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Neděle 01/05
15.00 Ozvěny Anifilmu dětem / s. 37
Pondělí 02/05
17.30 Přemysl Pražský /
Sedmá velmoc / s. 23
19.30 Jacques Rivette / Célina a Julie
si vyjely na lodi / s. 10
Úterý 03/05
17.30 Stanisław Różewicz
– Andrzej Żuławski /
Muž pod postelí / s. 41
20.00 Jan Němec / Démanty noci / s. 13
Středa 04/05
17.30 Howard Hawks / Jeho děvče
Pátek / s. 21
19.30 Jacques Rivette / Příběh Marie
a Juliena / s. 10

Program

Čtvrtek 05/05
17.30 Film před sto lety – rok 1916
Paul Wegener / Krakonošova svatba
Richard Oswald /
Hoffmannovy povídky / s. 17
Pátek 06/05
17.30 Robert Siodmak /
Konec krise / s. 20
20.00 Jan Němec /
Mučedníci lásky / s. 13

Čtvrtek 12/05
17.30 Z
 byněk Brynych /
Transport z ráje / s. 25
20.00 A
 mir Bar-Lev / Bojovník / s. 25
Pátek 13/05
17.30 A
 rne Mattsson /
Salka Valka / s. 25
20.00 B
 ille August /
Pelle Dobyvatel / s. 26
Sobota 14/05
17.30 P
 ierre Billon / Ruy Blas / s. 20
20.00 N
 ils Gaup / Stopař / s. 26

Pondělí 16/05
17.30 R
 oger Spottiswoode /
Pod palbou / s. 23
20.00 C
 laude Jutra / Můj strýček
Antonín / s. 41

Neděle 08/05
15.00 Tage Danielsson /
Ronja, dcera loupežníka / s. 37
Pondělí 09/05
17.30 Marco Bellocchio /
Aféra z titulní stránky / s. 23
19.30 Jacques Rivette /
Nesahejte na sekeru / s. 10

Ponrepo

Středa 11/05
17.30 K
 arel Steklý / Hroch / s. 23
19.30 J
 acques Rivette /
Paříž nám patří / s. 11

Neděle 15/05
15.00 P
 onrepo dětem / s. 37
17.30 B
 jarne Henning-Jensen /
Ditta, dcera člověka / s. 26

Sobota 07/05
15.00 Ponrepo dětem / s. 37
20.00 Jan Němec / Noční hovory
s matkou / s. 15
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Úterý 10/05
15.30 O
 brazy násilí a války
– etika, kontroverze,
ideologie / přednáška / s. 41
17.30 G
 eorge Cukor / Zaza / s. 20
19.30 J
 acques Rivette / Kdo ví / s. 10

Úterý 17/05
17.30 J
 acques Rivette /
Jeptiška / s. 11
20.00 A
 ndrzej Żuławski /
Třetí část noci / s. 41
Středa 18/05
17.30 J
 an Němec /
V žáru královské lásky / s. 15
20.00 J
 an Němec /
O slavnosti a hostech / s. 15
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Čtvrtek 19/05
20.00 Jan Rendl / Láska z kláštera
Jan Kačena – Nikola Krutilová /
Člověk si sám se sebou vystačí,
respektive nevystačí / s.42

Sobota 28/05
17.30 Vladislav Delong /
Skok do tmy / s. 43
20.00 Andrzej Wajda / Lady Macbeth
z Mcenského Újezdu / s. 30

Pátek 20/05
17.30 Andrzej Wajda /
Nezvaní hosté / s. 29
19.30 Andrzej Wajda /
Popel a démant / s. 29

Neděle 29/05
13.30 Aubier – Patar – Renner /
O myšce a medvědovi / s. 38
15.00 Ponrepo dětem / s. 38
17.30 Andrzej Wajda /
Krajina po bitvě / s. 33

Sobota 21/05
17.30 Kole Angelovski /
Jsme prokleti, Irino! / s. 42
20.00 Carlos Saura /
Eliso, můj živote! / s. 42

Pondělí 30/05
17.30 Karel Kachyňa / Závrať / s. 45
20.00 Andrzej Wajda / Vše na prodej / s. 33

Neděle 22/05
15.00 Karel Zeman / Pohádka o Honzíkovi
a Mařence / s. 38
17.30 Andrzej Wajda /
Nevinní čarodějové / s. 29
Pondělí 23/05
17.30 Andrzej Wajda / Lotna / s. 30
20.00 Orson Welles / Nesmrtelný příběh
René Clair / Mezihra / s. 42

Úterý 31/05
17.30 Andrzej Wajda /
Lov na mouchy / s. 33
Středa 01/06
17.30 Čestmír Mlíkovský / Okurkový
hrdina / s. 45
20.00 Haro Senft / Hladký běh / s. 45
Čtvrtek 02/06
17.30 Andrzej Wajda / Veselka / s. 33

Úterý 24/05
17.30 Nina Sahraoui /
Paříž, Londýn, Madrid
Olena Fedyuková /
Cesta migranta / s. 43
20.00 Andrzej Wajda / Kanály / s. 30

Pátek 03/06
17.30 Jiří Slavíček – Václav Krška /
Kluci na řece / s. 45
19.30 Tony Richardson / Tom Jones / s. 21
22.00 Masaki Iwana /
Rumělkové duše / s. 45

Středa 25/05
17.30 Yasemin Samdereli / Almanya
– vítejte v Německu / s. 43
20.00 Burhan Qurbani /
Jsme mladí. Jsme silní / s. 43

Pondělí 06/06
17.30 Sadao Nakadžima /
Appassionato / s. 46
20.00 Andrzej Wajda / Hranice stínu / s. 33

Čtvrtek 26/05
17.30 Henry Koster / Věčná Eva / s. 20
20.00 Andrzej Wajda / Samson / s.30

Úterý 07/06
17.30 Mira Fornay / Záhradníci
+ Můj pes Killer / s. 46
20.00 Noaz Deshe / Bílý stín / s. 46

Pátek 27/05
17.30 Andrzej Wajda / Popely / s. 30
21.00 Alan Parker / Angel Heart / s. 43

Středa 08/06
17.30 Stanley Kramer / Kdo seje vítr / s. 46
20.00 André Techiné / Místo zločinu / s. 21
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Čtvrtek 09/06
17.30 Mezinárodní den archivů
Friedrich Dalsheim / Ostrov
démonů / s. 46

Středa 22/06
17.30 F
 ranklin J. Schaffner / Hoši
z Brazílie / s. 49
20.00 Andrzej Wajda / Puškvorec / s. 34

Pátek 10/06
17.30 Karel Smyczek – Michael Kocáb /
Pražákům, těm je hej / s. 46
20.00 Andrzej Wajda / Dirigent / s. 33

Čtvrtek 23/06
17.30 P
 eter Yates / Garderobiér / s. 49

Sobota 11/06
17.30 Muzejní noc v Ponrepu / Poznej
a opanuj filmovou surovinu / s. 47
Pondělí 13/06
17.30 Andrzej Wajda /
Kronika milostných nehod / s. 34
20.00 Claude Jutra / Kamouraska / s. 47
Úterý 14/06
17.30 Svatopluk Innemann /
Muži v offsidu / s. 47
20.00 Martin Kohout /
Česká cesta / s. 47

Pátek 24/06
18.30 A
 ndrzej Wajda / Člověk
z mramoru / s. 35
Pondělí 27/06
17.30 F
 ranz Schröder /
Boj o Himaláje / s. 49
20.00 X
 avier Giannoli / Marguerite / s. 49
Úterý 28/06
19.00 A
 ndrzej Wajda /
Země zaslíbená / s. XX
Středa 29/06
17.30 M
 ichael Gordon /
Později, miláčku / s. 21
20.00 V
 ečer Samozvanců – Cena Andreje
„Nikolaje“ Stankoviče za rok
2015 / s. 49

Středa 15/06
17.30 Bertrand Blier /
Kdybych byl špion / s. 48
20.00 Andrzej Wajda / Běsi / s. 34

Čtvrtek 30/06
17.30 N
 orman Taurog / Broadway Melodie
1940 / s. 50

Čtvrtek 16/06
17.30 Kenneth Branagh /
Jindřich V. / s. 48
Pátek 17/06
18.30 Andrzej Wajda / Propletenec
+ Běsi po letech / s. 34
21.00 Luc Besson / Brutální Nikita / s. 48

Pátek 01/07
17.30 Ž
 ivko Nikolić / Krása neřesti / s. 50
20.00 M
 el Brooks / Němý film / s. 50

Pondělí 20/06
17.30 J. Lee Thompson /
Štvanci / s. 48
20.00 Karel Lamač /
Hříchy lásky / s. 48
Úterý 21/06
18.30 Helena Všetečková /
Všichni mají pravdu? Karel Floss
a ti druzí / s. 49
Program 05–06 / 16
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„Jacques Rivette… kdo nezná jeho filmy a jeho texty, ten toho
o filmu moc nepochopí.
Ve filmu Claire Denisové Jacques Rivette, strážce ho potkáváme
jako muže, který především vidí. Rivette vidí, cítí a myslí a pak
dělá. Nic víc, přesto je to ale to největší umění. Co chvíli se
odzbrojivě zasměje, pak se ale jeho oči zase ponoří do smutné
melancholie muže, který se oženil s uměním a tím pádem
i s osamělostí. S pochybnostmi. S entusiasmem. S krásou.
A s beznadějí. Člověk rychle vycítí, jaká neskutečná síla stojí za
tímhle monumentem kinematografie.“
Patrick Holzapfel (2016)

Rivette

„Rivettovy filmy se teprve musí prosadit jako zásadní příspěvek
k moderní kinematografii a k vývoji filmové kultury.“
Robin Wood (1981)

„…Rivette has that promise. In the next few years, there will be
retrospectives of his work – and a mountain will be noted.“
David Thomson (1995)

Jacques Rivette se narodil 1. března 1928
v Rouenu. 1949 natáčí svůj první krátký film
Ve čtyřech rocích, do roku 1956 tři další,
1958 první dlouhý film Paříž nám patří,
následují Jeptiška (1965), Jean Renoir,
patron (1966), Šílená láska (1967), Out
one (1970), Célina a Julie si vyjely na lodi
(1973), Duel (1975), Severozápadní vítr
(1976), Merry Go Round (1977), Severní
most (1980), Láska při zemi (1983),
Bouřlivé výšiny (1984), Banda čtyř (1987),
Krásná hašteřilka (1990), Jeanne la
pucelle (1992), Křehké po všech stránkách
(1995), Tajemství obrany (1998), Kdo ví
(2000), Příběh Marie a Juliena (2002),
8

Ponrepo

Nesahejte na sekeru (2006) a Šestatřicet
pohledů z vrcholku Svatého Loupa (2009).
Po André Bazinovi a Eriku Rohmerovi byl
třetím šéfredaktorem Cahiers du cinéma
(1963–65). „Jacques Rivette patřil
k největším filmovým režisérům, poznamenal
několik generací a jeho dílo mimo veškeré
normy mu zajistilo mezinárodní uznání. Tento
režisér žen nabídl zásadní role herečkám,
které vešly do dějin filmu: v Jeptišce,
v Šílené lásce, v Krásné hašteřilce,“ uvedl
ve svém prohlášení francouzský prezident
François Hollande v den umělcovy smrti,
29. ledna 2016.
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Pondělí 02/05
19.30 Célina a Julie si vyjely na lodi /
Céline et Julie vont en bateau
Francie 1974 / hrají: Juliet Bertoová,
Dominique Labourierová, Bulle
Ogierová, Barbet Schroeder /
CZT / 192 min. / 35mm

Pondělí 09/05
19.30 Nesahejte na sekeru /
Ne touchez pas la hache
Francie – Itálie 2007 /
hrají: / Jeanne Balibarová, Guillaume
Depardieu, Michel Piccoli, Bulle
Ogierová / CZT / 137 min. / 35mm

Dvě dívky na hraně mezi světem reality
a fantazie. K překročení hranice postačí
pozřít speciální bonbón, k neodkladnému
zásahu do cyklicky se opakujícího
fantazijního děje, z nějž je třeba vyprostit
jeden ohrožený reálný život, postačí po
domácku vyrobený lektvar. Nakonec zůstane
jen pohled kočky, která všechno ví a nic
neřekne.

