herci navzájem
a mezi diváky a filmem proudí sentiment. Víc
než o spolu-cítění v něm jde o něco těžko
uchopitelného: o to, cosi tušit. Určitou
nepopsatelnou náladu, sebe i druhé. Tušit,
čím by život, svoboda a film MOHLY být.
Ve společenské i umělecké beznaději roku
2018 vězí cena Rivettova filmu-komplotu
v důkazu, že se tato možnost už někde
a někdy stala skutečností. Našel se někdo,
kdo si troufl.
(úryvek z eseje o filmu Out 1 ze 4. čísla Filmu
a doby roku 1996 vybral a upravil M. K.)
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ČTVRTEK 15/03
20.00 Arnaud Desplechin /
Hlídka / La sentinelle
Francie 1992 / hrají: Emmanuel
Salinger, Thibault de Montalembert,
Jean-Louis Richard, Marianne
Denicourtová, Bruno Todeschini,
Emmanuelle Devosová, László
Szabó / CZT / 145 min. / DCP

Febiofest
2018
–
Arnaud
Desplechin

Mathias zažije ve vlaku na cestě z Německa
do Paříže několik velmi podivných setkání
a následně objeví ve svém zavazadle děsivý
balíček. Pustí se do vyšetřování, které
ho zavede do prostředí tajných služeb.
Mistrovský celovečerní debut Arnauda
Desplechina je psychologické drama s prvky
absurdity a pravděpodobně nejzvláštnější
špionážní příběh, jaký jste kdy viděli.
SOBOTA 17/03
18.30 Arnaud Desplechin /
Život mrtvých / La vie des morts
Francie 1991 / hrají: Thibault de
Montalembert, Roch Leibovici,
Marianne Denicourtová
Emmanuel Salinger, Emmanuelle
Devosová / CZT / 54 min. / DCP
Široká rodina se schází na venkovském
sídle poté, co se jeden z jejích členů
pokusil spáchat sebevraždu. Zatímco bojuje
v nemocnici o život, zbytek příbuzných se
každý po svém snaží vyrovnat s jeho činem
a také reálnou možností, že by mohl zemřít.
Středometrážní etuda získala Cenu Jeana
Viga.
PONDĚLÍ 19/03
17.30 Arnaud Desplechin hostem Ponrepa
20.00 Arnaud Desplechin / Králové
a královna / Rois et reine
Francie 2004 / hrají: Mathieu Amalric,
Catherine Deneuveová, Emmanuelle
Devosová, Noémie Lvovská, Hippolyte
Girardot, Maurice Garrel /
CZT / 153 min / 35mm

Drama s jemnými podtóny humoru a ironie
je, podobně jako ostatní filmy Arnauda
Desplechina, meditací nad smyslem života
a povahou mezilidských vztahů.
STŘEDA 21/03
20.00 A
 rnaud Desplechin / Vánoční
příběh / Un conte de Noël
Francie 2008 / hrají: Catherine
Deneuveová, Mathieu Amalric,
Jean-Paul Roussillon,
Anne Consignyová /
CZT / ENT / 143 min. / DCP
Totální rodinná „polyfonie“, jak ji
v současném filmu umí inscenovat jenom
jeden režisér: „krutá, nihilistická, hněvivá,
úskočná i nenucená.“ Režisér přirovnaný
k dirigentovi, jehož nástroje, to jest jeho
herci, jsou „samé stradivárky“.
ČTVRTEK 22/03
17.30 A
 rnaud Desplechin /
Milovaná / L’aimée
Francie 2007 /
CZT / ENT / 70 min. / 35mm
Velmi osobní filmový portrét rodiny Arnauda
Desplechina vznikl na pozadí prodeje
rodinného domu. Ukazuje jednotlivé členy
rodiny, včetně jeho samotného, a propletené
vztahy mezi nimi. Z této zkušenosti
Desplechin čerpal látku také pro svůj další
hraný film Vánoční příběh. Česká premiéra.
PÁTEK 23/03
17.30 A
 rnaud Desplechin / Les / La forêt
Francie 2014 / hrají: Denis
Podalydès, Michel Vuillermoz, Claude
Mathieuová / CZT / 82 min. / DCP
Adaptace divadelní hry ruského realisty
A. N. Ostrovského. Společenská satira se
točí kolem sporu o les a jeho utajované
rozkrádání. Česká premiéra.

Dvě paralelní dějové linie sledují osudy
čerstvě rozvedených manželů Nory
a Ismaëla. Zatímco Nora se vyrovnává
s vážnou nemocí a následně smrtí svého
otce, Ismaël se snaží utéct z psychiatrické
léčebny, kam byl nedopatřením umístěn.
22
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PONDĚLÍ 05/03
17.30 PickMayLang
Lupu Pick / Mistr Wu / Mr. Wu
Německo 1918 / hrají: Carl Meinhard,
Paul Bildt, Manja Tzatschewa,
Ludwig Hartau, Georg John /
CZT / 48 min. / 35mm
Joe May / Hilda Warrenová
a smrt / Hilde Warren und der Tod
Německo 1917 / hrají: Mia Mayová,
Bruno Kastner, Georg John /
CZT / 45 min. / 35mm

Film před
sto lety

Několika medailemi za chrabrost
vyznamenaný mladý důstojník rakouskouherské armády jménem Fritz Lang se
na jaře roku 1917 zotavuje ze zranění,
utržených na frontě, psaním svého
druhého scénáře pro režiséra Joe Maye:
Hilda Warrenová a smrt. Bude to tragický
příběh herečky, kterou poznání, že její
syn zdědil ty nejhorší sklony zločince,
jemuž kdysi ve slabé chvíli podlehla,
přivede k nejkrajnějšímu řešení. Poprvé
se tu objevují motivy, které pak najdeme
v Langových vlastních filmech, jako Unavená
smrt (1921) nebo Přes práh smrti (1936).
Se zralou tvorbou režiséra Lupu Picka,
klasika subžánru tzv. kammerspielu, mj.
Střepy (1921) nebo Silvestrovská noc
(1923), má úvodní film našeho pásma, Mistr
Wu, naopak společného velmi málo. Syna,
vzplanuvšího láskou (opět tragickou) ke
krásné Číňance, zde tentokrát matka musí
vyprostit ze spárů padoušského titulního
hrdiny. (Jeho představitel mimochodem
nepochází z Asie, ale z Jihlavy.)
PONDĚLÍ 26/03
17.30 Jakov Protazanov / Plesající
satan / Bohatýr ducha / Satana
likujuščij / Bogatyr ducha
Rusko 1917, 1918 / hrají: Ivan
Mozžuchin, Natalja Lisenko /
CZT / 41 + 48 min. / 35mm
Ivan Mozžuchin (1889–1939) byl před
revolucí největší hvězdou ruského filmu,
Jakov Protazanov (1881–1945) zase
vedle Jevgenije Bauera nejoriginálnějším
tvůrcem tohoto období. První příklad
z jejich plodné spolupráce, Plesající satan,
je jakousi kombinací Fausta, Šarlatového

24

Ponrepo

písmene a ibsenovského dramatu. Vztahy
manželského páru a spolu s nimi žijícího
pastora nabývají s příchodem tajemného
neznámého nové podoby. Pro ilustraci
připomeňme vypjatou scénu, v níž
rozpolcený pastor překryje obraz Madony
s dítětem portrétem Satana a padne do
náruče bratrovy ženy. Shodou okolností
rovněž v Bohatýru ducha jde do jisté míry
o zápas bratrů o lásku jedné ženy (opět
v podání Natalije Lisenko, Mozžuchinovy
partnerky i v osobním životě), ale tady herec
zosobňuje podstatně vyrovnanější osobnost
mladého šlechtice, usilujícího o nápravu
sociálních problémů na venkově.
Jako předfilm uvedeme:
Wladyslaw Starewicz /
Belgická Lilie / Lilija Belgii
Rusko 1915 / hrají: Jan Višněvskij,
Irene Starewiczová /
CZT / 11 min. / 35mm
Poetická reakce na válečné obsazení Belgie
Němci.
PONDĚLÍ 23/04
17.30 A
 lbert Capellani / Dáma
s kaméliemi / Camille
USA 1915 / hrají: Clara Kimball
Youngová, Paul Capellani /
CZT / 48 min. / 35mm
Albert Capellani /
Rudá lucerna / The Red Lantern
USA 1918 / hrají: Alla Nazimova, Noah
Beery, Frank Currier /
CZT / 59 min. / 35mm
„Capellaniho excelentní výkon vězí ani ne
tak v rozsahu a průraznosti jako u Griffitha,
jako spíš ve vybraném propracování detailů
a fines.“ Allen Corliss (1917)
Politika neustávajícího amerického importu
prominentních evropských režisérů začíná
rokem 1914 a příchodem Alberta Capellaniho
do USA. Jeho francouzské filmy zde byly
známé a ceněné, a tak tvůrce disponující
energickou osobností a organizačním
talentem neměl nejmenší problémy se
na nové podmínky adaptovat; citované
srovnání s Griffithem o tom svědčí stejně
jako publicistické vyzdvihování režijní
metody, jejímž hlavním kladem bylo vedení

