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Úterý 05/01
15.30 Vladimír Hendrich / Sex, porno
a (devalvace) fantazie / s. 61
17.30 Eldar Rjazanov / Pozor na auto / s. 35
20.00 Ridley Scott / Vetřelec / s. 63
Středa 06/01
17.30 Vittorio de Sica / Zloději kol / s. 11
20.00 Sergej Paradžanov / Stíny
zapomenutých předků / s. 63
Čtvrtek 07/01
17.30 Film před sto lety / Toreador
a Eskimo Baby / s. 31
Pátek 08/01
18.30 Blake Edwards / Snídaně
u Tiffaniho / s. 63
21.00 John G. Avildsen / Rocky / s. 63

Program

Sobota 09/01
17.30 Jaromil Jireš / Žert / s. 51
20.00 Michelangelo Antonioni /
Zvětšenina / s. 63

Pondělí 11/01
17.30 Michalis Kakojannis / Ifigenie / s. 39
20.00 Roberto Rossellini / Řím, otevřené
město / s. 11
Úterý 12/01
17.30 Film – náš pomocník / s. 64
20.00 Sergej Paradžanov / Barva
granátového jablka / s. 64

Ponrepo

Neděle 17/01
15.00 P
 onrepo dětem / s. 57
17.30 Franco Zeffirelli /
Giacomo Puccini – La Bohème / s. 65
Pondělí 18/01
17.30 Michalis Kakojannis /
Elektra / s. 39
20.00 F
 ilmy Jiřího Golda / s. 17

Středa 20/01
17.30 Ladislav Smoček – Vladimír Sís /
Piknik / s. 65
20.00 Carl Theodor Dreyer /
Slovo / s. 25
Čtvrtek 21/01
20.00 Roberto Rossellini /
Evropa padesát jedna / s. 12

Středa 13/01
17.30 Eldar Rjazanov / Služební román /
s. 35
20.30 Roberto Rossellini / Německo v roce
nultém / s. 11
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Sobota 16/01
17.30 Karel Plicka /
Zem spieva + Andrej Kristín /
Nové Slovensko / s. 51
20.00 Apichatpong Weerasethakul /
Láska z Khon Kaen / s. 65

Úterý 19/01
15.30 Jiří Flígl / Hongkong – komerční
kinematografie a národní
identita / s. 61
17.30 Eldar Rjazanov /
Garáž / s. 35
20.00 Roberto Rossellini /
Stromboli, země boží / s. 11

Neděle 10/01
15.00 Ponrepo dětem / s. 57
17.30 Jan Schmidt / Luk královny
Dorotky / s. 63

Čtvrtek 14/01
17.30 Jean‑Paul Le Chanois /
Adresát neznámý / s. 64

Pátek 15/01
17.30 F
 ilmy Milana Peera / s. 64
20.00 Jacques Demy /
Paraplíčka ze Cherbourgu / s. 64

Pátek 22/01
18:30 C
 heck the Czechs XXL / s. 67
Sobota 23/01
17.30 Emil Synek – Robert Land /
Jana / s. 52
20.00 Carl Theodor Dreyer /
Utrpení Panny orleánské / s. 25
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Neděle 24/01
15.00 Ponrepo dětem / s. 57
17.30 Franco Zeffirelli /
Zkrocení zlé ženy / s. 67

Středa 03/02
17.30 Yves Robert / Záletník (Slon, to
nesmírně mate) / s. 68
20.00 Carl Theodor Dreyer /
Gertruda / s. 26

Sobota 13/02
17.30 Jiří Trnka /
Staré pověsti české / s. 53
20.00 Carl Theodor Dreyer /
Den hněvu / s. 26

Pondělí 22/02
17.30 Alexandre Astruc /
Citová výchova / s. 23
20.00 Vatroslav Mimica /
Pondělí nebo úterý / s. 41

Pondělí 25/01
17.30 Jiří Gold / Slovo a obraz / s. 18
20.00 Roberto Rossellini /
Cesta po Itálii / s. 12

Čtvrtek 04/02
17.30 Mrinal Sen /
Přijímací pohovor / s. 68

Neděle 14/02
15.00 Ponrepo dětem / s. 58
17.30 Polská škola animace IV. / s. 47

Úterý 23/02
18.30 Dzintra Geka / Boží ptáčci / s. 55

Úterý 26/01
17.30 Eldar Rjazanov /
Nádraží pro dva / s. 35
20.00 Alexandre Astruc /
Špatné známosti / s. 22

Pátek 05/02
17.30 Juraj Herz /
Znamení Raka / s. 68
20.00 Vittorio De Sica /
Umberto D. / s. 14

Pondělí 15/02
17.30 Giuseppe De Santis /
Není míru pod olivami / s. 14
20.00 Dziga Vertov /
Symfonie Donbasu / s. 70

Středa 27/01
17.30 Antonín Máša / Ohlédnutí / s. 67
20.00 Roberto Rossellini / Generál della
Rovere / s. 13

Sobota 06/02
17.30 Karel Zeman / Baron Prášil / s. 52
20.00 Greg Pope a hosté a film
a diaprojektor a Moviola
a gramofon a vůbec / s. 69

Úterý 16/02
15.30 Vladimír Hendrich /
Noc černá nejen tmou: film noir /
s. 61
17.30 Eldar Rjazanov /
Zapomenutá melodie pro flétnu /
s. 36
20.00 Vatroslav Mimica / Prométheus
z ostrova Viševice / s. 41

Čtvrtek 28/01
17.30 Film před sto lety /
Román korunního prince / s. 31

Neděle 07/02
15.00 Ponrepo dětem / s. 58
17.30 Aldo Vergano / Slunce zase
vychází / s. 14

Pátek 29/01
17.30 Roberto Rossellini / Láska / s. 13
20.00 Marco Bellocchio / Zvítězit / s. 67

Pondělí 08/02
17.30 Giuseppe De Santis / Tragický
hon / s. 14
20.00 Polská škola animace I. / s. 46

Sobota 30/01
17.30 Martin Frič / Jánošík / s. 52
20.00 Karel Anton / Pohádka máje / s. 67
Neděle 31/01
15.00 Ponrepo dětem / s. 57
17.30 Alberto Lattuada / Mlýn na Pádu / s. 13
Pondělí 01/02
17.30 Jiří Gold / Volání výšek / s. 18
20.00 Miklós Jancsó / Elektra a její
pravda / s. 39
Úterý 02/02
15.30 David Čeněk /
Fenomén nových vln
v kinematografii / s. 61
17.30 Eldar Rjazanov /
Krutá romance / s. 36
20.00 Víctor Eríce / Duch úlu / s. 68
6

Úterý 09/02
17.30 Polská škola animace II. / s. 46
20.00 Jacques Demy / Slečinky
z Rochefortu / s. 69
Středa 10/02
19.00 Peter Kubelka /
Die metaphorischen Filme / s. 29
Čtvrtek 11/02
17.30 Alexandre Astruc / Karmazínová
záclona + Láska bez předsudků /
s. 22
Pátek 12/02
17.30 Polská škola animace III. / s. 47
21.00 Steven Spielberg / Duel / s. 70

Ponrepo

Středa 24/02
18.30 Oles Jančuk / Hladomor 33 / s. 55
Čtvrtek 25/02
18.30 Oles Jančuk /
Společnost hrdinů / s. 55

Středa 17/02
17.30 Giuseppe De Santis /
Řím v 11 hodin / s. 14
20.00 André Delvaux /
Jeden večer, jeden vlak / s. 70
Čtvrtek 18/02
17.30 Film před sto lety / Šaškova píseň
aneb Tančící bloud a Příběhy
oktavánovy / s. 32
20.00 Jan Strejcovský /
Jemná intervence / s. 72

Pátek 26/02
17.30 Alberto Lattuada / Plášť / s. 15
20.00 Bratři Quayové / Ladič pian
zemětřesení / s. 73
Sobota 27/02
17.30 Alexandre Astruc /
Dlouhý pochod / s. 23
20.00 Michael Powell – Emeric Pressburger /
Červené střevíčky / s. 73
Neděle 28/02
15.00 P
 onrepo dětem / s. 58
17.30 Franco Zeffirelli / Giuseppe Verdi
– Otello / s. 73
Pondělí 29/02
17.30 Vatroslav Mimica /
Banovič Strahinja / s. 42
20.00 Vittorio De Sica /
Zázrak v Miláně / s. 15