„Chtěla, aby tento muž nenáležel žádné jiné
ženě, a přitom ji ani nenapadlo, aby ona byla
jeho…“

„Célina a Julie si vyjely na lodi je film, který
se koupá ve femininní atmosféře. Podobně
jako v kresleném filmu je tady náhoda
logikou vyprávění.“
Pedro Almodóvar (2006)
„…Céline and Julie Go Boating, which
I take to be the most innovative film
since Citizen Kane…“ David Thomson
(A Biographical Dictionary of Film, London
1995, s. 638.)
Středa 04/05
19.30 Příběh Marie a Juliena /
L’Histoire de Marie et Julien
Francie – Itálie 2003 /
hrají: Emmanuelle Béartová, Jerzy
Radziwilowicz, Anne Brochetová,
Nicole Garciaová /
CZT / 145 min. / 35mm
V osamělém životě postaršího opraváře
hodinových strojů Juliena se objeví Marie,
která, jak se zdá, není z tohoto světa.
„Histoire de Marie et Julien may be
Rivette’s greatest achievement and
most important work since his supreme
masterpiece from 1974, Céline et Julie.“
Michael J. Anderson
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Žánr: tragédie. Krásné vévodkyni de
Langeais se podaří získat jako vzácnou
trofej lásku mladého přímočarého generála,
poprvé odzbrojeného na neznámém terénu
vznešené lži pařížských salónů v éře
ponapoleonské reakce. Nelítostný duel
skutečných a předstíraných citů v bravurní
adaptaci Balzakovy povídky Vévodkyně de
Langeais z cyklu Historie třinácti.
Úterý 10/05
19.30 Kdo ví / Va savoir!
Francie 2001 / hrají: Jeanne
Balibarová, Jacques Bonaffé,
Sergio Castellitto /
CZT / 154 min. / 35mm
Žánr: komedie. Rodilá Francouzka
Camille hraje se svými italskými partnery
v inscenaci Pirandellovy hry Jakou mě
chceš mít. V rámci divadelního turné s nimi
navštíví Paříž, se smíšenými pocity, neboť
tu před třemi lety zanechala jednoho
zamilovaného heideggeriána. Aby to bylo
ještě zamotanější, pátrá se tu také po
pohřešované komedii Carla Goldoniho,
jejíž drahocenný, nikdy nevydaný rukopis
se má údajně v Paříži nacházet. Věčné
renoirovsko-rivettovské tázání po tom,
„kde končí umění a kde začíná život?“ spěje
bez nemístné filmové hektiky k finálnímu
obrazu/scéně, jehož architektonická
i narativní logika je v nejlepším slova smyslu
odzbrojující.

Ponrepo

Středa 11/05
19.30 P
 aříž nám patří /
Paris nous appartient
Francie 1960 /
hrají: Betty Schneiderová,
Françoise Prévostová, Giani Esposito,
Jean-Claude Brialy /
CZT / 132 min. / 35mm
Rivettův první celovečerní film, legendární
už díky svízelným podmínkám, v nichž
vznikal: v nekonečných prodlevách, než
se našli noví partneři, nové finanční
zdroje. Díky historické roli, kterou sehrál
v „příběhu“ zrodu francouzské nové vlny,
ale koneckonců i díky apelativnímu názvu
očekává divák před prvním zhlédnutím
něco na způsob opojného manifestu
formálně novátorského hnutí. Co pak
nutně zarazí, je jistý chlad, mnohomluvná
nekomunikativnost, zvláštní smutek,
který má daleko k agresivní neomalenosti
Godardova U konce s dechem nebo k vřelé
bezprostřednosti prvních Truffautových
filmů.
Úterý 17/05
17.30 J
 eptiška / Suzanne Simonin,
la religieuse de Diderot
Francie 1965 / hrají: Anna Karina,
Micheline Presleová, Liselotte
Pulverová, Francisco Rabal /
CZV / 128 min. / 35mm
„Antiklerikarismus“ filmu Jeptiška
vyvolal jeden z oněch skandálů, které
o půl století později dovedeme už sotva
pochopit. Nesmyslný zákaz filmu narazil
na silné protesty kulturní veřejnosti a byl
z iniciativy tehdejšího ministra kultury André
Malrauxe posléze zrušen. Citlivý, naprosto
neskandální přepis románu Denise Diderota
s Godardovou múzou Annou Karinou v titulní
roli. (A sběratelská kuriozita: jediný Rivette
v českém dabingu!)
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„Nevím, jestli to řeknu přesně, ale více
než vizuálnost sama o sobě, jako je třeba
u Wellese, přitahuje mě linie, kterou bych
nazval bressonovskou: jisté skládání
určitých faktů nebo tok nepřetržitých
vjemů jako v barokní hudbě. Takové pojímání
souvislostí je vlastní třeba gotickým
obrazům, které jsou sledem mnoha výjevů,
scénářem mnoha tváří, předmětů, dějů.
Jejich působivost je vytvářena součtem
mnoha emocí. Mám rád třeba Zmrtvýchvstání
Mistra Třeboňského: vidíte Kristovu tvář,
jakoby po nemoci, drobné ptáčky v rozích
obrazu, a teprve korouhev, která se jemně
vlní ve větru, dotváří pocit prvního
záchvěvu života.“
Jan Němec (1969)

Jan Němec

Úterý 03/05
20.00 D
 émanty noci
ČSR 1964 / hrají: Ladislav Janský,
Antonín Kumbera, Ilse Bischofová /
65 min. / 35mm
+ krátké filmy Jana Němce Paměť
našeho dne / ČSR 1963 / 9 min.
a Sousto / ČSR 1960 / 11 min. / 35mm
Dva vězni uprchli z vlaku, který je vezl
do koncentračního tábora. Do jejich
běhu lesem se jim (a nám) promítají
krátké výseky ze vzpomínek i anticipace
možné budoucnosti v nejrůznějších
obměnách, tak jak je překotně produkuje
mozek člověka na pomezí sebezáchovné
ostražitosti a totálního vyčerpání. Snímek
s nejpropracovanější střihovou skladbou
v dějinách českého filmu.
Pátek 06/05
20.00 M
 učedníci lásky
ČSR 1966 / hrají: Petr Kopřiva,
Marta Kubišová, Hana Kuberová,
Jan Klusák, Karel Gott /
68 min. / 35mm
+ krátký film Zdenek Zaoral /
Zlatý slavík / ČSR 1968 /
9 min. / 35mm
„Filmový šanson o touze po štěstí“, jak
své dílo charakterizovali Jan Němec
a Ester Krumbachová, se skládá ze tří
poetických povídek (Pokušení manipulanta,
Nastěnčiny sny a Dobrodružství sirotka
Rudolfa), jejichž hrdinové se setkají až
v závěru. „Němec zfilmoval křehkost nálady
čili vizualizoval subjektivní svět, který
nemá logické kontexty a který nemůže být
vyjádřen kauzalitou, pojmem analytického
myšlení. Problém jak zfilmovat náladu,
jak dát tomuto subtilními dění objektivní,
vizualizovaný charakter, je proveden
v dokonalé kontinuitě s dramatickým
prvkem.“ Ivan Sviták
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Sobota 07/05
20.00 N
 oční hovory s matkou
ČR 2001 / 69 min. / DVD
Autobiografické vyznání s Karlem Rodenem
v roli režisérova alter ega.
Středa 18/05
17.30 V
 žáru královské lásky
ČR 1990 / hrají: Vilém Čok,
Ivana Chýlková, Bolek Polívka /
85 min. / 35mm
Adaptace románu Ladislava Klímy Utrpení
knížete Sternenhocha s Vilémem Čokem,
Pavlem Landovským, Bolkem Polívkou
a Josefem Abrhámem a mnoha dalšími.
Žižkovská věž, Ještěd a výprava Michaela
Rittsteina.
20.00 O
 slavnosti a hostech
ČSR 1966 / hrají: Ivan Vyskočil,
Jan Klusák, Evald Schorm,
Zdena Škvorecká, Jiří Němec /
67 min. / 35mm
+ krátký film
Mezi čtvrtou a pátou minutou /
ČSR 1972 / 10 min. /
komentář Jiří Gold
Jistý privilegovaný pán pozve své přátele
a známé na piknik spojený s oslavou
svých narozenin a s improvizovaným
honem na jednoho z hostů, pohoršujícího
svým „nestandardním“ a „nesystémovým“
chováním. „Celý film byl kompozicí
z drobných detailů, jakýmsi pohyblivým
pointilismem, kde lidé neustále mluví
a mluví – a přece výsledným dojmem je
podivná hluchota, děsivá lhostejnost,
zvláštní odcizení.“ Josef Škvorecký
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Čtvrtek 05/05
17.30 Paul Wegener / Krakonošova
svatba / Rübezahls Hochzeit
Německo 1916 / hrají: Paul Wegener,
Lyda Salmonová, Arthur Ehrens, Ernst
Waldow, Emilie Kurzová, Rochus
Gliese (též autor výpravy a druhý
režisér) / CZT / 51 min. / 35mm

Film před
sto lety
–
rok 1916

16
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Richard Oswald / Hoffmannovy
povídky / Hoffmanns Erzählungen
Německo 1916 / hrají: Werner Krauss,
Lupu Pick, Erich Kaiser-Titz, Ruth
Oswaldová / CZT / 44 min. / 35mm
živý hudební doprovod
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. K hlavním německým
talentům těchto let patřili vedle Ernsta
Lubitsche Paul Wegener a Richard Oswald.
Paul Wegener (1874–1948), režisér a ve
své době nejslavnější herec německého
divadla i filmu, si náměty pravidelně
hledal v českém prostředí a nejednou zde
i natáčel. Již v roce 1912 ztělesnil titulní
postavu v klasickém filmu Stellana Ryeho
Pražský student, třikrát se objevil v roli
Golema (1914, 1917 a 1920) a v roce 1916
se proměnil v Rübezahla, jak čeští Němci
nazývali Krakonoše. Richard Oswald
(1881–1963) 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.
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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 pokračuje…

Star!
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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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Pátek 06/05
17.30 Danielle Darrieux
↓
Robert Siodmak / Konec krise /
La Crise est finie
Francie 1933–34 / hrají: Albert
Préjean, Danielle Darrieuxová,
Suzanne Dehellyová, René Lestelly /
CZT / 73 min. / 35mm
Druhý francouzský film Roberta Siodmaka
z doby, kdy musel po dokončení Palčivého
tajemství (v Ponrepu v březnu 2016) opustit
hitlerovské Německo, je lehká komedie
o skupině provinčních herců, kteří chtějí se
svou show dobýt Paříž. DD, tedy Danielle
Darrieuxové, bylo v době natočení snímku
pouhých sedmnáct let, před kamerou
nicméně debutovala už jako čtrnáctiletá.
Sotva najdeme v evropském filmu hvězdu
s tak dlouhou kariérou. Nejtrvalejší dojem
zanechala v trojici filmů Maxe Ophülse Rej,
Radovánky a Madame de…, ale když si
projdeme pozorně její filmografii, zjistíme, že
na velké role měla štěstí v průběhu celé své
dráhy. V Ponrepu ji uvidíme ještě ve snímcích
z let 1948 (Ruy Blas) a 1986 (Místo
zločinu). 1. května 2016 oslavila madame
DD narozeniny. Děvetadevadesáté.
Úterý 10/05
17.30 Claudette Colbert
↓
George Cukor / Zaza / Zaza
USA 1938 / hrají: Claudette
Colbertová, Herbert Marshall,
Bert Lahr, Helen Westleyová /
CZT / 83 min. / 35mm
+ krátký film Hollywoodské modely /
9 min. / 35mm
Secesní Paříž rekonstruovaná v Hollywoodu,
ale s hvězdou francouzského původu
Claudette Colbertovou (1905–1996),
proslulou titulní představitelkou
Lubitschovy Osmé ženy Modrovousovy
a držitelkou Oscara za výkon v Caprově filmu
Stalo se jedné noci.
Zaza je adaptace divadelní hry o lásce
revuální tanečnice a zpěvačky k ženatému
20

muži. V úvodním krátkém snímku uvidíme
kromě Claudetty Colbertové v exklusivních
dobových modelech zářit Mae Westovou,
Marlene Dietrichovou, Carole Lombardovou
či Joan Bennettovou.

herečka v roce 1949 filmové ateliéry. Umírá
v roce 2013. Jako předfilm uvedeme Malé
zpěvačky (Every Sunday, 1936, r. F. E. Feist),
výtečný pěvecký duet Durbinové s Judy
Garlandovou.