Program 03–04 / 18

25

herců k méně teatrálnímu projevu, než
bylo ve filmech té doby obvyklé. Z Evropy
Capellaniho vyhnala první světová válka,
která těžce paralyzovala mocnou firmu
Pathé a během níž přišla filmová Francie
o prvenství na světovém trhu – ve prospěch
USA. Capellani v „novém světě“ natočí téměř
polovinu svých (více než padesáti) filmů, ať
už ve službách jiných firem (mj. společnosti
Ally Nazimovy, hlavní představitelky snímku
Rudá lucerna, která se díky němu stala
přední hollywoodskou „star“) nebo pro
svou vlastní Albert Capellani Productions,
Inc. Dáma s kaméliemi (jedna z prvních
filmových adaptací hry Dumase mladšího)
i Rudá lucerna líčí tragické příběhy
ženských hrdinek vržené osudem do
„polosvěta“; v druhém filmu jde o „míšenku“
za tzv. boxerského povstání v Pekingu.
Po válce se režisér vrací do Francie
a připravuje koprodukční projekty, v nichž
hodlá využít svých zkušeností s americkými
velkovýrobními metodami. Žádný z nich se
však vinou Capellaniho vážného onemocnění
nerealizuje, americké Sestry a Mladá Diana
(1922) zůstanou jeho posledními filmy.
Albert Capellani umírá v roce 1931 v Paříži.
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Francesca Bertini
Clara Calamai
Claudia Cardinale
Gina Lollobrigida
Sophia Loren

Star – Viva
Italia!

Anna Magnani
Silvana Mangano

Claru Calamaiovou (1909–1998), populární
divu mussoliniovské éry, dnes známe nejlépe
jako vášnivou zralou ženu z Viscontiho
legendárního debutu Posedlost (1942),
což je ovšem role vzhledem k hereččině
předchozí filmografii spíš netypická. České
publikum mohlo za Protektorátu zažít
Calamaiovou mj. po boku Gina Cerviho
v Souboji národů, historickém filmu
s jednoznačně protifrancouzskou tendencí.
Gino Cervi zde ztvárnil neohroženého
Ettore Fieramoscu z družiny neapolského
krále Ferdinanda II., který v roce 1503
vyzval třináct pyšných francouzských rytířů
Karla VIII. k souboji se stejným počtem Italů.
V koalici se Španěly v témž roce pokořil
Francouze i v bitvě u Cerignoly. Zkušený
italský režisér Alessandro Blasetti a český
kameraman Václav Vích se svými evokacemi
renesančního malířství Raffaela, Vittora
Carpaccia či Paola Uccella pozvedají Souboj
národů nad pouhou historickou parabolu
konvenující „Ducemu“.
CLAUDIA CARDINALE

Ornella Muti

STŘEDA 28/03
20.00 M
 arco Ferreri / Audience / L’udienza
Itálie 1971 / hrají: Enzo Jannacci,
Michel Piccoli, Claudia Cardinaleová,
Alain Cuny, Ugo Tognazzi, Vittorio
Gassman / CZT / 103 min. / 35mm

Alida Valli
Monica Vitti
Ponrepo

PÁTEK 20/04
17.30 A
 lessandro Blasetti / Souboj
národů / Ettore Fieramosca
Itálie 1938 / hrají: Gino Cervi, Clara
Calamaiová, Mario Ferrari, Elisa
Ceganiová / CZT / 93 min. / 35mm

Giulietta Masina

Lydia Quaranta
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CLARA CALAMAI

Mladík prahnoucí po audienci u papeže
se pomalu, ale jistě ztrácí v labyrintu
vatikánské byrokracie, v němž narazí na
lehce dekadentní hodnostáře, na prodejné
krásky i na vzpurné nizozemské teology.
Ale kde je papež? Méně známé dílo z tvorby
italského klasika absurdního filmu získalo na
festivalu v Berlíně Cenu mezinárodní kritiky,
zatímco v Itálii jeho distribuci bojkotovala
vládnoucí Křesťansko-demokratická strana.
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GINA LOLLOBRIGIDA
SOBOTA 07/04
17.30 Jean Delannoy / Zvoník u Matky
boží / Notre-Dame de Paris
Francie – Itálie 1956 / hrají: Anthony
Quinn, Gina Lollobrigida, Alain Cuny,
Jean Danet / CZT / 110 min. / 35mm

protože v druhém díle je třeba vždy ještě
přitvrdit, přibude k obvyklým milostným
pohromám nakonec ještě zemětřesení.
Porca miseria!

Román Victora Huga Zvoník u Matky
boží, který vyšel poprvé roku 1851, si
velmi rychle získal popularitu u nejširších
čtenářských vrstev. Po mnoho generací
pak patřil tento příběh vyvržence z lidské
společnosti, hrbáče Quasimoda plížícího se
po ochozech pařížské katedrály, k četbě
nejoblíbenější. Když se později zrodila
kinematografie, neunikla přitažlivá románová
látka filmovému zpracování. Scénář byl
společným dílem Jeana Aurenche a básníka
Jacquese Préverta, hudbu složil Georges
Auric. Pro hlavní postavu Quasimoda byl
vybrán hollywoodský herec Anthony Quinn,
pro roli dívky, která je pod ochranou
plachého a nedůvěřivého vyděděnce, Gina
Lollobrigida.
NEDĚLE 15/04
17.30 Luigi Comencini / Chléb, láska
a fantazie / Pane, amore e fantasia
Itálie 1953 / hrají: Vittorio De
Sica, Gina Lollobrigida, Roberto
Risso / CZT / 81 min. / 35mm
Óda na temperament italského jihu, která
před půl stoletím okouzlila diváky v mnoha
zemích světa, se odehrává v malé horské
vesničce. Sólisty jsou strážmistr, chudá
krasavice, farář a porodní asistentka, zbylí
vesničané obstarají náležitě hlučný chór.
Madonna mia!
NEDĚLE 22/04
17.30 Luigi Comencini / Chléb, láska
a žárlivost / Pane, amore e gelosia
Itálie 1954 / hrají: Vittorio De
Sica, Gina Lollobrigida, Roberto
Risso / CZT / 90 min. / 35mm
Jiskření mezi Vittoriem De Sikou a Ginou
Lollobrigidou (jíž se už začalo říkat
„Gina nacionale“) se publikum zjevně
nemohlo nabažit, a tak Comencini a jeho
spolupracovníci obratem přispěchali s další
várkou pečiva – a i všeho ostatního. Ale
30
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Během několika málo měsíců od své
premiéry v lednu 2017 si snímek Jordana
Peela s názvem Uteč! stačil získat pověst
umělecky nejvýznamnějšího celovečerního
debutu v americkém filmu posledních let.

Hádej,
kdo
přijde
na
večeři
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Uteč! vychází ze schématu klasického,
„uvážlivě sjednocujícího“ filmu Stanleyho
Kramera Hádej, kdo přijde na večeři. Ten
vznikl v éře bojů za občanská práva: mladá
běloška přivede domů svého černého přítele,
aby ho představila svým středostavovským
rodičům. Láska Kramerovy mladé dvojice
prosvětlí rodičovskou váhavost a… konec
dobrý – všechno dobré. Jenže: navzdory
faktu, že od těch dob si Američané zvolili
jednoho černého prezidenta, je současnost,
co se týče vztahů mezi rasami, mnohem
méně optimistická.
Nicholas Elliot
Očekávání publika je nutné využít proti
němu. Bylo mi jasné, že diváci, kteří přijdou
na moji současnou hororovou variantu
Kramerova Hádej, kdo přijde na večeři
budou na rasovou nenávist založenou na
superioritě bílých od začátku čekat. V mém
filmu je přítomen i tento typ rasismu,
zároveň ale i rasismus zákeřnější a přitom
o nic méně běžný. Takový, v němž je černoch
přímo zbožštěn – jakožto cosi exotického.
Běloch, vidí-li nás jinak, než vidí sebe, tak,
ačkoli naši kulturu naprosto přijímá, vysype
naši duši do tříděného odpadu. I to je
rasismus. Že v tom filmu půjde i o tohle, to
divák určitě nečekal. O tyhle nové otrokáře:
o bílé rádobyčernochy.
Jordan Peele (27. září 2017
v rozhovoru pro Cahiers du cinéma)

SOBOTA 21/04
18.30 S
 tanley Kramer /
Hádej, kdo přijde na večeři /
Guess Who’s Coming to Dinner
USA 1967 / hrají: Katharine
Hepburnová, Sidney Poitier,
Spencer Tracy, Katharine
Houghtonová / CZT / 105 min. / 35mm
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 na plátně
s problémem mezirasového manželství.
Přestože ještě zostřil nesmiřitelné tóny
hlasu „nejrozhněvanějších“ černošských
vrstev, považuje Poitier tento film za
užitečný právě proto, že vyvolal diskusi.
20.30 J
 ordan Peele / Uteč! / Get Out
USA 2017 / hrají: Daniel Kaluuya,
Allison Williamsová, Catherine
Keenerová / CZT / 104 min. / DCP
Chris, mladý fotograf, je svou přítelkyní
pozván na víkend u jejích rodičů. Je trochu
nesvůj, protože Rosiny rodiče jsou „bílí“
a snad ještě ani netuší, že on nikoli…
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NEDĚLE 04/03
15.00 Dobré odpoledne s polštinou
pásmo krátkých filmů / jazyková
a výtvarná dílna / 35mm, HD / 6+
Dvorek / r. Grzegorz
Wacławek / Polsko 2016
Kocour Filemon a myši /
r. Ryszard Szymczak / Polsko 1973
Kopaná pod psa /
r. Zofia Ołdak / Polsko 1971
Rek detektivem /
r. Marian Cholerek / Polsko 1974
Ve spolupráci s Polským institutem v Praze
jsme připravili pásmo animovaných filmů.
Vedle klasických snímků ze sedmdesátých
let minulého století uvidíte i jednu
novinku. Po projekci se pod vedením
lektorky zábavnou formou dozvíte spoustu
zajímavostí o Polsku a polském jazyce.