Pátek 19/02
17.30 Luigi Zampa / Těžká léta / s. 15
19.30 Fritz Lang / Doktor Mabuse,
dobrodruh / s. 72
Neděle 21/02
15.00 Ponrepo dětem / s. 58
17.30 Ladislav Rychman /
Šest černých dívek aneb Proč
zmizel zajíc? / s. 72
Program 01–02 / 16
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a neorealismus
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…zůstává otázka
proč ve čtyřicátém a pětačtyřicátém
nevznikla kinematografie odboje?
Ne, že by nebyly filmy o odboji
pravicové, levicové
tady i onde
ale v kinematografickém smyslu
to byl jedině italský film
který se jasně postavil
proti jisté uniformitě
s níž kinematografii okupovali Američané.
To není náhoda.
Itálie byla země
která nejméně bojovala
která hodně zkusila
ale dvakrát zradila
a tudíž trpěla
ztrátou identity
a jestliže ji znovu nalezla
v Římu, otevřeném městě
pak proto, že ten film udělali lidé bez uniforem.
A to bylo jedinečné, protože
Rusové dělali trpitelské filmy
Američané dělali reklamní filmy
Angličané dělali s filmem to
co dělali s kinematografií odjakživa
nic
a Německo už žádný film nemělo.
A ve Francii točil Autant‑Lara Sylvii a fantoma
Poláci udělali dva kajícné filmy
Munkovu Pasažérku a Osvětim Wandy Jakubowské
a jeden vzpomínkový film, Wajdovy Kanály
ale nakonec přijali Spielberga.
Od té doby se z „Už nikdy víc!“
stalo „Je to pořád totéž!“
Zatímco Itálie s Římem, otevřeným městem
jednoduše znovu získala jako národ právo
dívat se na sebe zpříma…
Jean‑Luc Godard
Program 01–02 / 16
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V českém prostředí byl fenomén italského
filmového neorealismu vnímán od počátku
rozporuplně. Nadřazení realistického
umění jakémukoli jinému byl zásadní, bez
slitování vymáhaný požadavek komunistické
estetiky, kterému se nemalá část českých
umělců dobrovolně podřídila už před rokem
1948; po nastolení „diktatury proletariátu“
pak před primátem tzv. socialistického
realismu nebylo úniku. Pokud mohlo něco
z umění z druhé strany železné opony dojít
v očích českých ždanovovců milosti, pak
to bylo jen jedno estetické hnutí – právě
italský neorealismus. Jedině on si pro sebe
mohl nárokovat, že uprostřed prohnilé
západní dekadentní kultury (mezi niž byl
v oněch letech počítán i existencialismus)
stojí dál na baště realismu, byť jaksi ne
úplně dokonalého, ne‑socialistického,
„nouzového“. Komunistické uznání italského
přínosu mělo vůbec trhliny; jakmile se objevil
jen náznak nebezpečí, že by se čeští, polští
nebo maďarští filmaři mohli chtít u Italů
inspirovat ve vlastní práci, byli okamžitě
přísně poučeni o nemožnosti transplantovat
estetiku rozvíjející se v kapitalistických
podmínkách do systému nacházejícího se
již na jiném, vyšším stupni historického
vývoje. Neorealistická díla, i když k nám
byla dovážena a hrála se v distribuci, se
prostě nesměla stát modelem k napodobení.
Sám import byl kromě toho značně osekaný,
existovalo tabu přiznat, že ne všichni italští
filmaři se hlásí k levici, že neorealismus se
zrodil v intelektuální atmosféře prostoupené
nejen marxismem, ale i reformním
katolicismem. Tomuto tabu v české recepci
neorealismu padl za obět i nejvýraznější
tvůrce celého hnutí, Roberto Rossellini.
Rosselliniho vůdčí roli ve filmovém zobrazení
protifašitického odboje stihlo ještě české
prostředí zaznamenat, ale s Únorem 1948
Rosselliniho snímky z českých pláten bez
výjimky mizí – a to až do konce padesátých
let. Bohužel to byla nejdůležitější dekáda
umělcovy tvorby: deset celovečerních
filmů, které víc než cokoli jiného, co
v tehdejším západoevropském filmu vzniklo,
10

inspirovalo modernistickou revoluci, později
zúročenou ve francouzské a v dalších
nových vlnách. S Rossellinim se hlavní
pozornost přesouvá od otázek sociálních
k otázkám morálně etickým, zároveň se
výrazně tříbí a prohlubuje zkoumání všech
optických a akustických objevů ukrytých
v „každodennosti“. Ve své monumentální
filosofii filmu kreslí Gilles Deleuze právě
tento – v českém a vůbec tradičním pojetí
bezmála kacířský – obraz neorealismu,
vycházeje při tom z analýz André Bazina,
který pro onu změnu teoretického pohledu
připravil půdu. Pro francouzského filosofa
se takto rosselliniovsky proměněný
neorealismus dokonce stává tím
nejvýznamnějším z kroků, díky nimž se
umělecký film rozloučil se svým klasickým
věkem; u Deleuze zkrátka hraje roli,
přisuzovanou dříve spíš tzv. avantgardě.

„Rosselliniho realismus nemá nic společného
s realismem, jaký byl (s výjimkou Renoira) až
dosud ve filmu obvyklý. Tady není realismus
v tématu, ale ve stylu. Rossellini je možná
jediný režisér na světě, který v nás vzbudí
zájem o děj ponechaný při inscenování ve
stejné objektivní rovině jako jeho okolí. Naše
emoce je přitom prosta vší sentimentality,
protože je nucena k rozumové reflexi.
Nedojímají nás herci a události, ale
smysl, který z nich vyčteme. Morální nebo
dramaturgický smysl se při této režii nikdy
nezjevuje na povrchu reality, ale máme‑li
vědomí, nemůžeme se s ním přesto minout.
Není to solidní definice realismu v umění?
Přinutit ducha ke spoluúčasti, aniž bychom
s lidmi a věcmi manipulovali?“
André Bazin

Ponrepo

Středa 06/01
17.30 Vittorio de Sica / Zloději kol /
Ladri di biciclette
Itálie 1948 / hrají: Lamberto
Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella
Carellová / CZT / 85 min. / 35mm

předurčil pro úplně jiný typ filmu, nikdy
nezapomněl na lekci filmařské spontaneity,
při níž stál v Římě, otevřeném městě poprvé
po boku svého mistra – jako spoluautor
scénáře a asistent režie.

Příběh nezaměstnaného dělníka Antonia
Ricciho, který se svým osmiletým synkem
Brunem hledá ukradené kolo, bez něhož
nemůže získat práci jako lepič plakátů. Celý
film se odehrává v ulicích Říma. Vittorio De
Sica nemohl dlouho pro svůj námět získat
producenta. David O. Selznik byl ochoten
film financovat, měl však jednu podmínku:
Caryho Granta v hlavní roli. Režisér nabídku
nepřijal a dál chodil po Římě, až v jakémsi
kovodělném závodě našel Lamberta
Maggioraniho a angažoval jej. Dnes se
jen můžeme dohadovat, jak by vypadal
klasický neorealistický film, kdyby byl
nezaměstnaného Itala hrál „nejlépe oblečený
muž Ameriky“.

Středa 13/01
20.30 Roberto Rossellini / Německo v roce
nultém / Germania, anno zero
Itálie 1947 / hrají: Ernst Pittschau,
Ingetraud Hinzeová, Edmund
Meschke / CZT / 68 min. / 35mm
+ krátký film Die deutsche
Wochenschau 1945/10 / 10 min.

Pondělí 11/01
20.00 Roberto Rossellini / Řím, otevřené
město / Roma, citta aperta
Itálie 1945 / hrají: Anna Magnaniová,
Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Maria
Michiová / CZT / 95 min. / 35mm
+ krátký film Praha po náletu
Američanů – Aktualita / 12 min.
Zárodkem hraného filmu o protifašistickém
odboji, který Rossellini začal realizovat za
vpravdě partyzánských podmínek v lednu
roku 1945, byl plán natočit film o knězi
donu Morosim, zastřeleném Němci v červnu
předešlého roku. Dojem dokumentu se
podařilo zachovat navzdory tomu, že režisér
kvůli snadnější identifikaci řadového publika
s postavami angažoval do hlavních rolí
hvězdy Alda Fabriziho a Annu Magnaniovou
a nebál se v charakterizaci zajít občas
na pokraj klišé. Přesto je Řím, otevřené
město dílem, na němž se celé generace
filmařů učily, jak zachytit historii na plátně
bezprostředně, syrově, „ve stavu zrodu“,
bez zavedeného filmového iluzionismu.
Ačkoli Federika Felliniho jeho talent

Velká cena MFF v Locarnu 1948 za nejlepší
film.
V srpnu 1947 se Rossellini vydává do válkou
totálně zničeného Berlína, aby tam natočil
Německo v roce nultém. Nechává v něm
německého chlapce Edmunda procházet
ulicemi rozbombardované Germánie (tak
chtěl Berlín přejmenovat Hitler) a vytváří
symbolický obraz materiálního i morálního
dna jednoho národa. Hluboce pesimistický
film věnovaný krátce předtím zesnulému
prvorozenému synovi Romanovi se obejde
bez sebemenšího sentimentálního odlehčení,
což velmi oceňoval Jean‑Luc Godard, pro
nějž zůstalo Německo v roce nultém dodnes
inspirujícím zážitkem (dokládají to jeho
vlastní díla Německo devět nula a Příběh(y)
filmu.
Úterý 19/01
20.00 Roberto Rossellini / Stromboli, země
boží / Stromboli, terra di dio
Itálie 1949 / hrají: Ingrid Bergmanová,
Mario Vitale, Renzo Cesana / CZT /
99 min. / 35mm
Motto: „Nechal jsem se nalézt těmi, kteří
mne nehledali, zjevil jsem se těm, kteří se po
mně neptali.“
Pragmaticky uzavřené nerovné manželství
znamená pro „civilizačně nadřazenou“ hlavní
hrdinku (nebo se aspoň tak cítící) zprvu jen
přechod z jednoho uvěznění do druhého.
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Stejně cize jako Karin se na ostrově cítila
i švédská hvězda ocitnuvší se bez pevného
scénáře uprostřed filmově nezkušených
neherců poté, co jí několik let ležel u nohou
Hollywood a celá jeho technická a logistická
mašinérie. U herečky šlo ale o rozhodnutí
z vlastní umělecké volby, brzy zpečetěné
(mediálně nemilosrdně skandalizovaným)
soukromým poutem.
„Rossellini mne odvrátil od existencialismu.
To se stalo uprostřed Stromboli, země boží.
Během prvních minut filmu jsem rozpoznal
hranice sartrovského realismu a domníval
se, že film se do nich uzavřel. Nenáviděl
jsem ten pohled na svět, k němuž mne
vyzýval, než jsem pochopil, že mne zároveň
vyzývá dívat se dál. A tehdy se odehrála
očista. To je to nádherné na Stromboli; byl
jsem obrácen uprostřed filmu a naučil se
dívat se novým způsobem.“
Eric Rohmer
Čtvrtek 21/01
20.00 Roberto Rossellini /
Evropa padesát jedna / Europa 51
Itálie 1951 / hrají: Ingrid Bergmanová,
Giulietta Masina, Alexander Knox,
Ettore Giannini / CZT /
106 min. / 35mm
Evropa padesát jedna sugeruje svým
názvem, že diváka čeká podobné objektivní
panorama, jakým byla Paisa pro Itálii
roku 1945. Ve skutečnosti jsou tentokrát
Rosselliniho cíle dalekosáhlejší, i když
vychází ze zcela soukromého příběhu
jedné ženy z vyšších kruhů. Zbytečná
smrt vlastního dítěte přivede hrdinku
k přehodnocení jejího dosavadního života
a myšlení, až se svému prostředí odcizí
natolik, že se stane pro celou „zdravou“
společnost klinickým případem odsouzeným
k nucené izolaci.
„Kromě humánního aspektu a jeho
aktuálnosti jsem ve filmu Evropa padesát
jedna objevil vyšší ambici. Jako kdyby
mu nestačilo předvést nám podlosti
doktrinářského materialismu nebo
12