Sobota 14/05
17.30 Danielle Darrieux
↓
Pierre Billon / Ruy Blas / Ruy Blas
Francie 1947–48 / hrají: Jean
Marais, Danielle Darrieuxová, Marcel
Herrand, Gabrielle Dorziatová, Pierre
Magnier / CZT / 97 min. / 35mm

Pátek 03/06
19.30 Edith Evans
↓
Tony Richardson /
Tom Jones / Tom Jones
Velká Británie 1963 / hrají: Albert
Finney, Susannah Yorková, Edith
Evansová, Hugh Griffith, David
Warner / CZT / 127 min. / 35mm

Populární romantické dobrodružství, jak
ho na motivy dramatu Victora Huga sepsal
Jean Cocteau – pro Jeana Maraise, svého
budoucího Orfea. Třicetiletá DD v roli
královny Marie, zamilované do titulního
hrdiny, jenž navzdory svému neurozenému
původu stane v čele vlády.
Čtvrtek 26/05
17.30 Deanna Durbin
↓
Henry Koster /
Věčná Eva / It Started with Eve
USA 1941 / hrají: Deanna Durbinová,
Charles Laughton, Robert
Cummings / CZT
+ krátký film / celkem 95 min. / 35mm
Komicko-romantický příběh hotelové
šatnářky, kterou začne vydávat milionářův
synek – aby se zavděčil otci – za svou
snoubenku, byl posledním ze série filmů
režiséra Henryho Kostera, v nichž vystoupila
mladičká herečka a zpěvačka Deanna
Durbinová. Velký divácký ohlas těchto
snímků de facto zachránil firmu Universal
před bankrotem. Překvapivá spolupráce
dvacetileté Deanny s novým „zaměstnancem“
Universalu Jeanem Renoirem na filmu Forever
Yours zabrala dva měsíce následujícího roku
1942, pak byl snímek studiem postoupen
jinému režisérovi a uveden pod názvem The
Amazing Mrs Halliday. Po přechodu k firmě
MGM, který jí nepřinesl žádné výraznější
„dospělé“ role, opouští ani ne třicetiletá

Ponrepo

Jedním z pověstných hrdinů britské literární
klasiky (konkrétně hrdinů dámských
ložnic osmnáctého století) je Fieldingův
Tom Jones. Vždy k činům připraveného
Alberta Finneyho nacházíme v této roli
obklopeného výkvětem britského ženství
(Susannah Yorková, Joan Greenwoodová,
Lynn Redgraveová a další a další). Edith
Evansovou (1888–1976) sice do této
skupiny zařadit nemůžeme, role rázovité
staré paní Westernové přesto patří
v kariéře této velké divadelní herečky k těm
nejvděčnějším. Po zásluze jí také připadl
jeden z pěti Oscarů, které tento divácky
mimořádně úspěšný film obdržel.

Středa 29/06
17.30 D
 oris Day
↓
Michael Gordon / Později, miláčku /
Move Over, Darling
USA 1963 / hrají: Doris Dayová,
James Garner, Polly
Bergenová / CZT / 96 min. / 35mm
Hrdina v sevření dvou žen – své
nové manželky i té původní, jež byla
po ztroskotání letadla pohřešována
a prohlášena za mrtvou. Ani jedna
o existenci té druhé neví. Remake snímku
Lea McCareyho Moje oblíbená žena (1940)
s poválečnou královnou hitparád Doris
Dayovou (nar. 1924), která proslula i jako
komediální herečka.
Středa 04/05
17.30 R
 osalind Russell
↓
Howard Hawks / Jeho děvče Pátek /
His Girl Friday
USA 1939 / hrají: Rosalind Russellová,
Cary Grant, Ralph Bellamy,
Porter Hall / CZT / 85 min. / 35mm
viz cyklus Novináři ve filmu / s. 23

Středa 08/06
20.00 Danielle Darrieux
↓
André Techiné /
Místo zločinu / Le Lieu du crime
Francie 1986 / hrají: Catherine
Deneuveová, Victor Lanoux, Danielle
Darrieuxová, Wadeck Stanczak,
Jacques Nolot / CZT / 90 min. / 35mm
Čtrnáctiletý kluk a jeho pohledem viděné
osudy dvou bratrů uprchlých z vězení,
kteří zasáhnou do života jeho rodiny. DD
jako matka Catherine Deneuveové (tou
ostatně byla už o dvacet let dříve v Demyho
Slečinkách z Rochefortu). Na scénáři se
podíleli dva budoucí vynikající francouzští
režiséři: Pascal Bonitzer a Olivier Assayas.
Program 05–06 / 16
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Při příležitosti 15. výročí založení
Metropolitní univerzity Praha připravila
Katedra mediálních studií ve spolupráci
s kinem Národního filmového archivu
Ponrepo sérii filmových projekcí pod názvem
Novináři ve filmu.
V pětici titulů různého stáří, žánru
i estetické kvality se diváci seznámí
s rozličnými pohledy na aspekty žurnalistiky.

Novináři
ve filmu

Pondělí 02/05
17.30 Přemysl Pražský / Sedmá velmoc
ČSR 1933 / hrají: Lída Baarová,
Vladimír Havlíček, Antonín Novotný,
Václav Vydra st. / 88 min. / 35mm
Raný český pokus o špionážní drama
s dějem zasazeným do zimních krkonošských
exteriérů. Lída Baarová je reportérka
Helena, Antonín Novotný reportér Dolan,
sítě zahraniční špionáže spřádá Václav
Vydra starší.
Středa 04/05
17.30 Howard Hawks / Jeho děvče
Pátek / His Girl Friday
USA 1939 / hrají: Rosalind Russellová,
Cary Grant, Ralph Bellamy, Porter
Hall / CZT / 85 min. / 35mm
Konverzační komedie proslulá zejména
zběsilým tempem dialogů vznikla podle
divadelní hry Charlese MacArthura a Bena
Hechta z novinářského prostředí Na titulní
straně. Hawksův film platí za nejlepší ze
čtyř filmových adaptací, zbylé tři natočili
Lewis Milestone (1931), Billy Wilder (1974)
a Ted Kotcheff (1988).
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Pondělí 09/05
17.30 M
 arco Bellocchio /
Aféra z titulní stránky /
Sbatti il mostro in prima pagina
Itálie – Francie 1972 /
hrají: Gian Maria Volontè, Carla
Tatòová, Laura Bettiová, Fabio
Carriba / CZV / 82 min. / 35mm
Miláno v předvečer voleb. Redakce deníku
Il Giornale je napadena skupinou mladých
levicových demonstrantů. Šéfredaktor chce
využít tohoto incidentu k ovlivnění sympatií
čtenářů a dává mu náležitou publicitu.
Útok na deník, který redakční rada
obratně využije jak proti levicové, tak proti
ultrapravicové propagandě však nemůže
udržet pozornost čtenářů dlouho.
Středa 11/05
17.30 K
 arel Steklý / Hroch
ČSR 1973 / hrají: Oldo Hlaváček,
Helga Čočková, Svatopluk Matyáš,
Helena Blehárová / 95 min. / 35mm
Normalizační pokus o demaskování zlořádů
„krizového období“ roku 1968 formou satiry
o bankovním úředníkovi pozřeném hrochem.
Pondělí 16/05
17.30 R
 oger Spottiswoode /
Pod palbou / Under Fire
USA 1983 / hrají: Nick Nolte,
Jean-Louis Trintignant, Ed Harris,
Gene Hackman, Joanna
Cassidyová / CZT / 122 min. / 35mm
Nikaragua 1979. Slavný fotograf Russell
Price má zachytit občanskou válku proti
prezidentu Somozovi. Poté, co se stává
svědkem krutých bojů, kdy proti sobě
stojí obyčejní lidé a vyzbrojení vojáci, je
pro něj těžké zůstat neutrální. Setkává
se s partyzány a stále více je vtahován
do místního dění. Drama vystihující
profesionální práci válečných novinářů
a fotografů.
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V rámci 22. mezinárodního knižního veletrhu
a literárního festivalu Svět knihy, který
se uskuteční od 12. do 15. května na
Výstavišti v pražských Holešovicích, uvede
kino Ponrepo přehlídku tematicky spojených
filmů.

Čtvrtek 12/05
17.30 E
 va Lustigová o Arnoštu Lustigovi
↓
Zbyněk Brynych / Transport z ráje
ČSR 1962 / hrají: Zdeněk Štěpánek,
Ilja Prachař, Ladislav Pešek,
Vlastimil Brodský / 89 min. / 35mm
Filmová adaptace povídkové knihy
Arnošta Lustiga Noc a naděje. V mozaice
lidských osudů autoři zachycují atmosféru
terezínského ghetta a ukazují, že ani
v nesmírném ponížení neztrácejí lidé
svou důstojnost a dovedou se i vzepřít.
Po projekci se uskuteční diskuse s Evou
a Josefem Lustigovými a Jurajem Herzem.
Moderuje František Cinger, autor životopisu
Arnošt Lustig zadním vchodem.

Svět knihy

20.00 A
 merické jaro
↓
Amir Bar-Lev / Bojovník / Fighter
USA 2000 / 91 min. / DVD / vstup volný
Jan Wiener (1920–2010) utekl za druhé
světové války před nacisty přes Jugoslávii
a Itálii do Velké Británie, kde bojoval jako
pilot R.A.F. V rodné zemi se proto dostal
do komunistického lágru. Později znovu
emigroval a žil v USA. Jeho blízkým přítelem
se stal scenárista, spisovatel a novinář
Arnošt Lustig (1926–2011), jenž mimo
jiné prožil část mládí v koncentračním
táboře. Oba jsou protagonisty nové cesty
po někdejší Wienerově „trase“.
Pátek 13/05
17.30 A
 rne Mattsson /
Salka Valka / Salka Valka
Švédsko – Island 1954 /
hrají: Gunnel Broströmová,
Birgitta Petterssonová, Folke
Sundquist / CZT / 124 min. / 35mm
Adaptace románu islandského spisovatele,
laureáta Nobelovy ceny, Halldóra Kiljana
Laxnesse. Film líčí život dívky, která přichází
se svou matkou do malého pobřežního
městečka na severu Islandu. V bezútěšném
prostředí, zdůrazněném pochmurnou
krajinou s divokými skalami a neustálými
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bouřemi, dospívá Salka Valka.
Kamera Sven Nykvist.
20.00 B
 ille August / Pelle Dobyvatel /
Pelle Erobreren
Dánsko – Švédsko 1987 /
hrají: Max von Sydow,
Pelle Hvenegaard, Erik Paaske /
CZT / 141 min. / 35mm
Předlohou tohoto filmu se stal známý
autobiografický román dánského spisovatele
Martina Andersena Nexö odehrávající se na
konci 19. století. Vdovec Lasse odchází se
svým synem Pellem ze Švédska do Dánska
v naději po lepším životě. Ponižující práce
na statku vede chlapce k poznání vlastní
důstojnosti a ceny přátelství. Film oceněný
Oscarem.
Sobota 14/05
20.00 Nils Gaup / Stopař /
Veiviseren / Ofelaš
Norsko 1987 / hrají: Mikkel Gaup,
Svein Scharffenberg,
Nils Utsi / CZV / 80 min. / 35mm
Norsko-laponský spisovatel a režisér Nils
Gaup natočil příběh podle laponské legendy
z 12. století. Jde o první celovečerní
hraný film namluvený v laponštině. Norští
a islandští profesionální herci v něm hrají
Čudy, ochotníci z divadla Beaivaza vytvářejí
ostatní postavy.