Ponrepo dětem

SOBOTA 10/03
14.00 Jeden svět dětem
pásmo krátkých filmů / výtvarná
dílna / návštěva promítací
kabiny / HD / 9+
Hadí dívka /
r. Jens Pedersen / Dánsko 2017
Rodinné řeznictví /
r. Marijn Frank / Nizozemsko 2017
Festival Jeden svět má tradičně jedno ze
svých hlavních stanovišť v kině Ponrepo.
A jako každý rok jsme i letos ve spolupráci
s festivalem připravili dvě projekce pro děti
i jejich rodiče. První z nich se odehraje
netradičně v sobotu, těšit se přitom můžete
nejen na dva festivalové filmy, ale i na
výtvarný workshop a výpravu do zákulisí
kina.
NEDĚLE 11/03
15.00 Jeden svět dětem
pásmo krátkých filmů / lektorský
program / HD / 9+
Lenno a jeho rybka /
r. Shamira Raphaëla /
Nizozemsko 2017
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Poslouchám /
r. Astrid Bussink / Nizozemsko 2017
Rozárka a kuchařky bez domova /
r. Theodora Remundová / ČR 2017
Snímky z festivalu filmů o lidských právech
Jeden svět se sice často zabývají vážnými
tématy, to ale neznamená, že by se mezi nimi
nenašly i filmy pro mladší diváky. Po projekci
bude následovat lektorský program v režii
Jednoho světa.
NEDĚLE 25/03
15.00 N
 ick Park / Pračlověk / Early Man
Velká Británie – Francie
2018 / CZV / 89 min. / DCP / 6+
Pračlověk Dug musí čelit hrozbě nové
vyspělé civilizace, která chce ovládnout
jeho kotlinu. Jako předfilm uvidíte krátkou
grotesku ze série o Kamenáči Billovi
(Kamenáč Bill a drzí zajíci / r. Václav
Bedřich, 1964).
NEDĚLE 08/04
15.00 A
 strid Henning-Jensenová /
Paw aneb Chlapec dvou světů /
Paw
Dánsko 1959 / hrají: Edvin Adolphson,
Jimmy Sterman /
CZV / 90 min. / 35mm / 6+
Malý chlapec jménem Paw připlouvá z Indie
do Dánska ke své tetě, ovšem díky barvě své
kůže se setkává s nepochopením dánské
společnosti. Proto utíká do lesů, kde se
kromě zvířat setkává i s pytlákem Andersem…
Kromě filmu se můžete po jeho skončení těšit
také na literární dílnu, kterou si připraví naši
přátelé ze Skandinávského domu.
NEDĚLE 15/04
15.00 P
 ozor na kaňky!
pásmo krátkých filmů /
dílna flipbooku / HD / 6+
Čtyřicet dědečků /
r. Václav Bedřich / ČSR 1962
Lev a písnička /
r. Břetislav Pojar / ČSR 1959
The Aping /
r. Filip Javora / ČR 2014
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Jací jsou jaci / r. Miroslav Zikmund
– Jiří Hanzelka / ČSR 1965
Otýlie a 1580 kaněk / r. Stanislav
Látal – Miloš Macourek / ČSR 1965
Tentokrát v Ponrepu uvidíte několik filmů
ze sbírek NFA – nebudou to ale jen filmy
animované, těšit se můžete i na cestopis
proslulé dvojice Hanzelka – Zikmund.
A kromě nich jsme přidali také jeden
současný studentský film. Po skončení
projekce si budete moci vyzkoušet, že
obrazy se dají oživit nejenom v animovaném
filmu, ale i na papíře, a to díky tzv.
flipbooku. Hlavně v něm neudělat tolik kaněk
jako Otýlie z posledního filmu.
NEDĚLE 22/04
15.00 Malování nejen pro kočku
pásmo krátkých filmů /
animační dílna / HD / 3+
Malování pro kočku /
r. Břetislav Pojar / ČSR 1960
Zasadil dědek řepu /
r. Jiří Trnka / ČSR 1945
K princeznám se nečuchá /
r. Břetislav Pojar / ČSR 1965
Že malování není jen pro kočku, ale
úplně pro každého, zjistíte tentokrát
v Ponrepu. Nejprve společně zhlédneme tři
animované pohádky z dílny klasiků Jiřího
Trnky a Břetislava Pojara a poté si sami
vyzkoušíme, jak se dá takový animovaný film
namalovat a natočit.
NEDĚLE 29/04
15.00 Jindřich Polák / Poplach v oblacích
ČSR 1979 / hrají: Otto Šimánek,
Vlastimil Brodský, Petr Nárožný /
72 min. / 35mm / 6+
Na křídle letícího letadla se znenadání
objeví muž v buřince a s deštníkem. Kdo
jiný by to mohl být než pan Tau, tajemný
mlčenlivý kouzelník? Po přistání se ztratí,
ovšem letištní inspektor Málek se rozhodne
ho dopadnout… Jako předfilm uvidíte
epizodu ze série s panem Prokoukem o tom,
jak se točí film (Pan Prokouk filmuje /
r. Karel Zeman, 1948).
36
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ČTVRTEK 01/03
17.30 Mene Tekel 2018
↓
Historické mezníky Československa
Tři bloky dokumentů ze sbírek Národního
filmového archivu mapují vývoj naší
republiky od legií, vzniku čs. státu, období
Protektorátu Čechy a Morava, exilové vlády,
západního i východního odboje, osvobození,
důsledky poúnorové komunistické
totality i tragické události padesátých
let s přesahem do politického uvolnění
v letech šedesátých. Výběr unikátních
filmových snímků nezkresleným způsobem
zaznamenává stopu událostí i osobností
naší novodobé historie.
20.00 Jean Rouch
↓
Trest aneb Špatné známosti /
La punition ou les mauvaises
rencontres
Francie 1960 / CZT / 60 min. / DCP

Filmy

Trest je zapomenutým skvostem natočeným
lehkou kamerou a přímým kontaktním
zvukem. Vypráví příběh moderní Nadji
putující po Paříži za zvuků Bacha a citací
z Baudelaira a markýze de Sade – natočeno
ve třech improvizovaných jednáních
s kanadským štábem direct cinema.
„Trest byla katastrofa. Buďme objektivní,
je to špatný film… Ale Rouch se nesmírně
raduje, když točí, a tahle radost z jeho díla
vystupuje, to je na tom to nejúžasnější.
I navzdory těm chybám a tomu nánosu je to
velký filmař.“
Pierre Braunberger
Bratranec, sestřenice /
Cousin, cousine
Francie – Itálie – Niger
1985 / CZT / 31 min. / DCP
Mariama a Damouré se ocitají v Benátkách
a hledají relikvii nebo fetiš ztracený tu
kdysi dávno, jako na jednom ze slavných
obrazů Gentileho Belliniho. Mariama svého
bratrance zavede také do dílen, kde se
vyrábějí gondoly, a přitom si oba povídají
o podivných bytostech Benátčanech, kteří
žijí na vodě.
Tato hříčka vznikla v Benátkách, když zde
Jean Rouch s přáteli doprovázel film Falaw
(r. Mariama Hima), vrací se v ní k Dogonům
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a jejich bohu hromu. „Film by měl být
zneklidňujícím objektem, který posíláme do
oběhu.“
Jean Rouch
PÁTEK 02/03
20.00 J
 acques Doillon /
Rodin / Rodin
Francie – Belgie 2017 / hrají:
Vincent Lindon, Izïa Higelinová,
Patricia Mazuyová, Bernard Verley,
Séverine Caneeleová, Edward
Akrout / CZT / 119 min. / DCP
„Uvědomujeme si, jak malé jsou lidské ruce,
jak brzo se znaví a jak málo času je jim dáno
pro práci. Toužíme spatřit ty ruce, které žily
životem sta rukou, které žily jako celý národ
rukou, národ, který povstal před slunce
východem, aby kráčel dlouhou drahou tohoto
díla. Ptáme se po člověku, který těmto
rukám vládl. Kdo je to?“
Rainer Maria Rilke (1903)
Otázku pražského rodáka Rilkeho, Rodinova
přítele, si klade i třiasedmdesátiletý klasik
francouzského filmu Jacques Doillon. Jeho
Rodin s přesvědčivě robustním Vincentem
Lindonem v titulní roli loni reprezentoval
Francii v hlavní soutěži festivalu v Cannes.
SOBOTA 03/03
17.30 F
 ernando Birri /
Stařec s velkými křídly /
Un señor muy viejo con unas alas
enormes
Kuba 1987 / hrají: Fernando Birri,
Daisy Granadosová /
CZT / 84 min. / 35mm
Magický realismus ve filmu: Starý anděl
spadne za bouřky z nebe, stane se místní
atrakcí a objektem uctívání zbožných
poutníků. Barokní tragikomická bajka podle
stejnojmenné povídky nositele Nobelovy
ceny Gabriela Garcíi Márqueze.
20.00 P
 aralelní kino
↓
Studentské filmy nominované na
cenu Magnesia – Český lev
Týden před vyhlášením vítěze máme možnost
během jedné projekce zhlédnout všech
pět nominovaných filmů: Atlantida, Bo Hai,
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O místo na slunci /
r. František Vystrčil / 1959