materialismu faktů. Jako by jen skrze sílu
toho, co nabízí oku (skrze pohledy, postoje,
fyzické bytí té ženy a lidí kolem ní) si dal za
úkol dokázat samotnou existenci duše.“
Eric Rohmer
Pondělí 25/01
20.00 Roberto Rossellini /
Cesta po Itálii / Viaggio in Italia
Itálie – Francie 1953 / hrají: George
Sanders, Ingrid Bergmanová, Marie
Maubanová, Leslie Daniels /
CZT / 73 min. / 35mm
+ krátký film Starověký Řím /
Belgie 1952 / CZV / 19 min.
„Milý pane Rossellini, viděla jsem Vaše filmy
Řím, otevřené město a Paisa, a moc se mi
líbily. Pokud byste potřeboval švédskou
herečku, která hovoří výborně anglicky,
mluvit německy dosud nezapomněla,
francouzsky jí není až tak dobře rozumět
a italsky dovede říci jen Ti amo, pak jsem
připravena přijet a natočit s Vámi film.“
Ingrid Bergmanová (duben 1948)
Překvapení, které na začátku spolupráce
s Robertem Rossellinim zažila Ingrid
Bergmanová, navyklá z Ameriky natáčení
precizně připravenému do nejmenšího
detailu, se u jejího partnera z Cesty po Itálii
změnilo v šok. George Sanders, zapřisáhlý
perfekcionista, musel poprvé svou roli
„uhadovat“ z vágních režijních poznámek,
za neexistence detailního scénáře, což
ho vyvedlo z míry tak, že si vynutil stálý
telefonický kontakt se svým hollywoodským
psychiatrem. (Zlí jazykové Sandersovi
podsouvali, že si během celého natáčení
myslel, že se jenom zkouší.) Rossellini se
snažil herce uklidnit pochybnou útěchou, že
ke špatným filmům, v nichž zatím Sanders
hrál, přibude přinejhorším ještě jeden.
Diváci a kritikové padesátých let pak byli
bohužel téhož mínění. Neviděli víc než
dějově nijak ohromující příběh manželské
dvojice, která si teprve uprostřed odlišné
kultury a mentality uvědomí vzájemné
odcizení. Esejistický styl drobných črt
s evidentními, ale nikdy ne doslovnými
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přesahy do transcendence se prosadil až
s Antonionim a „novými vlnami“ a teprve
díky nim získala Cesta po Itálii pověst
Rosselliniho centrálního příspěvku dějinám
evropské kinematografie, zásadnějšího než
jeho starší a široce diskutovaná válečná
dramata.
Středa 27/01
20.00 Roberto Rossellini / Generál della
Rovere / Il generale Della Rovere
Itálie – Francie 1959 / hrají: Vittorio
De Sica, Hannes Messemer, Giovanna
Ralliová, Franco Interlenghi, Sandra
Milo / CZT / 124 min. / 35mm
„Už podruhé mám pocit, že mám život
před sebou, svůj druhý život ve filmu…
U Rosselliniho to muselo být podobné:
natočil Generála della Rovere, dílo, jaké
předtím nikdo nevytvořil.“
Jean‑Luc Godard (1980)
Druhý život se stane osudným
„hrdinovi“ Rosselliniho filmu: z ubohého
podvodníčka Bardoneho, jemuž ale nechybí
světácký šarm, se na popud cynického
standartenführera SS Müllera stane
charismatický generál della Rovere,
představitel protinacistického odboje,
hrdina bez uvozovek. Původní generál je
mrtev, falešný má Němcům pomoci odhalit
co nejvíce spiklenců. Bardone ale nečekaně
převezme s rolí cizího muže i ty povahové
rysy, jichž by se u něj, Bardoneho, nikdo
nenadál, nejméně on sám. Německý režisér
Rudolf Thome o filmu napsal: „Rossellini
zde důsledně dovádí do konce, co začal
v sicilské a v neapolské episodě Paisy
a ve filmu Láska v epizodě Lidský hlas.
V dlouhých záběrech ukazuje, co ukázat
nelze: nitro člověka. Sílu, energii, jež ho
drží při životě a hýbou jím. Ten film je
zázrak, člověk je jím úplně vyveden z míry.“
K názoru Rosselliniho skalních stoupenců,
k nimž patřili Godard ve Francii a Thome
v Německu, se kupodivu připojila nejen
porota benátského festivalu (Zlatý lev 1959
za nejlepší film), ale – u tohoto režiséra
výjimečně – i laická veřejnost.

Pátek 29/01
17.30 Roberto Rossellini / Láska / L’amore
Itálie 1948 / hrají: Anna Magnaniová,
Federico Fellini / CZT / 69 min. / 35mm
+ krátký film Láska nebeská / ČSR
1967 / 4 min.
Z lásky k Anně Magnaniové (jež měla záhy
dospět až k „italsky“ náležitě explosivnímu
finále, když do hry nečekaně vstoupila jedna
Švédka) vznikl film, který Rossellini věnoval
„hereckému umění Anny Magnaniové“. Láska
není obvyklý milostný příběh, ale studie
neopětovaného citu, který hrdinku v prvním
případě přivede na pokraj zoufalství
a v druhém ji zastihne již v „blahoslaveném“
stavu. Jean Cocteau byl autorem námětu
první poloviny filmu (Lidský hlas), Federico
Fellini napsal původní scénář povídky
Zázrak, v níž si zároveň zahrál klíčovou roli
muže, který svede nesvéprávnou hrdinku,
jež ho pokládá za svatého Josefa. Film
katolického režiséra se u představitelů
církve nesetkal s velkým pochopením,
v Americe vyzval dokonce kardinál Spellman
k jeho bojkotu a byl newyorskými politiky
vyslyšen. Zajímavý je v této souvislosti
komentář Rudolfa Thomeho: „Povídka
Zázrak byla nařčena ze zesměšnění
neposkvrněného početí. To by bylo pro
Rosselliniho nemyslitelné. Spíš by se dalo
říci, že Rossellini bere svůj příběh vážněji
než katolická církev své dogma. Teprve zde
vězí provokace. Co kdyby žena, pokládaná
kvůli naivitě své víry za pomatenou, vůbec
pomatená nebyla?“
Neděle 31/01
17.30 Alberto Lattuada /
Mlýn na Pádu / Il Mulino del Po
Itálie 1948 / hrají: Carla Del
Poggioová, Jacques Sernas,
Mario Besesti, Giulio Cali /
CZT / 95 min. / 35mm
S pomocí mladého Federika Felliniho adap‑
toval Alberto Lattuada v roce 1948 pro film
Bacchelliho román Mlýn na Pádu odehrá‑
vající se na konci devatenáctého století.
Tragický příběh lásky zemědělského dělníka
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Orbina k půvabné dceři majitelky malého
mlýna na řece Pádu se zde organicky prolíná
s líčením dobových sociálních konfliktů. Pro
komunistickou cenzuru přijatelný snímek
(uveden byl ovšem až s šestiletým zpoždě‑
ním) se u českého publika, vděčného před
šedesáti lety za každý „západní“ film, setkal
s vřelým ohlasem.
Pátek 05/02
20.00 Vittorio De Sica /
Umberto D. / Umberto D.
Itálie 1951 / hrají: Carlo Battisti,
Maria Pia Casiliová, Lina Gennariová,
Alberto Albani Barbieri /
CZT / 82 min. / 35mm
Film Umberto D. líčí osud pensionovaného
úředníka, jehož nesnesitelné sociální
podmínky přivedou až k myšlence na
sebevraždu. Vittorio De Sica svěřil titulní
roli neherci, středoškolskému profesorovi
Carlu Battistimu, roli služtičky, která
se ve svém nemanželském těhotenství
ocitá v podobně tíživé situaci, zahrála
neméně věrohodně mladá herečka Maria
Pia Casiliová. Inspiraci pro tento příběh
našel De Sica u svého otce, rovněž malého
úředníka, jemuž své dokonale vygradované
mistrovské dílo dedikoval.
Neděle 07/02
17.30 Aldo Vergano / Slunce zase
vychází / Il Sole sorge ancora
Itálie 1946 / hrají: Massimo
Serato, Lea Padovaniová, Carlo
Lizzani / CZT / 92 min. / 35mm
Klasika z druhého poválečného roku
natočená nejstarším z italských neorealistů,
Aldo Verganem (1891–1957), majícím už
tehdy za sebou letitou scenáristickou
zkušenost sahající až k přelomu němé
a zvukové éry. Ve vesnici nedaleko Milána
dochází poté, co Badoglio podepsal příměří
a nacistický wehrmacht obsadil sever
země, k situaci, kdy každý musí zaujmout
stanovisko konkrétním činem. Zatímco místní
velkostatkář kolaboruje, drobní zemědělci
a kovorolníci se přidávají k partyzánům.
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Pondělí 08/02
17.30 Giuseppe De Santis / Tragický hon /
Caccia tragica
Itálie 1947 / hrají: Carla Del
Poggioová, Massimo Girotti, Carlo
Lizzani / CZT / 91 min. / 35mm
Žánrová „nečistota“ nikoli jako vada,
ale jako jedna z hlavních předností.
Gangsterský film, melodrama, sociální
kritika: žádný z neorealistů si netroufl
namíchat tak výbušné koktaily, jako
Giuseppe De Santis (1917–1997) v Hořké
rýži nebo v (e)motion‑picture s názvem
Tragický hon. Rolníci z Romagne musí
bránit peníze určené k založení družstva
proti banditům, třídním nepřátelům, kteří se
nezastaví ani před únosem krásné nevěsty.
Pondělí 15/02
17.30 Giuseppe De Santis /
Není míru pod olivami /
Non c’è pace tra gli ulivi
Itálie 1950 / hrají: Raf Vallone,
Lucia Boséová, Folco Lulli /
CZT / 97 min. / 35mm
Mladý pastýř se vrátí z Říma do rodného
kraje a sehraje tam v konfliktu mezi chudými
vesničany a latifundisty podobnou roli jako
hrdina Viscontiho Země se chvěje, když
vyburcoval své krajany, aby společnými
silami skoncovali s vyděračskými,
vykořisťovatelskými překupníky.
Středa 17/02
17.30 Giuseppe De Santis / Řím v 11
hodin / Roma ore 11
Itálie – Francie 1952 / hrají: Carla Del
Poggioová, Massimo Girotti, Lucia
Boséová / CZT / 92 min. / 35mm
„Stručná novinová zpráva o tom, jak jedna
mladá žena zahynula a další utrpěly zranění,
když se zbořilo schodiště pod frontou
dvou set uchazeček o jediné místo písařky
inspirovala Cesara Zavattiniho ke scénáři
filmu Řím v 11 hodin. Zkratkovité, hutné
pohledy do života dívek z různých prostředí,
jejichž cesty se sešly na onom schodišti
římského domu, ukázaly z různých stránek
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stále se prohlubující zlo poválečné Itálie:
nezaměstnanost.“ Ljubomír Oliva
Pátek 19/02
17.30 Luigi Zampa /
Těžká léta / Anni difficili
Itálie 1948 / hrají: Delia
Scalaová, Massimo Girotti, Olinto
Cristina / CZT / 106 min. / 35mm
„Kronika dvaceti let života drobného
úředníčka a jeho rodiny ze sicilského
městečka. Smutná kronika viny i oběti,
zbabělosti, umění přizpůsobit se.
Nepříjemné pravdy o nedávné historii,
o individuálním podílu a spoluvině na
celospolečenském dění.“ Ljubomír Oliva