Neděle 15/05
17.30 Bjarne Henning-Jensen /
Ditta, dcera člověka /
Ditte Menneskebarn
Dánsko 1946 / hrají: Tove Maësová,
Karen Poulsenová, Rasmus Ottesen,
Ebbe Rode / CZT / 96 min. / 35mm
Adaptace stejnojmenného románu Martina
Andersena Nexö líčí nelehký život chudého
děvčete narozeného z nemanželského
vztahu, jež stihne podobný osud jako její
matku. Přes všechny útrapy dívka neztrácí
čistotu duše, radost a víru v krásu života.
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Andrzej Wajda
–
polský úděl

Když se řekne polský film, vybaví se
jméno Andrzej Wajda. To platí v Polsku
i v zahraničí, od Francie po Japonsko,
dnes – stejně jako před šedesáti
lety. Myslím, že nic podobného jinde
nenalezneme. Co pro nás znamená
Marketa Lazarová, to je pro polské
filmové kritiky Popel a démant či Země
zaslíbená. Filmů natočil víc než padesát
a o každém se mluvilo. S jeho jménem je
spojen výklad polské historie i současnost,
nebylo v Polsku nic významného, aby to
nezaznamenal. Z novodobé historie to je
třeba varšavské povstání (Kanály) doba
poválečná (Popel a démant) reflexe let
stalinismu (Člověk z mramoru) a doby
Solidarity (Člověk ze železa, Wałęsa),
rozjitřené polské jizvy (Katyň) a mnoho
dalších témat.
Wajda je člověk společensky aktivní, mimo
jiné od roku 1981 předseda, dosud čestný
předseda Rady Polské federace filmových
klubů. S tím je spojena i má vzpomínka.
Když se 3. – 8. prosince 1986 ve Wrocławi
konal filmový seminář, shodou náhod jsem
se na něm ocitl. Největší událostí ovšem
byla neplánovaná, tajně dojednaná beseda
s Andrzejem Wajdou, což znamenalo pěší
pouť pár set účastníků z kulturního domu
vojenského okruhu do sálu ve městě.
Seminář pořádal tamní filmový klub a Wajda
byl – v době po skončení výjimečného stavu
a potlačení Solidarity – tolerovanou, ale
oficiálně nežádoucí personou. Přednáška
byla skvělá, Wajda mluvil poutavě a odvážně.
Poznámky z ní už asi nenajdu, ale na tu
nepopsatelnou atmosféru nezapomenu…
Milan Líčka
Tato retrospektiva se uskuteční ve
spolupráci s Polským institutem v Praze.

Pátek 20/05
17.30 N
 ezvaní hosté / Pokolenie
Polsko 1955 / hrají: Tadeusz Łomnicki,
Urszula Modrzyńska, Roman Polański,
August Kowalczyk /
CZT / 84 min. / 35mm
Wajdův první celovečerní film se vrací do
období druhé světové války a zobrazuje
odbojové hnutí mladých lidí v Polsku bez
patosu a ideologických příkras. Místy až
dokumentárním stylem zachycené osudy tří
kamarádů, Jaša, Stacha a Doroty svědčí
o každodenním hrdinství odbojářů i jejich
pochybách o ceně vlastenectví.
19.30 P
 opel a démant / Popiół i diament
Polsko 1958 / hrají: Zbigniew
Cybulski, Ewa Krzyżewska,
Adam Pawlikowski, Bogumil
Kobiela / CZT / 96 min. / 35mm
Dílem, jímž Andrzej Wajda poznamenal vývoj
polského filmu nejvíce, byl bezpochyby
Popel a démant. Spolu s autorem
stejnojmenné předlohy, jímž byl Jerzy
Andrzejewski, se režisérovi podařilo zachytit
složitý poválečný vývoj v Polsku, kdy se
hrdinství a absurdita dobraly bezprostřední
blízkosti a lidé se ocitli na přelomu, na němž
začíná být zabíjení znovu trestné. V dobové
atmosféře, z níž není zřejmé, kdo stojí na
jaké straně, kdo je přítel, kdo nepřítel, si
začíná mladý hrdina matně uvědomovat svoji
touhu po prostých lidských hodnotách. Jeho
životní osud však již neodvratně spěje ke
krutému konci.
Neděle 22/05
17.30 N
 evinní čarodějové /
Newinni czarodzieje
Polsko 1960 / hrají: Krystyna
Stypułkowska, Tadeusz Łomnicki,
Wanda Koczeska, Zbigniew
Cybulski, Roman Polanski /
CZT / 82 min. / 35mm
Po válečných, dnes již klasických dílech
Kanály, Popel a démant a Lotna se Andrzej
Wajda poprvé obrátil k současnosti a natočil
film Nevinní čarodějové, sugestivní obraz
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ze života tehdejších mladých Poláků. Jeho
hrdinové, nevinní čarodějové, zoufale hledají
smysl života, opájejí se „jedy a nadějemi“,
tropí výtržnosti, vrhají se do milostných
dobrodružství a své zmatené já skrývají za
maskou cynismu.
Pondělí 23/05
17.30 Lotna / Lotna
Polsko 1959 / hrají: Jerzy Pichelski,
Adam Pawlikowski,
Jerzy Moes / CZT / 82 min. / 35mm
Filmové zpracování románu Wojciecha
Żukrowského je hořkým vyprávěním
o hulánech – posledním symbolu rytířského
romantismu bývalého Polska, o mužích,
kteří se v tragickém září 1939 vrhali na
koních se šavlemi proti německým tankům.
„Chci ve svém díle ukázat konfrontaci války
s podzimem – touto nejbohatší roční dobou,
kdy lidé sbírají plody své práce a chystají
se k zimnímu odpočinku. Přes první dojem
nepovažuji tento film za vyúčtování
s minulostí, ale chci se v něm rozloučit
s krásnou národní tradicí. Myslím, že právě
tím bude typicky polský.“ Andrzej Wajda
Úterý 24/05
20.00 Kanály / Kanał
Polsko 1956 / hrají: Tadeusz
Janczar, Teresa Iżewská, Tadeusz
Gwiazdowski, Emil Karewicz /
CZT / 90 min. / 35mm
Příběh se odehrává roku 1944 za tragického
Varšavského povstání, kdy Němci zatlačili
poslední roztříštěné skupiny bojovníků do
temných, páchnoucích propastí kanálů.
Kanály jsou jako velké malířské dílo ostrých
kontrastů: na jedné straně oslňující slunce
nad sutinami umírajícího města, na straně
druhé temnota špíny a výparů, vznášejících
se nad stokou, stíny a ozvěny zoufalství.
Film, jenž v Polsku vyvolal ostrou diskusi,
získal na MFF v Cannes 1957 Stříbrnou
palmu a po ní následovala řada dalších cen.
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Čtvrtek 26/05
20.00 Samson / Samson
Polsko 1961 / hrají: Serge Merlin,
Alina Janowska, Jan Ciecierski,
Beata Tyszkiewiczová /
CZT / 110 min. / 35mm
S hrdinou stejnojmenného románu
Kazimierze Brandyse, mladým židem
Jakubem Goldem se ve Wajdově filmu
poprvé setkáváme v den, kdy vstupuje na
půdu varšavské univerzity. Prožíváme s ním
léta věznění i pobyt ve varšavském ghettu,
jeho útěk a skrývání ve svobodné části
města. Teprve nyní začíná Jakub toužit po
potrestání zla, jež za svůj život poznal,
a stává se starozákonním bojovníkem,
mstitelem nevinných.
Pátek 27/05
17.30 Popely / Popioły
Polsko 1965 / hrají: Daniel Olbrychski,
Bogusław Kierc, Piotr Wysocki,
Beata Tyszkiewiczová /
CZT / 160 min. / 35mm
Polsko na přelomu 18. a 19. století.
Vášnivý, tragický obraz polského osudu
v rozhodujícím období, kdy se v atmosféře
poraženého národa, rozděleného mezi tři
vítězné mocnosti, formovala nová polská
společnost. Hlavní hrdinové tady zastupují
její tři různé části: aristokracii rodovou
i duchovní, ozbrojený boj po boku Napoleona
i idealistický odboj v emigraci.
Sobota 28/05
20.00 Lady Macbeth z Mcenského
Újezdu / Sibirska ledi Magbet
Jugoslávie 1961 /
hrají: Olivera Markovič, Ljuba
Tadičová, Bojan Stupica /
CZT / 85 min. / 35mm
Polský režisér inscenuje v Jugoslávii
ruskou klasiku inspirovanou anglickou
hrou odehrávající se původně ve Skotsku.
Shakespearova Lady Macbeth připravovala
zločiny z nezměrné ctižádosti a touhy po
moci, Leskovova však vraždí ty, kteří stojí
v cestě její vášnivé lásce k mladému muži.
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Neděle 29/05
17.30 Krajina po bitvě /
Krajobraz po bitwie
Polsko 1970 / hrají: Daniel Olbrychski,
Stanisława Celiňska, Aleksander
Bardini, Tadeusz Janczar, Jerzy
Zelnik / CZT / 100 min. / 35mm
Mladý Tadeusz se po osvobození
koncentračního tábora ocitl v táboře pro
bezdomovce, kteří se nechtějí vrátit do
svých zemí, protože nesouhlasí se změnami,
k nimž tam zatím došlo. Krajina po bitvě je
filosofickou poémou o duši člověka, který
prožil ty nejkrutější útrapy a ponižování,
o duši popleněné a spálené jako krajina, kde
byla svedena bitva.
Pondělí 30/05
20.00 Vše na prodej /
Wszystko na sprzedaż
Polsko 1968 / hrají: Beata
Tyszkiewiczová, Elżbieta
Czyżewská, Andrzej Łapicki, Daniel
Olbrychski / CZT / 92 min. / 35mm
Wajda zde poprvé vypráví o sobě, o své
tvůrčí práci, přátelích, městě, v němž žije.
Ačkoli jméno tragicky zesnulého Zbigniewa
Cybulského vůbec nezazní, je to film také
o něm, o jeho legendě. Jednu rovinu filmu
představuje samotné natáčení, druhou
reálný život zúčastněných: režiséra,
herců, kameramana. Hranice mezi světem
imaginárním a skutečným je však téměř
nezřetelná.
Úterý 31/05
17.30 Lov na mouchy /
Polowanie na muchy
Polsko 1969 / hrají: Zygmunt
Malanowicz, Małgorzata Brauneková,
Daniel Olbrychski /
CZT / 103 min. / 35mm
Hrdina klesá pod tlakem milujících žen –
manželky a milenky, které to s ním myslí
dobře. Sám Wajda k filmu říká: „Je to
smutná komedie, a zároveň záludná.
Rozesměje, ale i znepokojí… Kdybych měl
jedinou větou říci, jak vidím tento film,
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řekl bych, že je to obrácená báje o Galatei
a Pygmalionovi, kde Pygmalionem je žena
a Galateou muž, kterého ona formuje.“
Čtvrtek 02/06
17.30 V
 eselka / Wesele
Polsko 1972 / hrají: Marek
Walczewski, Iza Olszewska,
Ewa Zięteková, Daniel Olbrychski,
Andrzej Łapicki, Wojciech
Pszoniak, Franciszek Pieczka, Maja
Komorowska / CZT / 100 min. / 35mm
Ironický portrét polské společnosti,
zachycující rozklad vztahů, příznačný pro
dobu, kdy byla země rozdělena mezi cizí
mocnosti. Hosté, účastníci venkovské
svatby jsou s přibývající noční hodinou
a vzrůstajícím alkoholovým opojením
pronásledováni přízraky slavných postav
polské historie.
Pondělí 06/06
20.00 H
 ranice stínu / Smuga cienia
Polsko – Velká Británie 1976 /
hrají: Marek Kondrat, Graham
Lines, Tom Wilkinson, John
Bennett / CZT / 100 min. / 35mm
Hranicí stínu míní autor předlohy
Joseph Conrad prchavý okamžik přerodu
dospívajícího chlapce v muže. Povídka nese
výrazné autobiografické rysy a autor v ní
popisuje své vlastní překročení hranice
stínu ve chvíli, kdy se jako mladý námořní
kapitán stal velitelem své první lodi.
Pátek 10/06
20.00 D
 irigent / Dyrygent
Polsko 1979 / hrají: John
Gielgud, Krystyna Janda, Andrzej
Seweryn / CZT / 96 min. / 35mm
Mladá houslistka Marta se postaví proti
nešvarům ve skupině hudebníků poté,
co se dozvěděla, že je čeká koncert
s významným světovým dirigentem. Martu
hraje Krystyna Janda (Človek z mramoru),
jejího muže, ambiciózního dirigenta
městského orchestru, Andrzej Seweryn
(získal za roli Stříbrného medvěda v Berlíně)
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a světoznámého dirigenta Sir John Gielgud.
Snímek se stává reflexí nejen politické
morálky, ale i úvahou o roli umění a umělce
ve společenských strukturách.