Místo, Plody mraků a Přátelské setkání nad
sportem. Projekci, kterou uvede Johana
Švarcová, budou přítomni autoři: Michal
Blaško, Dušan Duong, Tereza Vejvodová,
Kateřina Karhánková, Adam Koloman
Rybanský.
NEDĚLE 04/03
17.30 Fernando Birri /
Proud zkázy / Los Inundados
Argentina 1962 / hrají: Pirucho
Gómez, Lola Palomboová /
CZT / 79 min. / 35mm

ÚTERÝ 06/03
15.00 Kapitoly z dějin (filmu)
↓
Dokument a fikce ve filmu 50. let /
přednáší Lucie Česálková
Socialistický realismus si v české
kinematografii nejčastěji spojujeme s hranými
filmy jako například Zítra se bude tančit
všude. Tato metoda se svým důrazem na
zobrazení „socialistické reality“ však zcela
zásadním způsobem ovlivnila též domácí
dokumentaristiku. Přednáška se zaměří
na českou dokumentární produkci 50. let
s důrazem na to, jak se v ní prolínaly fikční
a dokumentaristické postupy.
ÚTERÝ 13/03
15.00 Kapitoly z dějin (filmu)
↓
Poválečné kreslené filmy
Projekce představí vybrané československé
kreslené filmy z období po druhé světové
válce.

Atom na rozcestí /
r. Čeněk Duba / 1947

Tucet mých tatínků /
r. Eduard Hofman / 1959
ČTVRTEK 15/03
17.30 Febiofest 2018
↓
Fabio Grassadonia – Antonio
Piazza / Sicilské přízraky /
Sicilian Ghost Story
Itálie – Švýcarsko – Francie 2017 /
hrají: Julia Jedlikowska,
Gaetano Fernandez, Corinne
Musallari / CZT / ENT / 120 min. / DCP

Řeka Paraná vystoupí z břehů, připraví
rodinu o střechu nad hlavou a přinutí ji
podstoupit svízelnou odyseu. Situace je
beznadějná, ale vážná? – kupodivu ani
trochu! 1962: Zvláštní cena sympozia
MFF Karlovy Vary.

Dárek /
r. Jiří Trnka – Jiří Krejčík / 1946

Špatně namalovaná slepice /
r. Jiří Brdečka / 1963

V sicilské vesničce se beze stopy ztratí
třináctiletý Giuseppe a jeho záhadné zmizení
obestírá clona mlčení a nezájmu. Jediný, kdo
po něm pátrá, je jeho spolužačka Luna. Brzy
zjistí, že Giuseppe je uvězněný v temném
světě, který existuje souběžně s naší
realitou. Příběh o nezlomném přátelství
a lásce přenesený do světa fantazie vychází
ze skutečného případu chlapce uneseného
sicilskou mafií.
SOBOTA 17/03
20.00 F
 ebiofest 2018
↓
Naomi Kawaseová / Záře / Hikari
Francie – Japonsko 2017 / hrají:
Masatoshi Nagase, Ayame Misaki,
Tatsuya Fuji /
CZT / ENT / 101 min. / DCP

Febiofest 2018
–
Leos Carax hostem Ponrepa
Holy Motors
Zlá krev
Milenci z Pont-Neuf
Pola X
Když chlapec potká dívku
Po uzávěrce se dozvídáme milou zprávu:
Leos Carax bude ve čtvrtek 22. března
od 15.30 hostem Ponrepa.

Nejslavnější japonská filmařka posouvá
ve snímku Záře hranice svého subtilního
a lyrického rukopisu. Misako je nešťastná
žena, která píše zvukové popisy k filmům pro
nevidomé. Nakamori je stárnoucí fotograf
postupně ztrácející zrak. Když se jejich
osudy protnou, znamená to naději pro
oba. Vizuálně podmanivá poetická báseň
na pomezí romance a dramatu zkoumá
každodenní svět z nových perspektiv.

O milionáři, který ukradl slunce /
r. Zdeněk Miler / 1948
40
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ÚTERÝ 20/03
15.00 Kapitoly z dějin (filmu)
↓
Poválečné tendence kresleného
filmu / přednáší Pavel Horáček
Poválečné období představuje klíčovou éru
pro českou animaci, která zaznamenala
fenomenální úspěchy v celosvětovém
měřítku. Přednáška se zaměří zejména na
kreslený film, na jeho česká specifika a na
výtvarníky, kteří definovali jeho novátorskou
tvář.
17.30 Febiofest 2018
↓
Semih Kaplanoğlu / Zrno / Buğday
Francie – Německo – Katar 2017 /
hrají: Jean-Marc Barr, Ermin Bravo,
Grigorij Dobrygin /
CZT / 127 min. / DCP
V postapokalyptické budoucnosti
byli ti, kteří přežili, rozděleni do měst
a zemědělských zón, jež jsou od okolního
světa odděleny neproniknutelnými bariérami.
Zde žije elita. Geneticky nevyhovující
migranti byli vykázáni do oblastí, kterým se
říká mrtvé země.
20.00 F
 ebiofest 2018
↓
Abbás Kiarostamí /
24 záběrů / 24 Frames
Írán – Francie 2017 / 114 min. / DCP
Poslední snímek před dvěma lety zesnulého
největšího iránského filmaře. Meditativní
dílo na pomezí filmu, fotografie a videoartu.
Autor vybral čtyřiadvacet fotografií
a maleb a oživil je v krátkých sekvencích
organicky provázaných v jednom celku.
Film se vyznačuje pro autora typickým
minimalismem, poetickým jazykem
a vizuálními metaforami.
STŘEDA 21/03
17.30 Febiofest 2018
↓
Damien Manivel – Kohei Igaraši /
Noc, kdy jsem plaval /
La nuit où j’ai nagé
Francie – Japonsko 2017 / hrají:
Takara Kogawa, Keiki Kogawa /
CZT / ENT / 78 min. / DCP
42

V zasněžených horách v Japonsku žije rybář
se šestiletým synem. Muž každou noc vstává
a chystá se na trh do města. Jednoho dne
chlapce otcův odjezd probudí a už nemůže
usnout. Vezme si aktovku a sám se vydá do
školy. Ještě ospalý sejde z cesty a zabloudí
v moři sněhu. Poetický příběh o lásce
a odcizení se odehrává beze slov v krajině,
jíž prostupuje melancholie i tichá radost.
Režisér Damien Manivel se na Febiofest
vrací po roce, loni představil svůj snímek
V parku.
ČTVRTEK 22/03
20.00 Febiofest 2018
↓
Šarūnas Bartas / Mráz / Šerkšnas
Francie – Litva – Polsko
– Ukrajina 2017 / hrají: Mantas
Jančiauskas, Vanessa Paradisová,
Lyja Maknaviciuteová, Andrzej
Chyra / CZT / ENT / 130 min. / DCP
Mladý pár míří s dodávkou první pomoci
přes Ukrajinu do Donbasu. Na cestě jej
čekají nejen válkou poničená zem i lidé,
ale také váleční reportéři, kteří situaci
mapují. Ponurá road movie nejproslulejšího
litevského režiséra současnosti Šarūnase
Bartase řetězí situace, jimiž postavy jen
netečně proplouvají. Vyprázdněnost po
vizuální stránce koresponduje s formou
podobenství o válečném konfliktu a jeho
dopadu na člověka i krajinu.
PÁTEK 23/03
20.00 Febiofest 2018
↓
Jean-Luc Godard /
Vzestup a pád malé filmové
společnosti /
Grandeur et décadence d’un petit
commerce de cinéma
Francie – Švýcarsko 1986 /
hrají: Jean-Pierre Léaud,
Jean-Pierre Mocky, Marie
Valeraová / CZT / ENT / 92 min. / DCP
Režisér (Gaspard) Bazin shání peníze
na nový film a osloví kdysi úspěšného
producenta Jeana Almereydu, jehož
společnost krachuje. Jeanova žena chce
být herečkou a mohla by získat ve snímku
roli. Godard dal svému filmovému režisérovi
příjmení po teoretikovi André Bazinovi,
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jméno Almereyda byl zase pseudonym
obávaného anarchisty a otce Jeana Viga.
Více než třicet let po svém vzniku se k nám
dostává tento opomíjený Godardův snímek.
SOBOTA 24/03
17.30 Pavel Klusák / Hudba Zdeněk Liška
ČR 2017 / účinkují: Jan Švankmajer,
Stephen a Timothy Quayové, Juraj
Herz, Jára Tarnovski, Andy Votel /
52 min. / DCP
Hloubkový ponor do díla skladatele s krédem
„píšu jen pod obrázky“. Svět dnes objevuje
hudbu Zdeňka Lišky skrze edice vydávané
ve Velké Británii. Ptáme se: známe Liškovo
dílo? Co lze říct o hudbě ke stovkám filmů,
které ozvučil? Dočkají se nejlepší ze stovek
jeho soundtracků někdy standardního
vydání? Film, který je svébytnou poctou
československé kinematografii, nevynechává
zásadní Liškovy práce Marketa Lazarová,
Ikarie XB-1, Ovoce stromů rajských jíme,
Don Šajn a Spalovač mrtvol.
Projekci doplní tři krátké filmy:
Inspirace / r. Karel Zeman / 1949
Johannes doktor Faust /
r. Emil Radok / 1958
Alarm / r. Antonín Horák / 1962
20.00 Jaromil Jireš / Valerie a týden divů
ČSR 1970 / hrají: Jaroslava
Schallerová, Helena Anýžová,
Petr Kopřiva / 70 min. / 35mm
Snímek natočený podle surrealistické
předlohy Vítězslava Nezvala, inspirované
„černým románem“. Vypráví o týdnu
v životě třináctileté dívky, která na pokraji
skutečnosti a snu prožívá znepokojující
fantazie, plné záhadných nástrah, lásky
i nebezpečí, doprovázející její dospívání.
Tajemný, vizuálně stylizovaný snímek
stejně jako literární předloha vychází ze
schematických postupů a poetiky dívčích
románků a hororů, které s humorem
kombinuje.
Projekci doplní prezentace britského
hudebního vydavatelství Finders Keepers
Records, které edičně zpracovává
československou filmovou hudbu (Valerie
a týden divů, Spalovač mrtvol, Morgiana
a další).