námětu a scénáře Cesara Zavattiniho.
Námět měl zajímavou historii: Zavattini jej
napsal s názvem Dobrák Toto už roku 1940
pro velkého italského komika téhož jména.
Film však nebyl natočen a o tři roky později
Zavattini námět přepracoval do románové
podoby s titulem Chudí obtěžují. Za dalších
pět let se vrátil k původní myšlence na film,
který byl tentokrát opravdu realizován – za
trikové spolupráce českého kameramana
Václava Vícha.

Pátek 26/02
17.30 Alberto Lattuada / Plášť / Il cappotto
Itálie 1952 / hrají: Renato Rascel,
Yvonne Sansonová, Giulio Stival,
Giulio Cali / CZT / 99 min. / 35mm
Jeden z vrcholů neorealistického období
a zároveň jeden z nejméně typických:
transpozice Gogolova ruského románu
z Petěrburgu devatenáctého století do
italského prostředí. Zvláště působivé jsou
noční scény, odehrávající se v rozlehlých,
pustých prostorách pod viaduktem, kde
bloudí nešťastný, ztracený hrdina bez pláště
i bez naděje.
Pondělí 29/02
20.00 Vittorio De Sica / Zázrak
v Miláně / Miracolo a Milano
Itálie 1951 / hrají: Francesco
Golisano, Paolo Stoppa, Arturo
Bragaglia / CZT / 90 min. / 35mm
Sen o světě, kde „dobrý den znamená
doopravdy dobrý den“. Ojedinělý
úkaz, pohádková alegorie v typicky
neorealistickém milieu – a přitom s ostřejším
politickým vyzněním, než by cenzura byla
ochotna povolit v méně stylizovaném hávu.
Zázrak v Miláně, nadčasovou anarchistickou
bajku o dobrém chlapci, který začne činit
zázraky ve čtvrti chudinských brlohů na
okraji Milána, natočil Vittorio De Sica podle
Program 01–02 / 16
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Umění
eseje
–
pocta
Jiřímu
Goldovi
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Jiřímu Goldovi bude 17. ledna osmdesát
let. Pokud jde o nekompromisní hledání
filmové poezie „vydobýváním“ abstrakce
z předkamerové reality, nemá v našem
filmu mezi svými vrstevníky (řazenými do
tzv. „nové vlny“) sobě rovného. Jiří Gold
vystudoval v letech 1955–1961 dramaturgii
na FAMU. V letech 1962–1991 působil jako
dramaturg Krátkého filmu Praha, od roku
1991 pak v České televizi. Jako básník
debutoval v časopise Kultura (1957).
Vydal sbírky Nebe jasně zelené (1964),
Minotaurus (1967), Noci dní (1994),
Mezery v mlčení (1998), Samospád samoty
(1998), Sutě: písky: drtě (2000), Ze dne na
den (2003). Na svou filmovou tvorbu, v níž
po roce 1969 nemohl pokračovat (to platí
i pro jeho trojnásobného spolupracovníka,
již tehdy mezinárodně renomovaného
skladatele Marka Kopelenta, nar. 1932)
navázal Jiří Gold v devadesátých letech
sérií deseti televizních portrétů, mj. Intimita
aneb 25 minut s Janem Koblasou (1998)
a Nevyhnutelnosti Emila Juliše (1998).

Kulhavý poutník Josef Čapek /
r. Jiří Gold / 1967 / 14 min. / 35mm
Imaginární životopis Josefa Čapka,
vycházející z jeho textů (Lelio, Kulhavý
poutník a Psáno do mraků) a výtvarného
díla. Film se snaží ukázat tohoto umělce jako
člověka neustále hledajícího i odpovědně
prožívajícího svou dobu až k nejzazším
důsledkům – smrti v koncentračním táboře.
Zaklínání / r. Jiří Gold /
1969 / 15 min. / 35mm
S filmem Zaklínání zvítězil Jiří Gold na
kroměřížském festivalu Arsfilm, kde mu
byla roku 1969 udělena hlavní cena na
nejlepší experimentální film. Zasáhla
však do něj cenzura (ač ne tak výrazně
jako u následujícího titulu); Jan Kačer
musel svůj šeptaný part namluvit ještě
jednou „normálně“. (Veřejně nepromítanou
originální kopii daroval Jiří Gold NFA.) Kromě
Kačera zní ve filmu hlas Otomara Krejči
– každý střídavě přednáší ze dvou textů
Františka Halase: Nikde a Já se tam vrátím.
Mezi těmito póly – pochybováním a jistotami
konkrétního – se rozkládá Halasova poezie.
Pro obrazové vyjádření těchto poloh využil
Gold fotografie Aloise Nožičky (Nikde)
a k nim zakomponoval detaily a torza míst
s básníkem spojených (Já se tam vrátím).
Rafel mai amech izabi almi /
r. Jiří Gold / 1969 / 10 min. / 35mm

Pondělí 18/01
20.00 Filmy Jiřího Golda
Vidíš‑li poutníka /
r. Jiří Gold, Vladimír
Skalský / 1965 / 12 min. / 35mm
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.

V Dantově Pekle patří slova z názvu tohoto
filmu nešťastnému staviteli babylónské
věže, jehož zmatení jazyků sice nepřipravilo
o řeč, ale o sdělení. Jiří Gold promítá tuto
situaci do atmosféry prvních měsíců po
sovětské okupaci Československa roku
1968, kdy „visela ve vzduchu“ normalizace.
Událostmi nabitý čas je vyjádřen obrazovými
metaforami a textovou koláží z dobových
novin. V původní podobě film nebyl uveden,
několik záběrů bylo vystřiženo a mluvený
komentář zcela eliminován. V takto
zmrzačené podobě byl snímek pod názvem
Smetiště sporadicky hrán v klubových
kinech. Vrcholný – a vynuceně i poslední
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(„netelevizní“) – film Jiřího Golda Rafel
mai amech izabi almi je ve své radikální
koncepci a stylistické důslednosti naprosté
unikum v našem filmu šedesátých let
a v historii české kinematografie vůbec.
Jediná originální kopie necenzurované verze
ze soukromé sbírky režiséra byla poprvé
uvedena 21. prosince 2004 v Ponrepu.