Pátek 17/06
18.30 Propletenec / Przekładaniec
Polsko 1968 / hrají: Ryszard Filipski,
Bogumił Kobiela, Anna Prucnal, Jerzy
Zielnik / CZT / 36 min. / 35mm

Pondělí 13/06
17.30 Kronika milostných nehod /
Kronika wypadków miłosnych
Polsko 1985 / hrají: Paulina
Młynarská, Piotr Wawrzyńczak,
Magdalena Wójciková, Bernadetta
Machała / CZT / 121 min. / 35mm

Vědecko-fantastický televizní film podle
scénáře Stanisława Lema (mj. Solaris) je
zamyšlením nad identitou lidského těla.
Příběh automobilového závodníka, jenž po
mnoha transplantacích ztrácí povědomí
o tom, které části těla jsou ještě jeho
vlastní.

Filmové zpracování stejnojmenné
autobiografické prózy spisovatele a režiséra
Tadeusze Konwického, která se odehrává
během autorových posledních studentských
prázdnin před vypuknutím války v září 1939.
Nostalgicky laděné vyprávění je ohlédnutím
do dávno ztracené doby mládí a vznícené
citovosti.
Středa 15/06
20.00 Běsi / Les Possédés
Francie 1987 / hrají: Jean-Philippe
Ecoffey, Lambert Wilson, Jerzy
Radziwilowicz, Isabelle Huppertová,
Omar Sharif / CZT / 108 min. / 35mm
Nejdiskutovanější román F. M.
Dostojevského Běsi byl vydán knižně
v roce 1873 a vzbudil pohoršení v kruzích
radikálních demokratů pro kritický pohled na
revoluční radikalismus mládeže, usvědčující
ji z morální pochybenosti, neodpovědnosti
a provincionalismu. Andrzej Wajda velkoryse
inscenoval dramatizaci Běsů v roce 1971
v krakovském Starém divadle. Po letech
se k náročné a jen obtížně zvládnutelné
látce vrátil ve filmové adaptaci, jež vznikla
ve francouzské produkci. Ztvárnil jen
část předlohy, rekonstruoval pouze linii
politické konspirace, aby v návaznosti
na jiný svůj francouzský film, Danton
(1982), opět demaskoval zhoubnost
destruktivních revolučních aktivit nezralých,
zakomplexovaných a mocichtivých jedinců.
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Běsi po letech / „Biesy“ po latach
Polsko 2013 / CZT / 52 min. / DVD
Film vypráví o legendárním představení,
které režíroval Andrzej Wajda v divadle Teatr
Stary v Krakově v roce 1971. Jde o jeden
z nejdůležitějších počinů Wajdovy divadlení
kariéry. Tato úspěšná inscenace se hrála
více než deset let.
Jerzy Ziarnik / Na place / Na planie
Polsko 1968 / CZT / 18 min. / DVD
Dokumentarista Jerzy Ziarnik sleduje
režiséra Andrzeje Wajdu při natáčení filmu
Vše na prodej. Ziarnik se soustředí hlavně
na Wajdovu práci s herci a na způsob
vytváření filmových postav.
Středa 22/06
20.00 Puškvorec / Tatarak
Polsko 2009 / hrají: Krystyna Janda,
Paweł Szajda, Jan Englert /
CZT / 85 min. / HD

Pátek 24/06
18.30 Člověk z mramoru /
Człowiek z marmuru
Polsko 1976 / hrají: Jerzy
Radziwiłowicz, Krystyna Janda,
Tadeusz Łomnicki, Michal Tarkowski,
Piotr Cieślak / CZT / 150 min. / 35mm
Jeden z proletářských „hrdinů práce“
padesátých let upadl záhadně v nemilost,
jedna mladá dívka, která absolutně „není
v pohodě“, chce zjistit proč. V estetice, ale
i v do-očí-bijící neestetice sedmdesátých let
hluboce ukotvený film – a přesto nadčasový.
Hledání pravdy, v českých kinech té doby
naprosto vyloučené. Zásadní a možná
i nedostižná klasika žánru „naštvaný film“.
Úterý 28/06
19.00 Země zaslíbená /
Ziemia obiecana
Polsko 1974 / hrají: Daniel Olbrychski,
Wojciech Pszoniak, Andrzej
Seweryn / CZT / 159 min. / 35mm
V přepisu románu Władysława S. Reymonta
(1867–1925) Wajda zobrazil poslední dvě
desetiletí 19. století, spojená se zrodem
kapitalismu. Tři přátelé, Polák, Němec
a Žid, založí v Lodži továrnu a stanou se
velkými průmyslníky. Tehdejší Lodž se zdá
být zaslíbenou zemí, v luxusních palácích
se snadno zapomíná na chudobu dělnických
čtvrtí. Rychlými střihy a ostrými kontrasty
však Wajda nemilosrdně směřuje k morální
degradaci hlavního hrdiny.

Tři linie vyprávění spojuje hlavní postava
filmu Krystyna Janda. Příběh vdovy Marty
podle povídky Jarosława Iwaskiewicze,
příběh herečky, která uvažuje nad svou
rolí Marty, a reálný život ženy, které umírá
manžel. Úsporné emocionální drama, Wajdův
umělecky nejsilnější film po miléniu.
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Neděle 01/05
15.00 Ozvěny Anifilmu dětem
↓
moderované pásmo pohádek
s animační dílnou /
110 min. / DVD / od 4 let

Ponrepo
dětem

začne projekce krátkých pohádek a hned
po ní Lunapark filmových vynálezů, kde si
děti vytvoří vlastní animovaný film. To vše
ve spolupráci s kavárnou Ponrepo a týmem
Alter-Native.

Wackatadoo / r. Benjamin
Arcand / Kanada 2014
Jaro / r. Kateřina Čupová / ČR 2014
Pawo / r. Heyn Antje / Německo 2015
Tonda a bacil / r. Kateřina
Karhánková / ČR 2014
Messages dans l’air / r. Isabelle
Favezová / Švýcarsko – Francie 2014
Der kleine Vogel und das
Eichhörnchen / r. Lena von
Dohrenová / Švýcarsko 2014
KitBash Kid / r. Juan’An
Wu / Singapur 2014
Čužoj sredi ajsbergov / r. Andrej
Sokolov / Rusko 2014
Na festivalu Anifilm se každoročně sejdou
filmy ze všech koutů světa. Chybět nebudou
ani dva české snímky. Po skončení projekce
si budete moci sami vyzkoušet tvorbu filmu
technikou kreslené animace pod vedením
lektorů.
Sobota 07/05
15.00 Statečné kuřátko a jiné pohádky
↓
moderované pásmo pohádek
s animační dílnou / 120 min. /
35mm / od 3 let
Lev a písnička / r. Břetislav
Pojar / ČSR 1959
Píšťalka / r. Hermína Týrlová / ČSR
1971
Příhody brouka Pytlíka / r. Hermína
Týrlová / ČSR 1978
Statečné kuřátko / r. Josef
Kluge / ČSR 1960
V tuto sobotu se nádvoří Konviktu promění
v Ponrepo Jarmark, kde se bude prodávat
například oblečení, tašky, šperky, hračky
nebo ručně vyráběná kosmetika. V 15 hodin
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Neděle 08/05
15.00 T
 age Danielsson / Ronja, dcera
loupežníka / Ronja Rövardotter
Švédsko – Norsko 1984 / hrají: Hanna
Zetterbergová, Börje Ahlstedt, Lena
Nymanová, Per Oscarsson /
CZV / 118 min. / 35mm / od 7 let
Film vznikl podle stejnojmenné knihy
Astrid Lindgrenové, která se stala známou
především díky své knize Pipi Dlouhá
punčocha. Ronja, dcera loupežníka je
dobrodružný příběh odehrávající se v krásné
severské krajině, plné skřítků a loupežníků.
Ve spolupráci se Světem knihy
a Skandinávským domem.
Neděle 15/05
15.00 C
 HACHA CHICHI!
↓
pásmo grotesek s pohybovou
dílnou / 120 min. / 35 mm, HD / od 5 let
Závody dýní / r. Émile Cohl
– Etienne Arnaud / Francie 1908
Polykarpovo zimní dobrodružství /
r. Jan S. Kolár / Rakousko-Uhersko
1917
Čtyři sta ďáblových kousků /
r. Georges Méliès / Francie 1906
Čtyřicet dědečků / r. Václav
Bedřich / ČSR 1962
Kamenáč Bill a drzí zajíci /
r. Václav Bedřich / ČSR 1964
Zjistili jsme, že si moc rádi hrajeme na
grotesku. A proto vám chceme představit
nejdůležitější postavy filmové grotesky,
chceme se s vámi podívat na němé filmy
s klavírním doprovodem, společně se zasmát
v kině, ale také se chceme naučit vytvářet
vtipné situace. Umíte naschvál zakopnout
nebo se zamotat do vlastních končetin? Po
projekci bude připravena grotesková dílna.
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Neděle 22/05
15.00 Karel Zeman /
Pohádka o Honzíkovi a Mařence
ČSR 1980 /
mluví: Otakar Brousek st., Jaroslav
Moučka, Naďa Konvalinková /
65 min. / 35mm / od 7 let
Film inspirovaný klasickou českou pohádkou
vypráví o malém rytíři, jenž se vydal do
světa za dobrodružstvím. Poslední dílo Karla
Zemana.
Neděle 29/05
13.30 Stéphane Aubier – Vincent Patar
– Benjamin Renner / O myšce
a medvědovi / Ernest et Célestine
Francie – Belgie 2012 /
CZV / 80 min. / DVD / od 3 let
Příběh o přátelství bručounského medvěda
a upovídané myšky, kteří spolu odhalí velké
cukrovinkové spiknutí.
15.00 P
 an Ponrepo frčí na prázdniny
↓
moderované pásmo pohádek
s animační dílnou /
110 min. / 35mm / od 3 let
Kočičí škola / r. Břetislav Pojar /
ČSR 1961
Bolek a Lolek mezi bobry /
r. Romuald Kłys – Edward
Wator / Polsko 1975
Myška a autíčko / r. Eugeniusz
Kotowski / Polsko 1977
Jak jeli k vodě / r. Břetislav
Pojar / ČSR 1965
Rozloučení s jarní sezonou programu
Ponrepo dětem. Můžete se těšit také na
pana Ponrepa, se kterým si budete moci
vyzkoušet různé optické hračky a vynálezy
a vytvořit si třeba vlastní krátkou animaci.
A protože budeme slavit Den dětí, bude
v kině připraveno i občerstvení.
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Úterý 03/05
17.30 Stanisław Różewicz – Andrzej
Żuławski / Muž pod postelí /
Mąż pod łóżkiem
Polsko 1967 / hrají: Bronisław
Pawlik, Roman Wilhelmi, Beata
Tyszkiewiczová / CZT / 80 min. / 35mm
Povídkový film o různých podobách lásky
vznikl podle literárních předloh Fjodora M.
Dostojevského, Stefana Zeromského a Ivana
S. Turgeněva. V Rózewiczově Muži pod
postelí je manželská láska vyprovokována
žárlivostí, v následujícím Żuławského
Pavoncellu je milostný cit dvou mladých
lidí podmíněn finančním ziskem a v Písni
triumfující lásky, opět v režii A. Żuławského,
je ukončen metafyzickou silou tajemné
fascinující písně.