NEDĚLE 25/03
20.00 P
 aralelní kino
↓
PAF Jiné vize 2017 – soutěž
Přehlídky animovaného filmu
a současného umění
V soutěži Jiné vize CZ mapuje PAF aktuální
českou produkci pohyblivého obrazu
a věnuje se otázkám jeho archivace,
distribuce nebo prezentace v zahraničí.
Pokaždé jde o originální kurátorský výběr
deseti finalistů, čímž se nabízí možnost
vyzdvihnout témata, která aktuálně rezonují
v povědomí filmové a umělecké komunity.
Kurátor a kritik umění Michal Novotný vybral
do finální desítky za rok 2017 filmy Davida
Přílučíka, Johany Novotné, Jiřího Žáka,
Jozefa Mrvy, Lindy a Daniely Dostálkových,
Dalibora Knappa, Romany Drdové, Markéty
Magidové, Oleksandra Martsynyuka
a Ladislava Tejmla.
Projekci uvede Sylva Poláková.
PONDĚLÍ 26/03
20.00 K
 jell Grede /
Harry Munter / Harry Munter
Švédsko 1969 / hrají: Jan
Nielsen, Georg Adelly, Britt-Marie
Engstroemová, Elina Saloová /
CZT / 95 min. / 35mm
Harry Munter, titulní hrdina Gredeho
druhého celovečerního filmu, je
sedmnáctiletý mladík, který utíká
z rozvráceného domova svých rodičů do
světa svých představ. Touhu pomáhat, bouřit
se, zážitky přátelství a prvních milostných
zklamání neukazuje film v obvyklých
dramaturgických konvencích; celé dílo
má výrazně impresionistický ráz i stavbu.
Hudba: Antonín Dvořák a Johann Strauss.
„Představuji si, co by se ještě všechno
dostalo na povrch, kdyby Kjell pokračoval
a svůj naprosto osobní styl dál rozvíjel.
Naneštěstí ale chtěl též filosofovat, kouřit
dýmku, malovat a kreslit, a teď ještě
navíc řídí Dramatický ústav. Každopádně:
s Harry Munterem obohatil Kjell Grede
jazyk švédské kinematografie o zvláštní
a originální tón.“
Ingmar Bergman (listopad 1999)
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ÚTERÝ 27/03
15.00 Kapitoly z dějin (filmu)
↓
Martin Frič / 13. revír
ČSR 1946 / hrají: Jaroslav Marvan,
Dana Medřická, Ella Nollová /
99 min. / 35mm
Výrobu snímku, který je díky svému stylu
blízký estetice filmů noir, poznamenalo
politicky motivované přeobsazení některých
rolí i výměna na pozici režiséra po skončení
druhé světové války.
17.30 M
 arcel L’Herbier /
Připravte k boji! /
Veille d’armes
Francie 1935 / hrají: Annabella,
Victor Francen, Pierre Renoir, Gabriel
Signoret, Maurice Baquet /
CZT / 92 min. / 35mm
Rané zvukové filmy Marcela L’Herbiera
stojí poněkud ve stínu jeho klasických
impresionistických děl z období němé éry,
jako byly Uprchlík (1920), Nelidská (1924)
nebo Peníze (1927). Ve filmu Připravte
k boji musí půvabná a vždy oslnivě oděná
Annabella (cena za nejlepší ženský herecký
výkon na festivalu v Benátkách) obhájit před
soudem čest svého muže a před bývalým
milencem svou vlastní. Film z prostředí
válečného námořnictva kombinuje ateliérové
scény s exteriérovými sekvencemi, k jejichž
realismu přispěla logistická podpora
branných složek. Za typickou zápletkou
meziválečné éry můžeme mezi řádky vytušit
neklid doby, v níž Francie s obavami
sledovala remilitarizaci svého mocného
východního souseda.
STŘEDA 28/03
17.30 Kjell Grede /
Hugo a Josefina /
Hugo och Josefin
Švédsko 1967 / hrají: Fredrik
Becklén, Marie Öhmanová, Inga
Landgréová / CZV / 77 min. / 35mm

ČTVRTEK 29/03
17.30 Jean Rouch
↓
Zomo a jeho bratři /
Zomo et ses frères
Niger – Francie 1975 /
CZT / 19 min. / DCP
Portrét Zoma, druhého z dětí Damourého
Ziky, je také návštěvou zoologické zahrady
v Niamey, kde pracuje. Avšak sledujeme
hlavně antropologickou studii o práci,
o trávení volného času a seznamujeme se
s místní lidovou hudbou, skrz niž vyvstává
život mladých lidí v Nigeru, jejich starosti,
soukromí a mládí.
„Když člověk použije mechanické oko
(kameru) a elektronické ucho (magnetofon),
pak se automaticky stává někým jiným. Pak
už nejsem Rouch a dělám věci, které bych
jinak nedělal. Jde o jistý druh rituálu.“
Jean Rouch
Damuré mluví o AIDS /
Damuré parle du sida
Niger – Francie 1991 /
CZT / 10 min. / DCP

O generaci mladší než Ingmar Bergman
patřil Kjell Grede (1936–2017) k těm
švédským filmařům, kteří si museli
vydobýt místo na slunci vedle dosud velmi
aktivního a plodného skandinávského
velikána. Nevymezoval se vůči němu příkře
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polemicky, jako třeba Bo Widerberg; byla to
koneckonců jedna z nejslavnějších hereček
Bergmanových filmů, Bibi Anderssonová,
díky níž se Kjell Grede vůbec k filmu
dostal (poté, co se s ní oženil). V roce
1966 debutoval poetickým snímkem
Kominík a o rok později natočil svůj první
dlouhý film Hugo a Josefina. Příběh dvou
osamělých sedmiletých dětí ze švédského
venkova přijala kritika s jednohlasým
nadšením, oceňován byl hlavně lyrický
vizuální styl filmu a absence sentimentality.
Vřele přijali film i diváci a bývalý učitel
Grede pak ve většině svých dalších děl
zůstal věrný mladým hrdinům a jejich
vnímání světa.