Tik Tak / r. Garik Seko / 1974 / 7 min.
Další animovaný film s komentářem Jiřího
Golda.
Pondělí 01/02
17.30 Volání výšek / 35mm
Kam nedoletí pták /
r. Bedřich Roger / 1965 / 31 min.

Pondělí 25/01
17.30 Slovo a obraz / 35mm

Dokument z expedice čs. horolezců
v afghánském Hinukúši v létě 1965.

František Tichý /
r. Zdenek Sirový / 1958 / 3 min.

Cena vítězství /
r. Václav Hapl / 1972 / 17 min.

Umělecký medailon natočený studentem
FAMU, který se o pětatřicet let později
stane děkanem FAMU.

Esej o rozporuplnosti v pojímání špičkového
sportu.

Cintorín bez mena /
r. Ivan Balaďa / 1963 / 22 min.

Volání výšek /
r. Vladimír Kabelík / 1973 / 41 min.

Filozofická úvaha starého člověka na
bezejmenném vojenském hřbitově ve
slovenských horách.

Film o historii a současnosti balonového
létání.

Trh marnosti /
r. František Lukáš / 1969 / 16 min.
Výlet na Place du Tertre, eldorádo malířů
a karikaturistů z pařížského Montmartru.
Vladimíra Preclíka sochy /
r. Rudolf Růžička, Tomáš
Vosolsobě / 1970 / 10 min.
Námět Jiří Gold, komentář čte Jiří Adamíra.
Pražské proměny /
r. Bohumuil Musil / 1971 / 13 min.
Vzácné dochované záběry z počátku
minulého století s komentářem Jiřího Golda
v podání Eduarda Cupáka.
Dráťáci / r. Garik Seko / 1973 / 7 min.
Loutkový film; alegorie s komentářem Jiřího
Golda.
Slunce / r. Václav Hapl / 1973 / 15 min.
Mýtus Slunce v pohledu Václava Hapla
a Jiřího Golda. S hlasem Jiřího Adamíry
a s hudbou Zdeňka Lišky.
18
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Alexandre
Astruc – caméra
stylo

K nejzakořeněnějším pověrám cinefilních
diletantů dodnes patří mýtus o tom, že
koncept filmového režiséra jakožto umělce
(spojený s chorobně nad‑užívaným slůvkem
auteur) vznikl v předvečer vzniku tzv.
francouzské nové vlny v okruhu mladých
přispěvatelů časopisu Cahiers du cinéma,
to jest někdy v polovině padesátých let
minulého století. Tato populární legenda
ignoruje celou vyspělou evropskou filmovou
kulturu dvacátých let (v poslední dekádě
němé éry), kde bylo uvažování o uměleckém
filmu a o režisérovi jako tvůrci naprosto
běžné jak v odborné, tak i v deníkové
kritice. A pokud jde o renesanci nahlížení na
režiséra jako na autora v poválečné Evropě,
je třeba konstatovat, že k němu došlo deset
let před vznikem „nouvelle vague“ a že
k jeho „otcům“ nepatřil nikdo z budoucích
mladých buřičů, ani Truffaut, ani Godard.
Jejich jména jen díky své pozdější
slovutnosti zakryla jméno upadlé v poloviční
zapomnění: Alexandre Astruc.
Bylo to v časopise L’Ecran français, kde
30. března roku 1948 vyšla Astrukova stať
Zrod nové avantgardy: kamera‑pero (La
naissance d’une nouvelle avant‑garde: La
Caméra‑Stylo). Hlavní myšlenkou článku byla
teze, že kamera je v prvé řadě něco, čím se
píše. (Vlastně se tu vrací myšlenka o „psaní
obrazem“, která vedla už Louise Lumièra
k tomu, aby si svůj technický vynález
v roce 1894 nechal patentovat pod názvem
„kinematografie“.) Astrukův iniciační text
má charakter manifestu, ovšem manifestu
myšlenkově mnohem víc konzistentního,
než jakým bude Truffautova proslulá „Jistá
tendence francouzského filmu“.
„Novou kinematografickou epochu nazývám
la caméra stylo. Tento obraz má přesný
smysl. Znamená, že film se pozvolna vymaní
z tyranie vizuálna, z obrazu‑pro‑obraz,
z bezprostředního syžetu, z konkrétna, aby
se stal prostředkem psaní, jež je stejně tak
výrazuschopné a stejně tak subtilní, jako
v psaném jazyce. Toto umění, nadané všemi
možnostmi, ale v zajetí všech předsudků,
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nebude věčně zorávat políčko realismu
a sociální fantazie, jež mu bylo přiděleno
na hranici lidových románků, pokud se
přímo nestalo doménou fotografů. Tomuto
umění nesmí být žádný prostor uzavřen.
Do jeho oboru patří nejabstraktnější
meditace, psychologie, metafyzika,
myšlení, vášně. Ještě lépe řekněme, že ke
zhodnocení myšlení a světonázoru dneška
je predestinována ze všeho nejvíc právě
kinematografie, právě zde skládá svůj
účet. (…) Film se zkrátka a jednoduše
stává výrazovým prostředkem, jakým byla
všechna ostatní umění před ním. (…) Stává
se postupně jazykem, způsobem psaní
stejně propracovaným a subtilním jako jazyk
psaný.“
V západoevropském filmovém myšlení
znamenal text Kamera‑pero obrovskou
výzvu pro všechny intelektuály zajímající
se o film, píšící o něm a chystající se
k vlastní režisérské dráze. Jeden z nich,
Jacques Doniol‑Valcroze, kmenový autor
Revue du cinéma, si bezprostředně po
přečtení zapisuje do svého soukromého
deníku: „Pro Revue du cinéma je třeba
vypracovat doktrínu, jejímž výchozím bodem
je Astrukova teorie kamery‑pera.“ Doktrínu?
Astruc se ocitá v čele aktuálních kritických
diskusí; hned na začátku, v roce 1948, se
vehementně zasazuje o uznání díla Orsona
Wellese (v polemice se Sartrem). Alexandrem
Astrukem, nikoli Truffautem, začíná brzy
nato jiný boj – s ještě delší „ozvěnou“, totiž
kampaň za docenění uměleckého významu
filmů Alfreda Hitchcocka; kapitola, jejíž
význam lze pochopit pouze se znalostí
kulturního klimatu, úplně odlišného od
toho, v němž na počátku 21. století žijeme
my. S causou Hitchcock a s provokativním
vyzdvižením filmů, které natočil Jean
Renoir v americké emigraci před domácími
filmy tehdy bezmála „nedotknutelného“
René Claira se už ohlašuje postoj, který
budou zastávat autoři z Cahiers du cinéma,
časopisu založeného Doniolem‑Valcrozem
a André Bazinem teprve tři roky po sepsání
Astrukova nejslavnějšího článku.
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A ještě v jednom bodě „předběhl“ Astruc
autory z Cahiers: v přechodu k praktické
tvorbě. Středometrážní Karmazínová
záclona vzniká už v roce 1952 a je
pochvalně recenzována papežem filmové
kritiky André Bazinem; v roce 1955 následují
celovečerní Špatné známosti, jimž své texty
věnují Jacques Rivette a François Truffaut.
Astrukovi je 32 let, je na vrcholu… a tak
trochu už i na konci. Nikdy sice pro své
kolegy – ty s perem i ty s kamerou‑perem
– nepřestane být kultivovaným tvůrcem,
který si nikdy nezadal s komercí; sklizeň
z jeho průkopnických počinů si ale na
své konto připíšou jiní. Alexandre Astruc
stráví víc než šedesát let v mediálním stínu
a zůstanou po něm dvě slova. Ta ovšem
z paměti dějin filmové estetiky už nezmizí:
caméra stylo.

Úterý 26/01
20.00 Špatné známosti /
Les Mauvaises rencontres
Francie 1955 / hrají: Anouk Aimée,
Yves Robert, Jean‑Claude Pascal,
Philippe Lemaire /
CZT / 82 min. / 35mm

Čtvrtek 11/02
17.30 Karmazínová záclona /
Le Rideau cramoisi
Francie 1952 / hrají: Anouk
Aimée, Jean‑Claude Pascal,
Jim Gérald / CZT / 43 min. / 35mm
Milostný příběh z konce napoleonských
časů. Kamera krouží kolem hrdinů,
komentuje jejich kroky. Mladý důstojník
a krásná Albertina se plaše pohybují mezi
svícny a petrolejovými lampami a beze slova
k sobě hledají cestu. Zvláštním uznáním
v Cannes a Cenou Louise Delluca oceněný
přechod teoretika kamery‑pera k praxi.
A jeden herecký objev: Anouk Aimée. Tu
Astruc obsadí i do svého celovečerního
debutu Špatné známosti, čímž jí otevře
cestu k velkým rolím ve Sladkém životě,
v Osm a půl nebo ve filmu Muž a žena.
Láska bez předsudků / Une vie
Francie 1958 / hrají: Maria
Schellová, Christian Marquand, Ivan
Desny / CZT / 80 min. / 35mm

„Zahraničnímu žurnalistovi, který na
festivalu v Benátkách Astrukovi řekl:
Přecenil jste publikum!, odpověděl tvůrce
Špatných známostí: Publikum nelze nikdy
dost přecenit!“ François Truffaut (1955)
Žena nařčená z ilegálního potratu má přiznat
jméno lékaře, který jí pomohl. Retrospektivy
ženiných vzpomínek nám dovolí vrátit
se k minulosti, zasazené do uzavřeného
světa francouzské provincie těsně
poválečného období, světa „tolik vzdáleného
existencialismu ze Saint‑Germain‑des
‑Prés, který až do té doby francouzský film
ovládal,“ jak napsal André Bazin. Jacques
Rivette ocenil, že Astruc neustoupil vkusu
frivolního pařížského publika a zachoval
svému snímku chladnou vážnost a „těžkost“.
Françoise Truffauta zaujaly nejen dialogy,
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literárně vybroušené a přitom pravdivé, ale
také na svou dobu rozhodně ne běžné využití
pohybů kamery umístěné na jeřábu, „jak
jsme na to zatím byli zvyklí jen u Premingera
a u Fritze Langa“. Kromě snímku La Pointe
courte Agnès Vardové neohlašoval žádný jiný
celovečerní francouzský film té doby budoucí
„novou vlnu“ tolik, jako Špatné známosti.