Filmy

Úterý 10/05
15.30 Jak vidět film?
↓
Obrazy násilí a války
– etika, kontroverze, ideologie /
přednáška Jana Koláře
Ať už bývá válka vnímána jako „pokračování
politiky jinými prostředky“, nebo jako
intenzivní a osobní existenciální zkušenost,
vždy je spojována s mimořádně silnou
vizualitou. V přednášce se na vybraných
ukázkách z fikčních i dokumentárních
filmů seznámíme s tím, jak se v průběhu
času obrazové zkratky spojené s filmovým,
fotografickým a televizním zachycováním
válečných aktivit a utrpení proměňovaly;
i to, jak válečné záběry (a potřeba je
pořizovat) ovlivňovaly filmové žánry či
filmovou technologii. Současně s tím se
budeme ptát, jaké etické problémy obrazy
války a bolesti (snímané někdy proto,
aby od válečných aktivit odrazovaly, jindy
kvůli tomu, aby válečné úsilí pomohly
propagovat), vyvolávají.

Pondělí 16/05
20.00 C
 laude Jutra / Můj strýček
Antonín / Mon Oncle Antoine
Kanada 1971 / hrají: Jean
Duceppe, Claude Jutra, Olivette
Thibaultová / CZT / 102 min. / 35mm
První ze dvou našich připomínek třicátého
výročí úmrtí Clauda Jutry (1930–1986), po
desítky let okázale uctívaného, na jaře 2016
státním a kulturním establishmentem stejně
okázale zavrženého, ne-li přímo prokletého
patrona kinematografie frankofonní Kanady.
(Výroční quebecká filmová cena s okamžitou
platností nesmí nést režisérovo jméno,
podobně jako ulice a četná jiná veřejná
prostranství po Jutrovi pojmenovaná.
Více např. na http://journalmetro.com/
actualites/national/918378/le-nom-declaude-jutra-retire-de-lespace-public/. Ale
co si počít s nikterak skandálním milníkem
ze „zlatého fondu“ quebecké kinematografie
jménem Můj strýček Antonín?, dětským
pohledem líčeným návratem do čtyřicátých
let minulého století? Promítat? Už nikdy
nepromítat? Nelehký oříšek v éře vrcholící
politické korektnosti…
Úterý 17/05
20.00 A
 ndrzej Żuławski / Třetí část
noci / Trzecia część nocy
Polsko 1971 / hrají: Leszek
Teleszyński, Małgorzata Brauneková,
Jan Nowicki / CZT / 100 min. / 35mm
Během druhé světové války je ve Lvově
zřízen vědecký ústav na pěstování vší, které
přenášejí tyfovou nákazu. Jeho zaměstnanci
krmí vši vlastní krví výměnou za ochranu
před zatčením. Żuławského první celovečerní
film prostoupený apokalyptickými motivy,
absurditou a surreálnou imaginací.
Čtvrtek 19/05
20.00 F
 AMU uvádí
↓
Jan Rendl / Láska z kláštera
ČR 2015 / 41 min. / HD / vstup volný
Autor se vrací do francouzské křesťanské
komunity, aby si zpřítomnil pocity a myšlenky
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staré několik let a znovu se setkal se ženou,
kterou kdysi miloval a od níž byl násilně
odtržen.
Jan Kačena – Nikola Krutilová /
Člověk si sám se sebou vystačí,
respektive nevystačí
ČR 2015 / 35 min. / HD / vstup volný
Filmový deník divadelního režiséra, kde vše
je „hra doopravdy“. Detektivní tragikomické
inscenování vlastního života i smrti na
jevišti i mimo jeviště. Petr Lébl: „Zdá se, že
vycházím z módy. Nejhorší na tom je, že jsem
se onosil sám sobě.“
Sobota 21/05
17.30 Kole Angelovski / Jsme prokleti,
Irino! / Ukleti smo, Irina…
Jugoslávie 1973 / hrají: Bata
Živojinović, Neda Arnerićová /
CZT / 80 min. / 35mm
Makedonský herec Kole Angelovski,
kterého jsme v únoru mohli vidět v Ponrepu
v historickém snímku Banovič Strahinja,
debutoval v roce 1973 jako filmový režisér.
Pro svůj první film si vybral jednu z povídek
spisovatele Živko Činga, v originále
nazvanou Tatko. V baladicky laděném
černobílém snímku je otec ústřední postavou
dramatu, odehrávajícího se za první světové
války na starém mlýně v horách. Když syn
odejde na frontu a otec se snachou osamí,
neubrání se svým instinktům a podlehnou
milostné vášni. Otcova věta, vetknutá do
názvu filmu, dává tušit, že jejich vzplanutí
neskončí jinak než tragicky.
20.00 K
 150. výročí narození Erika
Satieho
↓
Carlos Saura / Eliso, můj
živote! / Elisa, vida mía
Španělsko 1976 / hrají: Geraldine
Chaplinová, Fernando Rey, Norman
Briski / hudba Erik Satie /
CZT / 120 min. / 35mm
Když přijíždí třicetiletá Elisa (Geraldine
Chaplinová) po letech navštívit svého otce
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(Fernando Rey), nachází stárnoucího muže,
který se na pustém kastilském venkově
snaží vyrovnat se svým minulým životem
a zároveň nalézt sílu pro blížící se konec.
Přestože se Elisa přiznává, že jí nijak
nechyběl, je nyní podvědomě přitahována
právě k němu – k člověku, který kdysi
opustil její matku bez jediného slova.
Pondělí 23/05
20.00 K 150. výročí narození Erika
Satieho
↓
Orson Welles / Nesmrtelný
příběh / Une histoire immortelle
Francie 1967 / hrají: Jeanne
Moreauová, Orson Welles, Norman
Eshley, Fernando Rey, Roger
Coggio / CZV / 53 min. / 35mm
René Clair / Mezihra / Entr’acte
Francie 1924 / hrají: Jean Börlin, Man
Ray, Marcel Duchamp / 17 min. / HD
V roce 1924 píše Erik Satie hudbu k filmu
Reného Claira Mezihra. Komponistovi je 58
let, filmař je o 32 let mladší a právě na sebe
upoutal pozornost svým debutem Paříž spí.
V Mezihře, ani ne dvacetiminutovém snímku,
vzniklém původně jako vložka dadaistického
baletu Relâche, zahlédneme jako „herce“
kromě Satieho další dva významné
skladatele, Dariuse Milhauda a Georgese
Aurica, dále hned v úvodu autora scénáře
filmu Francise Picabiu a jako hráče šachu
další dva představitele výtvarné a filmové
avantgardy, Man Raye a Marcela Duchampa.
Mezihra je ale víc než jen historický
dokument jednoho heroicko-komického
momentu evropského umění na pomezí
dadaismu a surrealismu, je to vzácně „živá
klasika“, pokaždé znovu ohromující bravurní
souhrou všech složek. O tu hudební bývají
bohužel diváci příliš často ochuzeni, což
je škoda tím spíš, že jde o Satieho jedinou
kompozici pro (němý) film. Po skladatelově
smrti (1925) se budou filmaři vracet
nejčastěji k Satieho klavírním „gymnopédiím“
z roku 1888, mj. Orson Welles ve své
mistrovské komorní etudě Nesmrtelný
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příběh a Carlos Saura v psychologickém
dramatu Eliso, můj živote! (v Ponrepu
v sobotu 21. května ve 20.00).
Úterý 24/05
17.30 Migfilm – filmy o migraci
↓
Pořádá Multikulturní centrum
Praha a Nadace Friedricha
Eberta (Friedrich-Ebert-Stiftung)
Praha / www.migraceonline.cz
Nina Sahraoui / Paříž, Londýn,
Madrid / A labour of care
Velká Británie 2015 /
18 min. / francouzsky s anglickými
titulky / HD
Pracují jako pečovatelky o staré lidi
v Paříži, Londýně a Madridu. Pocházejí
z Pobřeží Slonoviny, Portugalska, Kamerunu
a Guadeloupu. Stárnoucí Evropa a její
velkoměsta by se dnes těžko obešla bez
práce migrantek.
Olena Fedyuková / Cesta
migranta / Road of a Migrant
Ukrajina 2015 / 52 min. / ukrajinsky
s anglickými titulky / HD
Film sleduje desetidenní pouť na západní
Ukrajině, která je věnována ukrajinským
pracovním migrantům a jejich rodinám.
Během pouti dlouhé 260 kilometrů usilují
účastníci o sdělení svých zkušeností
ze zahraničí, o spojení se svými rodinami,
jimž se odcizili, bojují s pocitem viny
a obviňováním za migraci ze strany
ukrajinského státu a svého okolí. Po projekci
následuje diskuse s režisérkou.
Středa 25/05
17.30 Migfilm – filmy o migraci
↓
Yasemin Samdereli /
Almanya – vítejte v Německu /
Almanya – Willkommen in Deutschland
Německo 2011 / hrají: Vedat Erincin,
Fahri Ogün Yardim /
CZT / 101 min. / HD

Komedie o turecké rodině usazené po
několik generací v Německu. Příběh
odvíjející se z nedorozumění způsobených
kulturními odlišnostmi a z pokusů o nalezení
odpovědi na to, co zakládá národní identitu.
20.00 M
 igfilm – filmy o migraci
↓
Burhan Qurbani / Jsme mladí. Jsme
silní / Wir sind jung. Wir sind stark
Německo 2014 / hrají: Devid
Striesow, Jonas Nay, Saskia
Rosendahlová / CZT / 123 min. / HD
Drama zachycující rasové nepokoje, které
před více než dvaceti lety zachvátily
Německo, neodráží jen staré události,
ale i přetrvávající problém xenofobie.
V srpnu 1992 napadl v německém Rostocku
rozbouřený dav sídliště obydlené uprchlíky
žádajícími o azyl. Tři pohledy na jednu
událost.
Pátek 27/05
21.00 M
 idnight Movies
↓
Alan Parker /
Angel Heart / Angel Heart
USA 1987 / hrají: Mickey Rourke,
Robert De Niro, Lisa Bonetová / CZT /
106 min. / 35mm / vstupné 100 CZK
New Orleans, polovina padesátých let
minulého století. Soukromé očko Harry Angel
začne pátrat po náhodně zmizelém, kdysi
úspěšném zpěvákovi Johnnym Favoritovi.
Jeho cesta do hlubin Jihu, lemovaná obřady
voodoo a černé magie, slibuje víc než jen
další fádní případ.
Sobota 28/05
17.30 Č
 eský film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Vladislav Delong / Skok do tmy
ČSR 1964 / hrají: Martin Růžek,
Václav Voska, Radoslav Brzobohatý,
Miroslav Macháček / 92 min. / 35mm
Jaro 1943. Do Protektorátu Čechy
a Morava jsou posláni tři muži, aby posílili
domácí odboj, předali nové šifry pro
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vysílání a instrukce o dalším postupu
boje. Dobrodružný příběh zdůrazňující
psychologické motivace hlavních postav
připomíná každodenní hrdinství obyčejných
lidí v okupované zemi.
Pondělí 30/05
17.30 Český film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Karel Kachyňa / Závrať
ČSR 1962 / hrají: Eva Šolcová,
Petr Skála, Oldřich Velen, Míla
Myslíková / 80 min. / 35mm
Psychologické drama na motivy stejnojmenné
novely Jana Procházky. Děj tohoto lyrického
příběhu je situován na Moldavu do krásné
krušnohorské krajiny. Vypráví o první velké
lásce sedmnáctileté vesnické dívky Božky
k řidiči Gábovi.
Středa 01/06
17.30 Český film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Čestmír Mlíkovský / Okurkový hrdina
ČSR 1963 / hrají: Alena Procházková,
Václav Sloup, Jiří Havel, Zuzana
Stivínová / 103 min. / 35mm
Režijní debut, autorský film mladého tvůrce
o mladých lidech. Příběh o lásce a podobném
„citovém haraburdí“ na půdorysu milostného
trojúhelníku. Slávka stojí mezi snílkem,
nehezkým, ale citlivým Matějem a hezounem,
sebevědomým Petrem.
20.00 H
 aro Senft /
Hladký běh / Der sanfte Lauf
SRN 1967 / hrají: Bruno Ganz,
Verena Bussová, Wolfgang Büttner,
Jan Kačer, Nina Divíšková, Vladimír
Hlavatý, František Smolík /
CZT / 89 min. / 35mm
+ krátký film
Haro Senft / Auto Auto / SRN
1964 / 15 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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Budějovický rodák Haro Senft (1928–2016)
byl první, ale zdaleka ne jedinou spojkou
mezi západoněmeckým Junger deutscher
Film a novou vlnou pražské FAMU, jejíž