„Lékař“ Damouré Zika přijímá ve své ordinaci
v Niamey „pacienty“ Lama Ibrahima Diu
a Taloua Mouzouraneho, kteří se ho přišli
zeptat na mnoho věcí týkajících se AIDS,
povahy této nemoci a způsobu ochrany.
Damouré poskytne všemožné rady a svůj
proslov zakončí filozofickou úvahou. Film
byl často promítán a sloužil v Nigeru jako
prevence.
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„Etnologie se zabývá studiem kultury, která
není tou vaší… Také současná doba pro mne
odkrývá etnografická témata.“
Jean Rouch
Dogonské bubny /
Batteries dogon. Éléments pour une
étude des rythmes
Mali – Francie 1964 /
CZT / 27 min. / DCP
Etno-hudebně-filmová studie natočená
na skalách Bandiagara mezi Dogony
zachycuje proces učení tradiční hry na
„bubny předků“. Zároveň jsme svědky
veskrze precizního střihového cvičení, které
rytmizuje obraz a zvuk, aby se přenesla
neobvyklá zkušenost.
„Budu Dogony filmovat, ale nikdy o nich
nic nepublikuji kromě analýzy svých filmů.
Nechtěl jsem nijak zamořit již tak tíživou
atmosféru francouzské etnografie rozdělené
na zájmové klany…“
Jean Rouch
Ayorouské zpívající kameny /
Pierres chantantes d’Ayorou
Niger – Francie 1968 /
CZT / 7 min. / DCP
Další z experimentálních vizuálněakustických studií rytmu využívá zvláštní
druh bicího nástroje – zpívající kameny, což
jsou kamenné bloky proděravělé číškami,
na něž se hraje na ostrově Ayorou Goungo
v Nigeru. Rouch si pohrává s kombinací
tradiční a moderní hudby. Tento zajímavý
fenomén „hrajících“ nerostů se dnes dostal
i do evropského umění.
„Vždy jsem tvrdil, že mám dva totemické
předky. Jedním je Dziga Vertov – vizionář
teoretik, a druhým je Robert Flaherty –
řemeslný básník.“
Jean Rouch
20.00 B
 ill Morrison /
Dawson City: Frozen Time
USA 2016 / 120 min. /
v anglickém znění / DCP
Kanadské městečko Dawson City v oblasti
řek Klondike a Yukon se v roce 1896 díky
„zlatému opojení“ stalo cílem pro kolem sto
tisíce zlatokopů a podnikatelů, kteří sem
cestovali z USA i z daleké Evropy. Většina
nenašla ani šupinku zlata, Dawson City se

změnil v Paříž severu, ale touha po vzácném
kovu změnila křehkou arktickou krajinu,
odkud byli nemilosrdně vyhnáni původní
obyvatelé, v pustinu. Při stavebních pracích
u dávno zasypaného bazénu objevili v roce
1978 dělníci 533 kotoučů němých filmů,
které se díky nízkým teplotám permafrostu
uchovaly skoro padesát let.
Od režiséra Billa Morrisona jsme v Ponrepu
v roce 2015 promítali sugestivní panychidu
na téma pomíjivosti filmového média
s názvem Decasia (2002). Z 150 kilometrů
a 106 hodin unikátního filmového materiálu,
konzervovaného během let v laboratořích
Kanadského filmového archivu zkomponoval
Morrison stodvacetiminutovou poému nejen
o paměti místa Dawson City, o prvních
dvaceti letech filmu, ale i o charakteru
minulého století. Použil dokumentární
záběry, fragmenty z hraných filmů
a fotografie z archivu Erica A. Hegga,
zachycující v letech 1897 až 1901 drsnou,
nehostinnou krajinu a postavy dobrodruhů.
„Je to takový můj Titanic, jde vlastně
o perfektní esenci dvacátého století“.
Důležitou součásti díla, představeného
na festivalu v Benátkách v roce 2016 je
sférický soundtrack skladatele a vizuálního
umělce Alexe Somerse, známého mimo jiné
spoluprací s islandskou skupinou Sigur Rós.
Projekce ve spolupráci s Agosto Foundation.
ÚTERÝ 03/04
15.00 K
 apitoly z dějin (filmu)
↓
Očistné procesy po druhé světové
válce / přednáší Zuzana Černá
Po druhé světové válce vznikla
celospolečenská potřeba vypořádat se
s válečnými kolaboranty. Očistné procesy
probíhaly téměř v každém podniku či odvětví
a nevyhnuly se tak ani kinematografii.
Posuzovány nebyly jen exponované
osobnosti filmu, ale také běžní pracovníci
ateliérů či kinaři. Přednáška se zaměří na
průběh procesů a především na to, jaký
měly vliv na podobu poválečné tuzemské
kinematografie.
20.00 C
 laire Denisová /
Parchanti spí dobře / Les Salauds
Francie – Německo 2013 /
hrají: Vincent Lindon, Chiara
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Zdenek Sirový / Ještě včera to
znamenalo smrt
ČSR 1960 / hrají: Jana Hlaváčová,
Jan Tříska / 6 min. / 35mm

Mastroianniová, Michel Subor,
Grégoire Colin / CZT / 100 min. / DCP
Agnès Vardová a Claire Denisová, asi
největší autority mezi žijícími ženamirežisérkami, slaví obě letos na jaře
kulaté narozeniny. Věčně mladou Agnès
si připomeneme ve zvláštní přehlídce, od
ještě o dvacet let mladší Claire promítneme
její nejtemnější a její nejsvětlejší snímek:
Parchanti spí dobře a Vnitřní slunce. Bon
anniversaire!
Parchanti spí dobře: Lidská vášeň, touha
po zániku, přijetí role oběti, touha po
blízkosti těla, touha u-blížit. A lež, která
musí zakrývat to, co nelze vyslovit, natož
odpustit. Cesta na samé dno lidské noci, na
přeskáčku, bez vysvětlování.
SOBOTA 07/04
20.00 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 přislib, jejž reprezentuje Zóna, je
pro jednoho intelektuála nebezpečný, druhý
odmítá v něj vůbec věřit. Stalkerovi, který
je doprovází, vzdělanost obou společníků
chybí, zná jenom cestu.
NEDĚLE 08/04
17.30 Pjotr Todorovskij / Válečná romance /
Vojenno-polevoj roman
SSSR 1983 / hrají: Nikolaj Burljajev,
Natalja Andrejčenková, Inna
Čurikovová / CZV / 84 min. / 35mm
Žánr retro na ruský způsob v bezchybném
nadávkování hudby, ozvěn válečné reality
a odkazů k mýtům černobílého filmu – to
vše jen jako kulisa pro „krásně neřešitelný“
vztah jednoho muže a dvou žen: Lásky a Víry
(Ljubov – Vera).
předfilmy k 80. narozeninám Jany Hlaváčové:
Jaroslav Šikl / Láska na toulkách
ČSR 1958 / hrají: Jana Hlaváčová,
Jan Tříska / 10 min. / 16mm
dobový slogan: Film o turistických
zajímavostech Karlovarska je rámován
příběhem průvodkyně cestovní kanceláře
jejího milého.
46

dobový slogan: Lehce nahozený příběh
mladíka, který u sebe ukrývá za okupace
židovskou dívku, která se vyhnula
transportu.
ÚTERÝ 10/04
15.00 Kapitoly z dějin (filmu)
↓
Multimediální experiment a český
film / přednáší Kateřina Svatoňová
Přednáška představí multimediální instalace
pro mezinárodní výstavy EXPO 58 a 67,
Laternu magiku, kombinaci divadelní
inscenace, baletu a filmových projekcí.
SOBOTA 14/04
20.00 Paralelní kino
↓
Folklór FAMU
Kateřina Turečková / Tradice
ČR 2017 / 8 min. / 35mm
Dvě tradice města Kyjov: folklór a pervitin.
Kroj odkazuje ke znakům moravského
Slovácka:
folklorní povrch podporovaný městským
rozpočtem, neidylická rutina každodennosti,
postavení mužů a žen, pokračování
zábavy v nonstopu a ve sklepě. Precizně
rytmizovaná filmová báseň je natočená
a stříhaná tradičně, analogově.
Lucie Navrátilová / Konzerva
ČR 2017 / 15 min. / HD
Experimentální filmová koláž využívající
postupy dokumentárního, hraného
a animovaného filmu. Prolínající se stopy
mizejícího dětství a hanáckého folklóru
autorka zaznamenává na 16mm filmový
materiál, a konzervuje tak vybrané motivy,
které pozvolna, avšak nenávratně opouštějí
naši současnost.
Karel Vachek / Moravská Hellas
ČSR 1963 / 34 min. / 35mm
Absolventský film Karla Vachka.
Dokumentární esej, který je napůl veselou,
napůl útočnou hříčkou a zároveň parodií na
„investigativní“ filmovou reportáž. Strážnické
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folklórní slavnosti, podporované tehdejší
kulturní politikou, dávno ztratily vztah
k autentickému folklóru. Ve filmu působí
jako bizarní divadlo s takřka surrealistickými
prvky, které Vachek umocňuje netradičními
postupy (komentující titulky, zpěv, deklamace
do kamery, hrané etudy, spojování reportáže
s fikcí). Vzniká strhující filmová koláž,
v níž vystupují figurky lidových bavičů,
maléreček, kýčařů a kšeftařů, muzejníků
i starousedlíků, konfrontovány s podivnou
dvojicí „jednovaječných“ reportérů Karlem
a Janem Saudkovými a jednou znuděnou
herečkou – figurantkou. Ti s osobitou ironií
a vtipem ukazují smutnou pravdu.
Projekci za přítomnosti tvůrců uvede
Johana Švarcová.
PONDĚLÍ 16/04
20.00 Claude Goretta /
Krajkářka / La dentellière
Francie – Švýcarsko – SRN 1977 /
hrají: Isabelle Huppertová,
Yves Beneyton, Florence
Giorgetti / CZT / 99 min. / 35mm
+ krátký film / Svatopluk
Studený / Jan Preisler – Černé
jezero / ČSR 1975 / 27 min. / 35mm
Vermeerovsky tlumený portrét osmnáctileté
Béatrice, jejíž uzavřená a příliš citlivá
povaha nedokáže zabránit rozpadajícímu
se milostnému vztahu. Isabelle Huppertová
si svým výkonem v adaptaci románu
Pascala Lainého, oceněného v roce 1974
Goncourtovou cenou, zajistila mezinárodní
renomé. Půlhodinový předfilm je věnován
českému malíři Janu Preislerovi.
ÚTERÝ 17/04
15.00 Kapitoly z dějin (filmu)
↓
Kamera: Jaroslav Kučera
Jiří Sozanský / 1984: Rok
Orwella / ČSR 1984 / 8 min. / HD
Jan Němec / Démanty noci /
ČSR 1964 / hrají: Ladislav Janský,
Antonín Kumbera, Ilse Bischofová /
64 min. / 35mm
Spojení krátkého experimentu výtvarníka
Jiřího Sozanského a celovečerní film