Vytříbenou filmovou řečí, která děj pouze
„předvádí“ a vlastní interpretaci přenechává
divákovi, se vyznačuje Astrukova adaptace
Maupassantova románu, studie neutěšeného
vztahu manželské dvojice, muže a ženy
různých povah i citového založení.
Režisér o svém filmu řekl: „Myslím, že
jsem respektoval román v tom, co je v něm
nejhlubšího. Snažil jsem se zachovat to, co
je pro Maupassanta nejdůležitější, co je
napsáno mezi řádky. Pro něho to byl příběh
špatně provdané ženy, která se nemůže
rozvést, protože rozvod je nezákonný. Tento
problém dnes nemá samozřejmě smysl,
a proto jsem položil důraz na to, co zůstává
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aktuální: nesnadnost toho, aby dvě bytosti
žily spolu. Drama je v nemožnosti žít ve
dvou, protože pro každého z nich znamená
manželství něco naprosto jiného.“
Pondělí 22/02
17.30 Citová výchova /
L’Education sentimentale
Francie 1962 / hrají: Jean‑Claude
Brialy, Marie‑José Natová, Michael
Auclair, Dawn Addamsová /
CZT / 90 min. / 35mm
Život mladíka, který přišel z provincie „do‑
být Paříž“, život mezi deziluzí, znechuce‑
ním, nečinností a sněním proměnil Gustave
Flaubert v letech 1863 až 1869 v jeden
z největších francouzských románů 19. sto‑
letí. „Styl Citové výchovy střídáním bližšího
a vzdálenějšího plánu připomíná filmovou
techniku,“ všiml si český literární historik
Zdeněk Hrbata. „Tento způsob mj. umožňuje
izolovat detaily, vyjadřující atmosféru oka‑
mžiku, rozpoložení hrdinů a konečně i jejich
postoj k situaci.“ Alexandre Astruc natočil
svou adaptaci v roce, v němž francouzská
kinematografie vydala v těsném sledu takové
filmy, jako byly Jules a Jim, Rampa, Žít svůj
život, Proces nebo Cléo od pěti do sedmi
– a tato konkurence se snímku Citová výchova stala do jisté míry osudnou. Stojí
určitě za to, věnovat mu dnes trochu té
pozornosti, která mu ve své době zůstala
odepřena.
Pondělí 27/02
17.30 Dlouhý pochod / La longue marche
Francie 1965 / hrají: Robert Hossein,
Jean‑Louis Trintignant, Maurice
Ronet, Paul Frankeur / CZT /
84 min. / 35mm
Hvězdně obsazené válečné drama Dlouhý
pochod tematicky těží z bojů francouzských
partyzánů, tzv. maquistů. Muži přivedou do
hor lékaře, aby ošetřil jejich druha. Dole
ve vsi se zatím situace vyhrotí natolik,
že doktorův návrat je příliš nebezpečný.
Možnost odejít se mu paradoxně naskytne
až před přímým střetem s Němci…
Program 01–02 / 16
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Čtyři nesmrtelná díla transcendentální
kinematografie – z tvorby dánského velikána
Carla Theodora Dreyera (1889–1968),
vyznávaného Tarkovským, Godardem, Larsem
von Trierem. A Peterem Kubelkou, naším
únorovým hostem, jejž Dreyer v padesátých
letech minulého století přivedl ke studiu
formálních základů filmu.

Essential
Dreyer
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Středa 20/01
20.00 Slovo / Ordet
Dánsko 1954 / hrají: Brigitte
Federspielová, Emil Hass Christensen,
Henrik Malberg, Preben Lerdorff Rye /
CZT / 120 min.
+ krátký film Renesanční malíř Piero
della Francesca / Itinerario di Piero
della Francesca /
r. Giulio Petroni / Itálie 1962 / CZV /
9 min. / 35mm
„Slovo je jedním z vrcholných děl ryzí
kinematografie.“
Le Clézio
Věřit, či nevěřit? Na tuto otázku nabízí
Slovo celou škálu odpovědí, které se občas
doplňují, občas žárlivě vylučují. Je tu
sektářství dvou tvrdohlavých starců, je tu
zástupce oficiální církve, je tu muž dobrého
srdce nehlásící se k žádné konfesi, je tu
ženská obětavost a pokora. Z pokoje do
pokoje prochází podivný Kristus, člověk,
který během studia teologie (!) přišel
o zdravý rozum… a máme tu i postavu
lékaře, v jehož pravomoci je rozeznat zdraví
od šílenství. Není to ale tento zastánce
vědy, ale představitel církve, jehož víra
se v rozhodujícím okamžiku ukáže jako
nejslabší. Z už dříve zfilmovaného románu
Kaje Munka převzal Dreyer rozsáhlé
dialogové pasáže a porušil tak oblíbené
pověry o správném přetlumočení literatury
filmovými prostředky. V oproštěnosti,
strohosti a přísné stylistické kázni překonal
Slovo jedině Dreyerův poslední film,
Gertruda (1964). Existuje názor, že umění

má ve svých vrcholných projevech vlastně
stále jenom jediné téma, ať už „mezi řádky“
nebo zcela otevřeně. To druhé platí o Slovu,
jedinečném příkladu naprosté jednoty
obsahu a formy.
Sobota 23/01
20.00 U
 trpení Panny orleánské /
La Passion de Jeanne d’Arc
Francie 1928 / hrají: Maria
(Renée) Falconettiová, Maurice
Schutz, Michel Simon, Antonin
Artaud / CZT / 67 min. / 35mm
+ krátký film Běda tomu skrze něhož
přichází pohoršení / r. Přemysl
Freiman / ČSR 1950 / 12 min. / 35mm
V pravém slova smyslu ikonický film
– Dreyerův nejslavnější – má dnes již
nezpochybnitelné místo mezi vrcholnými
uměleckými díly dvacátého století.
„Přijmeme‑li celkem samozřejmou tezi,
sugerovanou ostatně i názvem filmu
(passion – pašije), že obsahem filmu
není nic než svatá agónie neboli analogie
křížové cesty, nemůžeme ve způsobu,
jak je snímána Johanka (prosvětlené
podhledy s očima vzhůru) nevidět analogii
s tradičními zobrazeními Ukřižovaného.
To je i odpověď na otázku po čase:
zatímco soudci patří času profánnímu
a tomu odpovídá i rytmus jejich naléhání
a hektický způsob jejich zachycování
kamerou, trpící Johanka již v tu chvíli
přebývá v čase sakrálním, což ilustruje
jiný (rámováním, osvětlením, důslednou
statičností) způsob jejího snímání. Tento
způsob snímání přináší postavě Johanky
i jistý atribut pasivity, jenž zde ukazuje
na Johančino předurčení k mučednictví
a ke svatosti. Podobně vidíme i závěrečné
záběry věnované lidovému povstání
před a po Johančině upálení: zatímco
Paul Schrader pokládá tyto scény za
režisérovu nedůslednost, která film
odvádí od transcendence, považujeme
toto finále, v němž je Johančino drama
vyvedeno z vězení na velkou scénu světa,
za kontrastní ontologický ,rám‘, v němž
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ještě lépe vynikne, co je na Johančině
příběhu svaté, a tedy zcela jiné.“ Jaromír
Blažejovský
Středa 03/02
20.00 Gertruda / Gertrud
Dánsko 1964 / hrají: Nina Pens
Rodeová, Bendt Rothe, Ebbe Rode,
Baard Owe / CZT / 110 min. / 35mm
Svým posledním dílem se pětasedmdesátile‑
tému Dreyerovi podařilo rozpoutat opravdo‑
vou kritickou bitvu, v níž se nevelká hrstka
stoupenců střetla s většinovým kategoric‑
kým odmítnutím dráždivě „nesoučasného“
filmu.
„Poslední opus Carla Theodora Dreyera
Gertrud vypadá na první pohled jako čistá
emanace spirituálního modu. Veškerá akce,
ona dlouhá setkání, posezení, popocházení,
náměsíčné rozmluvy tu slouží jen jako
tkalcovská osnova, do níž je všíván čas
zcela jiného. (…) Téma veliké a zároveň
prázdné: melancholie dobře zajištěné
ženy, strádající po celý život nedostatkem
citového uspokojení, když muži kolem ní
měli vždycky ještě něco dalšího, čemu
věnovali svůj život.“ Jaromír Blažejovský
„Co bylo pro lidi nepřijatelné u Gertrud, byl
způsob ztvárnění, to, že tu někdo pracoval
s realitou tak, jako nikdo před ním. Pro
mne to byl nejmodernější film za dlouhá
léta. Zapůsobila na mne muzikalita toho
filmu‑písně. Není to divadelní muzikalita.
Zároveň se tam kinematografická řeč
dostává za vlastní hranici, i za hranici řeči
jako takové. Záběry jsou najednou jako
noty. Každá sekvence má svou hudebnost,
svou vlastní obrazovou i muzikální tonalitu.
Sama struktura filmu je taková. Často
říkám studentům, že analýza záběr po
záběru nám u tohoto filmu nepomůže,
protože nejde o „čtení“ těch záběrů. V roce
1964 existoval pocit, že ve filmu lze ještě
přijít s něčím, co tu ještě nebylo. Godard
měl pravdu – tady se nacházíme na výši
Beethovenových posledních kvartetů.
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S mými studenty nemluvím o ničem jiném
(než o této muzikalitě). Vše ostatní říká film
sám. O mužích, o ženách, o odlišnosti věků,
o lásce, životě, smrti. Obdivuhodnými slovy,
ale hlavně filmem. Mladí a unavení, žárlivost
a umdlévající síla, to vše za studentských
fanfár na univerzitě. Sama Gertrud je žena
náladová i slabá, přitažlivá i nesnesitelná.
Dreyer ji chtěl ve všech protikladech.
Jako sufražetku ji líčí až na hranici břitké
karikatury, vždy ale zůstává naprosto na její
straně. Je to absolutně vytříbený film, plný
nuancí.“
Jean Douchet
Sobota 13/02
20.00 Den hněvu /
Vredens dag / Dies irae
Dánsko 1943 / hrají: Thorkild
Roose, Anna Svierkierová,
Sigrid Neeindamová, Lisbeth
Movinová / CZT / 90 min. / 35mm
Pochmurný příběh z roku 1623, zasazený do
podmanivé přírody, zachycuje drama mladé
venkovanky, již její tchán-pastor vyšetřuje
jako podezřelou z čarodějnictví. Rakouský
režisér Peter Kubelka, klasik současné
evropské avantgardy, vzpomíná na své první
setkání s filmem Den hněvu během svých
studií na římském Centro Sperimentale
(1954–1956). „Přišel jsem pozdě, až po
titulcích, nevěděl jsem, co je to za film.
V úplném transu jsem si ho celý zapamatoval
a v noci nato zapsal do sešitku. Neuměl jsem
ani slovo dánsky, film byl bez podtitulků, ale
všechny pohyby kamery a všechny záběry
jsem věděl nazpaměť. Ten blesk, co do mne
vjel, byla síla tvůrčího člověka Dreyera a to
je něco, co nelze definovat. Skrze něj jsem
se naučil vážit si velice i člověka, jehož
způsob myšlení a světonázor naprosto
nesdílím.“ Peter Kubelka
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Středa 10/02
19.00 P
 eter Kubelka
– Die metaphorischen Filme