hlavní talenty zachytil v dnes historicky
mimořádně cenném dokumentárním filmu
Důvod mluvit (Ein Anlass zum Sprechen,
1966). I v Senftově celovečerním hraném
debutu Hladký běh, jehož mladý hrdina,
absolvent elektrotechniky, řeší klasický
rozpor „vzdor, nebo kapitulace“ se v druhém
dějovém plánu ocitneme v zemi na druhé
straně tehdejší železné opony. Před kamerou
vedenou Janem Čuříkem si zahrálo několik
známých českých herců; hlavní postava
mladého Němce s pražskými kořeny byla
první velkou filmových rolí Bruna Ganze
(mj. Nebe nad Berlínem, Pád Třetí říše).
Pátek 03/06
17.30 Č
 eský film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Jiří Slavíček – Václav Krška /
Kluci na řece
Protektorát Čechy a Morava
1944 / hrají: Terezie Brzková,
Eduard Kohout, Zorka Janů,
Svatopluk Beneš, Jindřich Plachta /
90 min. / 35mm
Léto v Písku. Otavské břehy, záhadný
měšťanský dům a dvě soupeřící party kluků.
Jeden z vrcholů českého poetického filmu
čtyřicátých let ve společné režii básníka
Václava Kršky a střihače Jiřího Slavíčka.
22.00 I nternational Shakuhachi Festival
Prague 2016
↓
Masaki Iwana /
Rumělkové duše / Šureitači
Japonsko 2008 / hrají: Hiroši
Sawa, Mohamed Aroussi, Valentina
Miraglia / CZT / 104 min. / DVD
Film vychází ze dvou tradic japonské
kultury druhé poloviny dvacátého století,
které mu dávají formu a styl. Vedle butó
je to Šúdži Terajama (1935–1983), jeden
z nejradikálnějších zjevů mezi japonskými
filmovými režiséry. Spojením těchto
originálních vlivů vzniklo dílo, jež je
mystickou baladou, psychologickou sondou
a delirickým snem.
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Pondělí 06/06
17.30 International Shakuhachi Festival
Prague 2016
↓
Sadao Nakadžima /
Appassionato / Jo no mai
Japonsko 1984 / hrají: Mariko Okada,
Júko Natori, Kei Sató /
CZT / 129 min. / 35mm
Životní příběh malířky Uemura Šoén, jež
svým talentem obohatila japonské malířství.
Úterý 07/06
17.30 Mira Fornay / Záhradníci
Nizozemsko – Slovensko 2016 /
hrají: Hamisi Bazili, Mária Fornayová,
Cyprián Šulej / 22 min. / HD
Příběh o uprchlíkovi Konovi na cestě z Afriky
do bezpečí. Film je vyprávěn formou němé
černobílé grotesky s překvapením na konci.
Film vznikl při příležitosti výročí města
Rotterdam v omnibuse s dalšími snímky
v konceptu This is where reconstraction
starts.
Mira Fornay / Můj pes Killer
ČR – SR 2013 / hrají: Adam Mihál,
Irena Bendová, Libor Filo /
90 min. / 35mm
Příběh skinheada Marka, který se vyrovnává
s dávným tajemným zmizením své matky.
Její návrat do Markova života ohrožuje
jeho postavení v místní komunitě rasistů,
ale zároveň mu dává možnost poznat
vlastního bratra. Příběh o společenských
předsudcích a hanbě, která z ní plyne a má
tragické následky. Film oceněný na mnoha
mezinárodních festivalech.
20.00 N
 oaz Deshe /
Bílý stín / White Shadow
Tanzánie – Německo – Itálie
2013 / hrají: Hamisi Bazili, James
Gayo, Glory Mbayuwayuová /
CZT / 110 min. / HD
Příběh Aliase, mladého albína, jenž je na útěku.
Poté, co se stane svědkem zavraždění svého
otce, pošle ho matka pryč, aby si našel
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nový domov ve městě, kde žije jeho strýc
Kosmos, řidič kamionu. Ten mu pomůže. Alias
je učenlivý a rychle se zaběhne v pouličním
prodeji slunečních brýlí či mobilních
telefonů. Postupně zjišťuje, že pravidla pro
přežití ve městě se neliší od těch v buši.
Středa 08/06
17.30 Stanley Kramer / Kdo seje
vítr / Inherit the Wind
USA 1960 / hrají: Spencer Tracy,
Fredric March, Gene Kelly /
CZV / 120 min. / 35mm
Vyučování Darwinovy teorie o vývoji lidského
druhu jako důvod k odnětí svobody? Jistě,
nacházíme-li se na jihu USA a píše-li se
rok 1925. Stanley Kramer a další etapa
jeho statečného boje se středověkem ve
vlastní zemi. Věrný Spencer Tracy opět coby
prototyp charismatického liberála, který váží
slova (a tentokrát i celé knihy).
Čtvrtek 09/06
17.30 Mezinárodní den archivů
↓
Friedrich Dalsheim / Ostrov
démonů / Die Insel der Dämonen
Německo 1933 / hrají: Lombos, Sari,
Tjamplung, Budal, Dukkun, Wajan,
Ressi / CZT / 68 min. / 35mm
Úvodní slovo Eva Urbanová.
Etnografický hraný příběh z ostrova Bali,
z ráje i místa, kde lidé v době natáčení ještě
věřili, že je může uřknout stará vesnická
žena, považovaná za čarodějnici. Stejně jako
ve slavném Murnauově snímku Tabu byli do
hlavních i vedlejších rolí obsazeni místní
obyvatelé. Velmi zajímavé je seznámení
se s původní balijskou hudbou, tanci
i postupy při výrobě předmětů denní potřeby
a pěstování plodin.
Pátek 10/06
17.30 Karel Smyczek - Michael
Kocáb / Pražákům, těm je hej
ČR 1990 / hrají: Michael Kocáb,
Michal Pavlíček, Vilém Čok /
93 min. / 35mm

Ponrepo

Stylizovaný hraný dokument je fantazijní
féerií líčící osudy kapely Pražský výběr
v těsně předlistopadové éře. Vedle Karla
Smyczka se na režii filmu, kombinujícího
realitu, fikci a parodii na ně, podílel
i Michael Kocáb, který zde hraje sám sebe
a zároveň komentátora – ohavu Ropotáma,
jenž nedílně patřil k pódiové prezentaci
skupiny.
Sobota 11/06
19.00 Muzejní noc v Ponrepu
↓
Poznej a opanuj filmovou surovinu
workshopy / hudba / přednášky / živý
dabing
19.00–20.00 P
 rekinematografické aparáty
přednáška /
principy pohyblivých obrazů
workshop /oživlé obrazy
praxinoskopu a zoetropu
20.00–21.00 Barva a film
přednáška / když film dostal
poprvé barvu
workshop / laterna magika
– nakresli film!
21.00–22.00 Handmade film
přednáška / rukodělný film
workshop / laterna magika –
nakresli film!
22.00–23.00 Film v černé kuchyni
přednáška / různé možnosti
vyvolávání úzkého 8mm
inverzního filmu
program v kavárně Ponrepo
22.00–23.00 karaoke / živý dabing
23.00–00.00 koncert / woodstocková
psychedelie v podání kapely
Kamil
00.00 DJ Zjev a DJ Franco
workshop / groteska a ozvučné desky