režiséra Jana Němce přiblíží (nejen)
specifické přístupy kameramana Jaroslava
Kučery, jehož osobnost obě díla propojuje.
20.00 C
 laire Denisová /
Vnitřní slunce / Un Beau soleil
intérieur
Francie 2017 / hrají: Juliette
Binocheová, Xavier Beauvois,
Gérard Depardieu, Nicolas
Duvauchelle / CZT / 94 min. / DCP
Isabelle/Juliette a její odysea od jednoho
muže k druhému… a pak k dalšímu a pak
k dalšímu a k dalšímu…
„Komedie Claire Denisové… vidět to někde
takhle napsané, tak bych prchla! Naštěstí
jsme se při psaní s Christine Angotovou
bez slova komedie obešly. Rozehnali jsme
všechny milostné chmury a jestli postava
Julietty Binocheové nikdy nepomyslí na
sebevraždu, je to díky Christině. Ne, že by
ve všech mých filmech šlo o sebevraždu, ale
dá se říci, že smrt v nich obvykle roli hraje.
Tentokrát se hrálo spíš o to, co neumírá.“
Claire Denisová
STŘEDA 18/04
17.30 S
 polečnost pro queer paměť
↓
Vladimír Drha /
Dneska přišel nový kluk
ČSR 1981 / hrají: Marek Brodský,
František Řehák, Lída Vostrčilová,
Stanislav Zindulka, Karel Kovář /
94 min. / 35mm
Vladimír Drha (1944–2017), vnímaný jako
jeden z největších talentů své generace,
získal možnost režírovat celovečerní
film až deset let po svém absolutoriu.
V gottwaldovském studiu natočil podle
scénáře Jiřího Justa společensky
provokativní snímek, který v osmdesátých
letech odstartoval obrat k mladému hrdinovi
konfrontovanému s realitou socialistické
společnosti. Homosexuálně orientovaný
filmař se queer tematice otevřeně
nevěnoval. Jeho tvorba však podobně jako
filmy Václava Kršky obsahuje homoerotické
motivy a fascinaci mužským tělem. Projekce
připomene loni zesnulého režiséra a osobně
ji uvede herec Jiří Hromada, pro kterého byl
snímek rovněž debutem.
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20.00 C
 laude Goretta / Dívka
z Lotrinska / La provinciale
Švýcarsko – Francie 1980 / hrají:
Nathalie Bayeová, Angela Winklerová,
Bruno Ganz / CZT / 102 min. / 35mm
Dívka z Lotrinska je po Krajkářce
(v Ponrepu 16. dubna ve 20.00) další
z Gorettových citlivě tlumených ženských
portrétů. Titulní hrdinka přichází do Paříže,
aby v hlavním městě zkusila své štěstí.
Není ale ochotna za něj zaplatit jakoukoli
cenu. Vivre sa vie - žít svůj život – verze
devatenáct set osmdesát.
SOBOTA 21/04
16.00 Lee Unkrich / Coco / Coco
USA 2017 / scénář a spolupráce na
režii: Adrian Molina /
CZV / 105 min. / DCP
Viva la muerte! S Lee Unkrichem po stopách
mexikofila Sergeje Ejzenštejna či malířky
Fridy Kahlo. Aneb: malý Miguel a jeho
výprava do města mrtvých.
PONDĚLÍ 23/04
20.00 Filmy Jana Kříženeckého /
slavnostní uvedení nově vydaného
DVD
Kromě nesporné dokumentární hodnoty
poskytuje kolekce dochovaných snímků
Jana Kříženeckého také povědomí o samých
počátcích a vývoji vyjadřovacích prostředků
filmu na přelomu 19. a 20. století. A to
i přesto, že rané Kříženeckého snímky,
pořízené kamerou, zakoupenou od Lumièrovy
firmy, vznikly bez vážnějších ambicí,
pouze jako atrakce k příležitosti Výstavy
architektury a inženýrství v Praze roku 1898
a nestaly se základem systematické filmové
výroby v českých zemích.
ÚTERÝ 24/04
20.00 Pavel Juráček / Případ pro
začínajícího kata
ČSR 1969 / hrají: Lubomír Kostelka,
Pavel Landovský, Klára Jerneková,
Slávka Budínová, Jiřina Jirásková,
Miroslav Macháček, Věra Ferbasová,
Nataša Gollová / English Friendly /
102 min. / DCP
„Tím, že snové, surreálné, fantaskní motivy
začleňuje do civilní všednosti, dosahuje
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Juráček znepokojivého znejistění a zároveň
intimní blízkosti. (…) Vyprávění je členěno
na dvanáct kapitol jako růženec epizod
blízký pikareskním románům, jímž prochází
hrdina zdánlivě bez proměny.,Diskauzální
soustava‘ (Jan Kučera) složená z příčinně
nesvázaných, do jisté míry autonomních
bloků, otvírá divákovi rozlehlý intelektuální
i emocionální prostor k asociacím, domýšlení
a osobně intimním interpretacím. Případ pro
začínajícího kata je vrcholem tvorby Pavla
Juráčka (1935–1989) a jedním z vrcholů
české nové vlny a české kinematografie
vůbec. Představuje syntézu autorových
vícerých talentů, sklonů a snah a také
syntézu evropské kulturní paměti. Jan
Kučera nalézá spojitost se strukturou
středověkého lidového divadla, nacházíme
zde též ohlasy barokní, prvky pikareskního
i humanistického a osvícenského románu,
silnou notu romantickou, ozvěny pohádek,
surrealismu i blízkost absurdního divadla.
V kontextu české kinematografie jde
o syntézu jejího smyslově lyrického proudu
s ironií směru intelektuálně racionálního.“
Jaromír Blažejovský
ČTVRTEK 26/04
17.30 Týden umění
↓
Odpoledne pro fauny / filmy Věry
Chytilové a Jeana Mitryho, hudba
Clauda Debussyho /
celkem 116 min. / 16mm, 35mm
Věra Chytilová / Faunovo velmi
pozdní odpoledne
ČSR 1983 / hrají: Leoš Suchařípa,
Libuše Pospíšilová, Jiří Hálek,
Ivan Vyskočil / 93 min.
+ krátké filmy Claude Debussy
Faunovo odpoledne /
r. Peter Kršák / ČSR 1979 /
11 min. 16mm a Obrazy
k Debussymu / Images pour
Debussy / r. Jean Mitry / Francie
1951 / 12 min.
„Ve Faunově velmi pozdním odpoledni
jsme se bavily na úkor mužské přetvářky,
zbabělosti a snobismu. Spolupráce
(s Ester Krumbachovou) byla naprosto
ideální, protože jsme tam mohly uplatnit
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všechny svoje znalosti o mužských, o jejich
hypochondriích, o jejich slabostech i silách
a všechny možné historky, které jsme znaly,
a prokomponovat to s Brdečkovým námětem,
prostě jsme se strašně nasmály. Faun je
také o účtování se životem. Uvědomit si, co
jsem vlastně byl, co jsem udělal a co jsem
neudělal, proč jsem žil, jaký to mělo smysl.“
Věra Chytilová

o nekomunikovatelnosti je jak dělané pro
současnou dobu.“
František Vláčil (1997)

20.00 P
 aralelní kino
↓
Adéla Babanová / Neptun 45
ČR 2018 / + diskuse s režisérkou /
+ krátké filmy

O Panelstory nestačí říci, že je to
po Sedmikráskách a Ovoce stromů
rajských jíme třetí vrchol v tvorbě Věry
Chytilové – tento film se už na první
pohled vymyká z celé české hrané produkce
normalizačních sedmdesátých let. V prvé
řadě tím, že je ukazuje „skandálně“ taková,
jaká byla, a sice z pohledu obyčejných
lidských mravenců, valících si své kuličky
v rozestavěném panelákovém sídlišti, které
zde slouží jako pars pro toto pro celý tzv.
reálný socialismus. Věra Chytilová měla
vždycky sklon k pamfleticky vyostřené
výpovědi a ke stylu bořícímu akademické
normy, ale nikdy se u ní moralizující –
a naprosto oprávněný – lidský hněv
nad stavem věcí obecných tolik neshodl
s nahromaděnou filmařskou energií, která
diváka omráčí a strhne ještě dřív, než na
plátně stačí proběhnout úvodní titulky.
Nebýt Panelstory filmem, ale hudební
skladbou, stálo by jako zadání v notové
osnově pravděpodobně… furioso.