Přehlídka ve spolupráci s Rakouským
kulturním fórem v Praze a FAMU.

projekce 4 filmů s komentářem
autora / celkem 180 min.

Peter Kubelka
–
Die
metaphorischen
Filme

Nikoli avantgardní. Nikoli experimentální.
Prostě film. Oproštěný od všeho, čím film
není. Před dvaašedesáti lety se jeden
dvacetiletý Rakušan rozhodl, že ho bude
dělat. Jako nikdo jiný na světě. Ne: jako
první na světě. A přinejmenším tehdy, na
začátku: proti všem.
Formálně nejkoncentrovanějších patnáct
minut světové kinematografie – filmy
Adebar, Schwechater, Arnulf Rainer
a Antiphon – jsme v Ponrepu poprvé
uvedli v listopadu roku 2014. Jsou to čtyři
takzvané metrické filmy Petera Kubelky.
Čtyři další položky autorovy filmografie
uvidíme nyní: tak řečené metaforické filmy.
Zbylý devátý snímek, Pomník pro starý
svět (Denkmal für die alte Welt), figuruje
ve filmografiích už dobrých 45 let jako
neviditelný „work in progress“.
Integrální součástí tvorby Petera Kubelky
je jeho činnost pedagogická: přednášky
a kursy, s nimiž objel doslova celý svět.
Jako originálního myslitele a skvělého non
‑stop‑rétora jsme ho v listopadu 2014 viděli
v téměř čtyřhodinovém dokumentu Martiny
Kudláček Fragments of Kubelka. Nyní se
těšíme, že ve středu 10. února 2016 budeme
moci přivítat v Ponrepu Petera Kubelku in
natura.

Mozaika v důvěře /
Mosaik im Vertrauen
Rakousko 1954–55 / hrají: Johann
Bayer, Konrad Bayer, Magda Denová,
Peter Putnik / kamera a spolupráce
na scénáři: Ferry Radax /
16 min. / 35mm
Naše africká cesta /
Unsere Afrikareise
Rakousko 1961–66 /
12 min., 30 sek. / 16mm
Přestávka! / Pause!
Rakousko 1975–77 /
12 min., 30 sek. / 16mm
Báseň a pravda /
Dichtung und Wahrheit
Rakousko 1996–2003 /
13 min. / 35mm

Do lednového a únorového programu zároveň
zařazujeme čtyři z nejdůležitějších snímků
Carla Theodora Dreyera (1889–1968),
jediného z představitelů klasické „hrané“
režie, kterého Peter Kubelka bezezbytku
uznává a k jehož odkazu se hlásí.
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Čtvrtek 07/01
17.30 Toreador a Eskimo Baby /
Španělsko 1916 / Německo 1916 /
35mm
Ricardo de Baños /
Toreador / Sangre y arena
hrají: José Portes, Mark Andrews,
Matilde Domenechová, P. Alcaide /
42 min. / 35mm

Film před
sto lety
–
rok 1916
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Mimořádně vzácná položka ze španělské
sbírky NFA, nejen proto, že tento virážovaný
a kolorovaný snímek je nejstarší dlouhý
hraný španělský film, který se u nás
dochoval. Režisér Ricardo de Baños (nikoli
Soto), zde vytvořil první adaptaci románu
V. Blasco Ibañeze Krev a písek, přičemž
autor zde své dílo nejen sám adaptoval, ale
podílel se i na realizaci. O pouhých šest
let později natočí Fred Niblo v Hollywoodu
remake Krve a písku, v němž zazáří Rudolph
Valentino; další americký režisér, Rouben
Mamoulian, se k námětu vrátí ve zvukovém
filmu z roku 1940.
Walter Schmidthässler
– Heinz Schall / Eskimo Baby /
Das Eskimobaby
hrají: Asta Nielsenová, Freddy
Wingardh / 38 min.
Neobyčejně plodná symbióza špičkového
dánského filmaře Urbana Gada a jeho
krajanky Asty Nielsenové, největší
superstar evropského filmu své doby,
skončila po 33 společných filmech
v roce 1915. Po rozchodu (i privátním;
manželství existuje do roku 1918 už
jen na papíře), pokračuje dánská diva
v práci v berlínských ateliérech, za
výrazně ztížených podmínek; Německo
je ve válce a přichází o nemalou část
zahraničních diváků. Teprve s dvouletým
zpožděním se dostane 4. dubna 1918 do
kin Eskimo Baby, lákající diváky otázkou,
jak si asi jejich idol poradí s postavou
Eskymačky, jíž průzkumníci Severního pólu
přivezou s sebou do Berlína a ona se tam
musí adaptovat na konvence a pravidla
„civilizovaného“ světa.

Paul Heidemann /
Jeho svatební noc /
Die gestörte Hochzeitsnacht
hrají: Dorit Weixlerová,
Senta Sönelandová / 23 min.
Typický příklad z německé komediální
produkce poloviny desátých let. Paula
Heidemanna brzy najdeme v okruhu jiného
herce‑režiséra, Ernsta Lubitsche, který
své první kroky v tomto žánru podnikal
od roku 1914.
Čtvrtek 28/01
17.30 R
 omán korunního prince a dva
krátké filmy / Francie 1916 / 35mm
René Hervil – Louis Mercanton /
Román korunního prince / Suzanne
hrají: Suzanne Grandaisová, Jean
Signoret, Georges Tréville, Marie
‑Louise Dervalová / CZT / 65 min.
+ dva krátké filmy
Moric učitelem tance / Rigadin,
professeur de dance / r. Georges
Monca / hrají: Prince, Denise Greyová.
Germaine Risseová / 11 min.
Max mezi dvěma ohni / Max entre
deux feux / režie a hlavní role Max
Linder / 13 min.
Suzanne Grandaisová (1893–1920) před
kamerou debutovala jako sedmnáctiletá
v roce 1910, zpočátku hrála především ve
filmech Louise Feuilladea, než se díky sérii
Léonce stala známou i za hranicemi Francie.
Jelikož firma Gaumont nesouhlasila se zvý‑
šením hereččina honoráře, osamostatnila se
hvězda s vlastní „Série artistique Suzanne
Grandais“. Vypuknuvší válkou odříznuta od
svých ctitelů v nyní nepřátelském Německu
a v Rakousku‑Uhersku, podepisuje Gran‑
daisová tříletou smlouvu s firmou Eclipse,
kde bude jejím prvním snímkem právě Román
korunního prince, v originále ovšem nazvaný
zcela jednoduše – Suzanne. Herečka, kte‑
rá svým svěžím hereckým stylem rozhodně
předběhla dobu, se o pouhé čtyři roky poz‑
ději stane obětí automobilové nehody.
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Čtvrtek 18/02
17.30 Šaškova píseň aneb Tančící bloud
a Příběhy oktavánovy /
Dánsko 1916 / Francie 1916 / 35mm
A. W. Sandberg / Šaškova píseň
aneb Tančící bloud / Klovnen
hrají: Valdemar Psilander, Peter
Fjelstrup, Armanda Lundová, Robert
Schmidt, Gudrun Houlbergová /
43 min.
Manželské štěstí dvou úspěšných
cirkusových umělců vezme rázem za
své, když muž objeví, že má soka v lásce
z aristokratických kruhů. Jelikož žena se
ke své nové lásce hlásí, obětuje se titulní
hrdina a dobrovolně se manželky vzdá,
netuše, že tím tragedii jen dále vyhrotí.
Američtí filmoví historici Ben Brewster a Lea
Jacobsová podrobně analyzovali, jak se
v tomto klíčovém momentu změní tempo filmu
a – až do tohoto okamžiku – civilní herecké
podání, aby ustoupilo melodramatické
stylizaci. Valdemar Psilander, představitel
tragického klauna, spáchal na vrcholu své
slávy sebevraždu (6. března 1917).
Georges Denola /
Příběhy oktavánovy / Les Grands
hrají: Maurice Lagrenée, Maxime
Desjardins, René Hiéronimus,
Albert Bras, Simone Frévallesová,
Jane Brindeauová / 52 min.
Pouze v pražském Národním filmovém
archivu se dochoval francouzský film
Příběhy oktavánovy. Snímek zde
byl podroben technické restauraci,
překopírován z nitrátního materiálu
a opatřen barevnými virážemi. Děj je
situován do internátní střední školy,
kde s motivem lásky studenta k půvabné
ředitelově manželce se rozvíjí téma
chlapeckého přátelství i zášti, radostných
chvil i smutků, podrazů i odvahy.
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Režisér Eldar Rjazanov (1927–2015) rád
pracoval v intencích konkrétního žánru
a v týmu svých stálých spolupracovníků.
Preferovaným žánrem mu byla lyrická
komedie a mezi jeho kolegy patřili scenárista
Emil Braginskij, skladatel Andrej Petrov,
kameraman Vladimir Nachabcev a herci Alisa
Frejndlichová a Andrej Mjagkov.