Pondělí 13/06
20.00 C
 laude Jutra /
Kamouraska / Kamouraska
Kanada – Francie 1972 /
hrají: Geneviève Bujoldová,
Philippe Leotard, Camilie
Bernardová / CZT / 116 min. / 35mm
Adaptace stejnojmenného románu kanadské
frankofonní spisovatelky Anne Héberové.
Clauda Jutru zaujal v románě především
silný charakter hrdinky z viktoriánské doby,
která se v prostředí provinciálního Québecu
vzbouří ve jménu lásky a nezastaví se ve
své vášni ani před zločinem. Film vyniká
zachycením prostředí a výkonem Geneviève
Bujoldové v hlavní roli.
Úterý 14/06
17.30 P
 raha rozdělená i sdílená
↓
Svatopluk Innemann / Muži v offsidu
ČSR 1931 / hrají: Hugo Haas, Jindřich
Plachta, Eman Fiala, Theodor
Pištěk / 95 min. / 35mm
Komponovaný večer, během něhož historička
Ines Koeltzsch představí svou nově
přeloženou knihu Praha rozdělená i sdílená
(Geteilte Kulturen. Eine Geschichte
der tschechisch-jüdisch-deutschen
Beziehungen in Prag (1918–1938), v níž
sleduje, jak Pražané vytvářeli a překračovali
skupinové představy i obrazy jiných. Na
příkladu filmu Muži v offsidu ukáže, že
etnické a sociální hranice nejsou nikdy cosi
fixního, neměnného. Součástí večera bude
rovněž krátké představení historického
programu Multikulturního centra Praha,
jehož název Praha sdílená a rozdělená
(http://praha.mkc.cz/) je uvedenou knihou
inspirován.
Za spolupráce Masarykova ústavu a archivu
Akademie věd ČR, Multikulturního centra
Praha, Nakladatelství Lidové noviny.
20.00 M
 artin Kohout / Česká cesta
ČR 2015 / 95 min. / HD
Kupónová privatizace jako konflikt dravého
kapitalistického uspořádání a sociálněji
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pojatých alternativ, který je v české politice
dodnes živý. Metodou mluvících hlav snímek
dokumentuje, že těsně po revoluci byla
značná část obyvatelstva pro nějakou formu
socialismu. Po filmu následuje beseda s tvůrci.
Středa 15/06
17.30 Bertrand Blier / Kdybych byl
špion / Si j’étais un espion
Francie 1967 / hrají: Bernard Blier,
Bruno Cremer, Patricia Scottová,
Claude Pieplu / CZV / 92 min. / 35mm
Pro svůj špionážní příběh si Bertrand
Blier zvolil za hrdinu obyčejného Pařížana,
který je vtažen do událostí, aniž by je sám
vyvolal či je mohl nějak ovlivnit. Krátké
působení v komunistické straně a jedna
dovolená za železnou oponou způsobí,
že se doktor Lefèvre ocitne ve spleti
podezírání, nenápadné šikany a nápadného
sledování. Komorní drama osamělého
muže ve výborném podání režisérova otce
Bernarda Bliera rovněž skvěle a přitom
téměř nepostřehnutelně dotváří tehdy
osmatřicetiletý Bruno Cremer coby jeho
nechtěný, ale vytrvalý stín.
Čtvrtek 16/06
17.30 Kenneth Branagh /
Jindřich V. / Henry V
Velká Británie 1989 / hrají: Derek
Jacobi, Kenneth Branagh, Simon
Shepherd / CZT / 128 min. / 35mm
Branaghův režijní debut, v němž si sám
zahrál hlavní roli, získal Oscara za kostýmy.
Jeho adaptace Shakespearova dramatu
představuje osudy anglického krále jako
psychologický portrét mladého muže.
Pátek 17/06
21.00 Midnight Movies
↓
Luc Besson / Brutální Nikita / Nikita
Francie – Itálie 1990 / hrají: Anne
Parillaudová, Jean-Hugues Anglade,
Tchéky Karyo, Jeanne Moreauová,
Jean Reno / CZT / 116 min. / 35mm
vstupné 100 CZK
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Pouliční stín Nikita se stal dokonalým
nájemným vrahem. Luc Besson završil svůj
přerod v originálního entertainera, který
se nebrání kouzlu spektáklu a spojuje ho
s postmoderní diverzní láskou k filmu. Leon
Jeana Rena se ve scénáři ještě maskuje pod
přezdívkou Victor, le nettoyeur (čistič).
Pondělí 20/06
17.30 J. Lee Thompson /
Štvanci / The Passage
Velká Británie 1978 / hrají: Anthony
Quinn, James Mason, Malcolm
McDowell, Patricia Nealová /
CZT / 91 min. / 35mm
Anthony Quinn jako pasák ovcí Bask
a Malcolm McDowell coby esesácký kapitán
von Berkow. Je třeba převést rodinu
profesora Bergsona do bezpečí. Přes
Pyreneje z Francie do Španělska. Drsné
dobrodružné válečné drama.
20.00 Č
 eský film – ztráty, nálezy objevy
↓
Karel Lamač / Hříchy lásky
ČSR 1928–29 / hrají: Josef Rovenský,
Gaston Jacquet, Marcella Albaniová,
Walter Rilla, Theodor Pištěk,
L. H. Struna / CZT / 70 min. / 35mm
Celá desetiletí nepromítatelný, v roce
2016 českými mezititulky doplněný snímek
Hříchy lásky zaplňuje významnou mezeru
v našem poznávání českého filmu konce
dvacátých let, kdy se kinematografie až do
té doby beznadějně provinční pokoušela
dohnat zpoždění vůči evropské konkurenci
z Německa, Francie a Ruska. Stejně jako
v případě klasických filmů Takový je život
Carla Junghanse a Erotikon Gustava
Machatého je snaha o „internacionalizaci“
patrná už z obsazení, v němž zahraniční
herci (mj. Gaston Jacquet, známý z filmů
Louise Delluca či Marcela L’Herbiera)
figurují po boku Čecha Josefa Rovenského,
který záhy nadchne mezinárodní kritiku
svým výkonem ve filmu Georga W. Pabsta
Deník ztracené. Podle recenzentů se Karel
Lamač nevyrovnal Junghansovi a Machatému
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v mistrovství psychologické kresby, respekt
si nicméně získal suverenitou technické
realizace. Satisfakce u platícího publika
se nedočkal ani jeden ze tří ambiciózních
českých pokusů z konce němé éry.
Úterý 21/06
18.30 Helena Všetečková / Všichni mají
pravdu? Karel Floss a ti druzí
ČR 2015 / 80 min. / HD
Multiportrét vývoje českého
polistopadového myšlení a cítění
centralizovaný kolem osobnosti filosofa
a levicového křesťana Karla Flosse. Jeho
ideje o bohu, pravdě i politice obkružují
jako satelity výroky silně protikladných
osobností, od Noama Chomského, Alaina
Badioua a Slavoje Žižka přes Tomáše Halíka,
Milana Knížáka a Václava Klause až po
Daniela Kroupu, Milana Kohouta a Ondřeje
Slačálka. Film Heleny Všetečkové svébytně
navazuje na tvorbu Karla Vachka. Staví na
významových kontrapunktech, situačním
humoru i jemné ironii.
Středa 22/06
17.30 Franklin J. Schaffner / Hoši
z Brazílie / The Boys from Brazil
USA 1978 / hrají: Gregory Peck,
Laurence Olivier, James Mason, Lilli
Palmerová / CZT / 116 min. / 35mm
Americký thriller podle knihy Iry Levina.
Lovec nacistů Ezra Lieberman v podání
Laurence Oliviera je na stopě velkému
spiknutí, které se chystá v Paraguayi.
Skupina bývalých vysokých důstojníků SS se
chystá obnovit třetí říši. V roli zlověstného
doktora Mengeleho Gregory Peck.
Čtvrtek 23/06
17.30 Peter Yates / Garderobiér /
The Dresser
Velká Británie 1983 /
hrají: Albert Finney, Tom Courtenay,
Edward Fox, Zena Walkerová /
CZV / 111 min. / 35mm
Autor předlohy a zároveň i scénáře Ronald
Howard podává důvěrně zasvěcený pohled

do života kočující divadelní skupiny
v nelehkém období druhé světové války,
včetně portrétu jejího stárnoucího
a sebestředného principála Sira. Popisuje
přitom vlastní zkušenost osobního
garderobiéra herce Donalda Wolfita.
Pondělí 27/06
17.30 F
 ranz Schröder / Boj o Himaláje /
Kampf um den Himalaya
Německo 1938 / CZV / 86 min. / 35mm
V létě 1937 se německo-britská expedice
pokusila dosáhnout himalájský vrchol Nanga
Parbat. Za mimořádně špatného počasí
celá expedice kromě jediného účastníka
zahynula. Natočený filmový materiál,
nalezený záchrannou expedicí, byl vyvolán
a sestaven do tohoto filmu.
20.00 C
 ésar pro Martina Kurela
↓
Xavier Giannoli /
Marguerite / Marguerite
Francie – ČR – Belgie 2015 /
hrají: Catherine Frotová,
André Marcon, Michel Fau, Christa
Théretová, Boris Hybner,
Petra Nesvačilová /
127 min. / CZT / HD
Martin Kurel se letos v únoru stal historicky
prvním českým držitelem Césara. Soška
mu byla udělena za nejlepší výpravu 2015
ve filmu Marguerite. Snímek Marguerite
vypráví příběh z mondénní Paříže dvacátých
let, kde zpěvačka pro svou profesi od
přírody naprosto nevybavená udělá –
přesto a částečně právě proto – kariéru.
Představitelka titulní role Catherine Frotová
si odnesla Césara za nejlepší ženský
herecký výkon, François Musy a Gabriel
Hafner byli vyznamenáni za nejlepší zvuk
a Pierre-Jean Larroque za nejlepší kostýmy.
Středa 29/06
20.00 V
 ečer Samozvanců
↓
Cena Andreje „Nikolaje“
Stankoviče za rok 2015
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Skupina stoupenců kritických intencí
Andreje Stankoviče – Samozvanci – letos
již po čtrnácté slavnostně vyhlásí letošního
laureáta Ceny Andreje (Nikolaje) Stankoviče,
od jehož úmrtí uplyne 12. července již
patnáct let. Stankovičova cena navazuje
na tradici Cen Samozvanců, udělovaných
po tři roky básníkem a kritikem Andrejem
Stankovičem mimořádnému, leč naší
povětšinou konformní a zvulgarizovanou
filmovou kritikou přehlíženému tvůrčímu
počinu v oblasti kinematografie. V průběhu
literárně-poetického a hudebního pásma
zazní verše věnované Andreji Stankovičovi
z úst českých básníků i hudebníků. Vzápětí
bude autorovi vítězného filmu předána Cena
Andreje „Nikolaje“ Stankoviče. Po skončení
oficiální části večera bude promítnuta
ukázka z oceněného filmu a pozveme Vás na
malé občerstvení.
Čtvrtek 30/06
17.30 Norman Taurog /
Broadway Melodie 1940
USA 1976 / hrají: Fred Astaire,
Eleanor Powellová, Frank
Morgan / English friendly /
81 min. / 35mm
Ginger a Fred jsou už jen vzpomínkou,
ve třetí Broadway Melodii se tanečnické
a stepařské duo jmenuje Eleanor a Fred.
A Eleanor Powellová zůstává i po 76 letech
taneční a stepařskou senzací prvého řádu!

znamená kulturní otřes. Kvalita Nikolićovy
tragikomedie není jen v její kultivované
nestydatosti, ale především ve způsobu,
jak na příběhu jednoho venkovského páru
dokázal s velkou přesvědčivostí vyjádřit
tento „střet civilizací“.
20.00 M
 el Brooks / Němý film / Silent Movie
USA 1976 / hrají: Mel Brooks, Marty
Feldman, Dom DeLuise, Marcel
Marceau / CZT / 81 min. / 35mm
Po parodiích westernu (Ohnivá sedla)
a hororu (Mladý Frankenstein) se Mel
Brooks zaměřil na další žánr klasické
hollywoodské éry - grotesku. Němý film
je však zároveň poctou starému umění
vyprávět pouze obrazem a zaujmout diváka
originalitou gagu. Zasazením děje do
současnosti a do prostředí Hollywoodu se
Brooks navíc vysmívá i filmovému průmyslu,
jehož je sám součástí. Hraje z alkoholismu
vyléčeného režiséra, který se snaží vrátit
zpátky do branže, očistit pošramocené
renomé a zachránit vlastní filmovou
společnost před krachem. Proto se rozhodne
vsadit vše na svůj nový projekt, do kterého
hodlá obsadit přední hvězdy své doby
– Burta Reynoldse, Lizu Minnelliovou
a Paula Newmana, kteří zde hrají sami sebe.

Pátek 01/07
17.30 Živko Nikolić /
Krása neřesti / Lepota poroka
Jugoslávie 1986 / hrají: Mira
Furlanová, Milutin Karadžić, Petar
Božović / CZT / 110 min. / 35mm
Divácký hit černohorského rodáka Živka
Nikoliće, poutavý i dnes, kdy ztratil příchuť
zakázaného ovoce. Rekreační střediska
u Jaderského moře pro zahraniční nudisty
jsou dobrým zdrojem obživy pro podnikatele,
netrpící přílišnou pruderií. Pro venkovany,
žijící v horách podle pevně stanoveného
morálního řádu, však návštěva takových míst
50
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Teorie auteurů, to byl dost zbrklý výpad.
Spočíval v tom, že se řeklo: ti a ti režiséři
jsou samozřejmě velmi rozdílní, společné
mají ale to, že jsou auteuři. Dobrá, jenže
v tu chvíli se pro vás rázem stane auteurem
každý! Tak tedy: je pravda, že tvůrci-autoři
jsou Rossellini a Hitchcock, stejně to platí
pro Forda a Renoira, stejně i pro Hawkse,
neméně to samozřejmě platí pro Lubitsche
či Dreyera. Je to ale stále pravda, jde-li
o Vincenta Minnelliho a tím spíš, jde-li
o Richarda Fleischera? Vždyť nakonec bychom
dopadli jako Positif, který si k rozboru vybere
Sydneyho Pollacka nebo kohokoli jiného.
Protože jakmile řekneme Pollack, tak už od
pana Kohokoli nejsme daleko. To znamená:
teorie auteurů byla špatná odpověď. Protože
nezodpověděla původní otázku: co vlastně
dělá z režiséra nebo ze spisovatele nebo
z malíře nebo z komponisty velkého tvůrce,
takže dokonce jeho nezdary si zaslouží,
abychom jim věnovali pozornost, spíš než
někomu, kdo vyrábí produkty, a to se zdarem?
Jacques Rivette (1998)
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