V roce 1964 měli potápěči tajné služby
vylovit z Černého jezera na Šumavě
dokumenty z druhé světové války. Šlo však
o jednu z mnoha tehdejších „protizápadních“
dezinformačních kampaní, která nebyla
dlouho odhalena. Adéla Babanová (*1980)
využívá archivní filmové a fotografické
materiály k rozvíjení námětů, které oscilují
mezi subjektivní a kolektivní pamětí, jejichž
součástí jsou fakta stejně jako vžité fámy
a lži. V nedávno dokončeném snímku Neptun
se dotýká tématu propagandy, informační
války a vlivu médií v minulých dekádách
i dnes. Projekci uvedou Sylva Poláková
a Adéla Babanová.
PÁTEK 27/04
17.00 František Vláčil / Adelheid
ČSR 1969 / hrají: Emma Černá,
Petr Čepek, Jan Vostrčil, Pavel
Landovský / English Friendly /
95 min. / DCP
„V roce 1969 jsem natočil Adelheid. Původní
Körnerovu synopsi Adelheid v polovině
60. let sice schválili, ale nedoporučili
k realizaci. Soudilo se, že doba není zralá
pro přehodnocování odsunu Němců. Körner
pak látku vydal jako román, který později
znovu přepsal do scénáře. A ten mi nabídl.
V nové verzi jsme zúžili osud lidí v pohraničí
na vztah Viktora a Adelheid. Oba dělí mnoho
přehrad, které nejsou jen v nich, především
je to diametrální různost výchovy. Tito dva
lidé se spolu nemohou sblížit a domluvit se
nejen proto, že neznají jazyk. Nerozuměli
by si, i kdyby ho znali. Adelheid je můj
nejoblíbenější film a mrzí mě, že se u nás
obešel bez větší divácké odezvy. Toto téma

19.00 V
 ěra Chytilová / Panelstory
ČSR 1979 / hrají: Bronislav Poloczek,
Eva Kačírková, Jiří Kodet, Klára
Jerneková, Oldřich Navrátil,
Jaroslav Vozáb / English Friendly /
93 min. / 35mm

21.00 J
 uraj Herz / Spalovač mrtvol
ČSR 1968 / hrají: Rudolf Hrušínský,
Vlasta Chramostová, Jana Stehnová,
Miloš Vodnič / English Friendly /
99 min. / 35mm
„Něžná,“ řekl pan Karel Kopfrkingl své
krásné černovlasé ženě na prahu pavilónu
dravců a lehký předjarní větřík mu provál
vlasy, „tak jsme zase zde. Zde na tom
drahém, požehnaném místě, kde jsme se
před sedmnácti léty seznámili. Jestlipak
si, Lakmé, vůbec ještě vzpomínáš, před
kým to bylo?“ Příznačný styl promluvy
hlavního hrdiny románu Spalovač mrtvol
Ladislava Fukse Herzova filmová adaptace
neodmyslitelně prolnula s dikcí a hereckým
projevem Rudolfa Hrušínského. Groteskně
hororová studie charakteru posedlého mocí
vyzněla v době svého uvedení, v březnu
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1969, s ohledem na aktuální politické
a společenské zkušenosti ještě intenzivněji
jako alegorie zákeřnosti konformismu,
a několik týdnů po premiéře byl tedy film
stažen z kin.
SOBOTA 28/04
17.30 Týden umění
↓
Tomáš Luňák / Eva Koťátková
– Žaludek světa
ČR 2017 / hrají / František Bouzek,
Marie Bouzková, Sam Budiman
46 min. / HD
Kreslení jako osobitý rentgen vlastního
těla. Recyklace vzduchu, který už použil
někdo jiný. Artikulace jako způsob jedení,
artikulace jako kousání slov zuby. Veřejná
pitva něčího žaludku aneb lekce odučování
soucitu s druhými. Plnění žaludku jako
divadelní představení, při kterém rekvizity
mizí až do chvíle, kdy už je není kam dávat.
Příprava hada, šití břicha. Broušení vidliček
a nožů. Hon začíná aneb myš má vždycky
smůlu. Visení hlavou dolů – možná tak
pomůžeme orgánům přeskládat se v těle
jinak, lépe. Hra na epidemii – když už
se nehýbe ani jedno tělo je třeba hledat
nové působiště. Vystavení se pohledu,
připoutání těl k židlím. Je zakázáno dívat
se jinam. Recyklace věcí, stávání se věcmi
– oboustranně výhodná výpomoc. Svět jako
žaludek, svět jako jedna velká skládka.
Vrstvení, tlení, pronikání. Žaludek plný
žaludků i toho, co je napájí a plní. Žaludek
světa, stroj uvnitř stroje. Svět jako had,
který si plní své břicho do zásoby.
21.00 M
 idnight Movies
↓
Quentin Dupieux /
Wrong Cops / Wrong Cops
Francie – USA 2013 /
hrají: Eric Judor, Steve Little, Marilyn
Manson / CZT / 83 min. / BD /
vstupné 100 CZK
Skupina policistů, která se nechová úplně
podle předpisů. O filmu platí totéž. Až dosud
jsme věděli, co si máme v kinematografii
představit pod pojmem nonsens. Věřte,
že toto nevšední umělecké dílo posune
představivost o notný kus vpřed!
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NEDĚLE 29/ 04
17.30 Týden umění
↓
Tomáš Svoboda / Jako z filmu
ČR 2016 / hrají: Gabriela Míčová,
Martin Pechlát, Roman Zach, Klára
Melíšková, Jan Čtvrtník, Miroslav
Krobot, Jiří Menzel / 86 min. / DCP
„Film je jak obsahově, tak i formálně schopný formovat společnost daleko více než
jiné typy umění. Lidé přejímají mluvu, gesta,
grimasy, ale i vzorce chování odpozorované
ve filmu. Film má reálnou možnost ovlivňovat
veřejné mínění, zájmy lidí, jejich touhy atd.
Nejde však pouze o obsahy filmu, ale do
obecného povědomí se vžily i určité prvky
z filmového jazyka, kterými běžně opisujeme
své okolí. Řekneme-li tedy, že něco bylo,
jako z filmu‘, nebo označíme někým vykonávanou činnost za ,zpomalený film‘, pak
všichni vědí, co máme na mysli (…) V určitých momentech se film a život stýkají tak
těsně, že je již od sebe nedokážeme odlišit.
Film, video, zkrátka pohyblivý obraz je už
tak nedílnou součástí našeho vnímání, že jej
nepodrobujeme přemýšlení, analýze, přijímáme jej zcela automaticky.“
Tomáš Svoboda
PONDĚLÍ 30/04
20.00 Stanley Kubrick /
Polibek vraha / Killer’s Kiss
USA 1955 / hrají: Jamie Smith,
Irene Kaneová, Frank Silvera, Jerry
Jarrett / CZT / 64 min. / 35mm
Polibek vraha je v pořadí druhým celovečerním filmem Stanleyho Kubricka (1928–1999),
který ještě natáčel v nezávislé produkci a za
minimální rozpočet. Na první pohled je také
patrný jeho experimentální charakter: záměrně vyhrocený kontrast černobílého materiálu,
prudké flashbacky a začlenění snových sekvencí na negativním materiálu zjevně dosvědčují technickou orientaci Kubrickovy režie
a umocňují drsnou a nebezpečnou atmosféru
městské džungle, v níž se odehrává příběh
sblížení neúspěšného boxera a profesionální
partnerky z tanečního salonu. Osamělost,
nedůvěra, odcizenost, zákeřnost, sklon spojovat sex s násilím… to jsou pojmy, kterými
se Kubrick chce v tomto filmu zabývat, jak
ostatně již naznačuje jeho pracovní titul
Polib mne, zabij mne.
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Do všeho, co kinematografie odsuzuje, může
sama spadnout. A tak jsme i v roce 2017
viděli brutální odsouzení brutality (Detroit
Kathryn Bigelowové), měšťácké odsuzování
buržoazie (Happy End Michaela Hanekeho),
paternalistické odsouzení patriarchátu (Na
shledanou tam nahoře Alberta Dupontela),
technokratické odsouzení vlády techniky
(Blade Runner 2049 Dennise Villeneuva),
pozérské odsouzení sociálního pozérství
(Čtverec Rubena Őstlunda), chladné
odsouzení citového chladu (Nemilovaní
Andreje Zvjaginceva). Nejsou to horory, celá
ta kinematografie je horor, aniž by to tvůrcům
v jejich samolibosti docházelo. Spousta
scenáristických pastí na diváka, spousta
mdlých obrazů, spousta charakterových
klišé: padouši jsou dominantní, oběti jsou
bezbranné. A jako třešnička na dortu:
klaunské pitvoření – drobty humoru, který
ale není směšný. V těch filmech není ani za
mák skutečného vzteku, vzpoury, odboje; zato
jejich děsný fatalismus z nich přímo září.
Florent Guézengar
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