Úterý 05/01
17.30 Pozor na auto / Beregis, avtomobilja
SSSR 1966 / hrají: Innokentij
Smoktunovskij, Oleg Jefremov,
Andrej Mironov / CZT / 85 min. / 35mm

Eldar Rjazanov
–
vítejte v SSSR!

Když se tato veselohra dostala do
sovětských kin, zaznamenala nebývalý
divácký ohlas. Společensko‑kritické
téma v něm bylo zpracováno komediálním
způsobem, hraničícím s parodií na detektivní
příběhy. Hlavní roli zloděje aut si zahrál
Innokentij Smoktunovskij, což překvapilo
zejména ty diváky, kteří jej viděli v titulní
roli Kozincevova zpracování Hamleta.
Smoktunovskij zde však nepředstavuje
tradiční typ zločince. Jeho cílem je
dobročinnost, což s překvapením zjišťuje
policejní inspektor, jinak hrdinův přítel.
Jak se má v dané situaci zachovat, aby
učinil spravedlnosti zadost a současně
nepoškodil kamaráda? Policistu, který je
postaven před toto dilema, si zahrál Oleg
Jefremov, herec divadla Sovremennik, jedné
z nejpopulárnějších moskevských scén
šedesátých let minulého století.
Středa 13/01
17.30 Služební román /
Služebnyj roman
SSSR 1977 / hrají: Alisa
Frejndlichová, Andrej Mjagkov,
Světlana Němoljajevová / CZV /
148 min. / 35mm

neromantickém prostředí způsobilo.
V českém znění uslyšíme Věru Galatíkovou
a Miroslava Moravce.
Úterý 19/01
17.30 G
 aráž / Garaž
SSSR 1979 / hrají: Lija Achedžaková,
Ija Savvina, Valentin Gaft, Georgij
Burkov / CZV / 94 min. / 35mm
Inspiraci pro natočení této společenské
satiry našel Eldar Rjazanov údajně na jedné
ze schůzí Mosfilmu, jehož byl kmenovým
režisérem. Svůj zážitek převedl spolu se
scenáristou Emilem Braginským do schůze
členů družstva pro výstavbu garáží, na níž
představenstvo řeší nelehký úkol. Kvůli
vznikající dálnici je nutné snížit počet par‑
kovacích míst o čtyři a je přirozenou reakcí
všech zúčastněných, že nikdo z přítomných
nechce vypadnout z dlouhodobě sestavova‑
ného pořadníku. Jednota místa a času (děj
se odehrává během jedné noci v zoologickém
muzeu) umožňuje všem představitelům ro‑
zehrát herecký koncert, jehož cílem je pro‑
věřování mravních hodnot jednotlivců i celé
společnosti.
Úterý 26/01
17.30 N
 ádraží pro dva / Vokzal dlja dvojich
SSSR 1982 / hrají: Ljudmila
Gurčenková, Oleg Basilašvili,
Nikita Michalkov, Nonna
Morďukovová / CZV / 124 min. / 35mm
Na čechovovskou tradici Služebního románu
navazuje scenáristická dvojice Rjazanov
– Braginskij podobně melancholickým
Nádražím pro dva, ovšem s tím rozdílem,
že milostnou romanci tentokrát obohacují
motivy ostré kritiky aktuálních „dobových“
nešvarů (korupce, nezodpovědnost,
neomalenost). Ty se dotýkají i sympatické
hlavní dvojice v podání temperamentní
Ljudmily Gurčenkové a váhavého Olega
Basilašviliho s hlasy Mileny Dvorské
a Ladislava Županiče.

Kterak se nenápadný úředník pustil
do milostného dobrodružství s šéfkou
statistického úřadu a co to v tak
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Úterý 02/02
17.30 Krutá romance / Žestokij romans
SSSR 1984 / hrají: Larisa Guzejevová,
Alisa Frejndlichová, Nikita
Michalkov, Andrej Mjagkov, Alexej
Petrenko / CZT / 134 min. / 35mm

svými občanskými postoji a názory. Svůj
hlas ústřední trojici propůjčili Pavel Soukup,
Ljuba Krbová a Jana Preissová.

Zchudlá šlechtická vdova Ogudalova
provdala dvě dcery do „lepší společnosti“
a nyní jí zbývá doma je nejmladší, půvabná
Larisa. O nápadníky nemá nouzi, ale
žádný vhodný se zatím nenašel, když
tu najednou… Larisa se zamiluje do
bohémského rejdaře Paratova, který za
ní přijede doslova na bílém koni. Krutá
romance je volným zpracováním sociálně
kritického dramatu Alexandra Ostrovského
Bez věna, které už v roce 1936 zfilmoval
režisér Jakov Protazanov. Zatímco v jeho
případě šlo o věrnou adaptaci, Rjazanov
vsadil především na melodramaticky laděnou
podívanou s výbornými hereckými výkony.
Tato klasika se v jeho pojetí stala diváckým
hitem.
Úterý 16/02
17.30 Zapomenutá melodie pro flétnu /
Zabytaja melodija dlja flejty
SSSR 1987 / hrají: Leonid Filatov,
Taťjana Dogilevová, Irina Kupčenková,
Vsevolod Sanajev / CZV / 124 min. /
35mm
Téma stagnace a nastupující přestavby
zúročil Eldar Rjazanov v satirické
komedii o úředníku Filimonovi, který je
zaměstnán v Hlavní správě volného času.
Do této smyšlené instituce je zkarikován
rozbujelý byrokratický aparát, o jehož
redukci se tehdejší sovětská společnost
pokoušela. Modelově je ve filmu pojat
i milostný trojúhelník, jehož vrcholy tvoří
hlavní hrdina a dvě ženy: nemilovaná, ale
elegantní manželka Jelena, jejíž rodiče
Filimonovi dopomohli ke kariéře a blahobytu,
a temperamentní milenka Lída, ošetřovatelka
ze závodní ordinace, která hrdinovi
připomene jeho umělecké nadání, pohřbené
vlastním konformismem. Filimon váhá mezi
oběma ženami, podobně jako váhá mezi
36
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Médea
–
Elektra
–
Ifigenie

Z trojice klasiků řeckého dramatu to
byl nejmladší Euripidés, kdo se stal
trvalou inspirací pro filmovou tvorbu
Michalise Kakojannise. Po Elektře (1962)
a Trójankách (1972) následovala v roce
1978 Ifigenie s přední řeckou tragédkou
Irene Papasovou. (V Elektře hrála titulní
úlohu, v Trójankách byla Helenou, v Ifigenii
je Klytaimnéstrou, matkou Ifigenie
i Elektry.) Kakojannis zfilmoval obě historie
z okruhu mýtů o Trójské válce, které
uvádíme, v „obráceném“ pořadí, stejně
jako je Euripides napsal: Ifigenie na Aulidě
vznikla teprve devět let po Elektře, v roce
dramatikovy smrti (406 př. n. l.).

Pondělí 11/01
17.30 Michalis Kakojannis /
Ifigenie / Ifigeneia
Řecko 1976 / hrají: Irene Papasová,
Kosta Kazakos, Kosta Karras, Tatiana
Papamoschuová /
CZT / 121 min. / 35mm
Ifigenie byla nejstarší dcerou mykénského
krále Agamemnóna, předurčená věštbou
k tomu, aby obětovala svůj život pro zdar
výpravy Řeků proti Tróji – v opačném
případě řecké loďstvo nebude moci kvůli
bezvětří vyplout. Jestliže v Elektře půjde
o pomstu za zavraždění Agamemnóna,
v Ifigenii se dozvídáme důvod budoucí
nenávisti ženy k muži, který svolil obětovat
pro politické zájmy život vlastní dcery.
Pondělí 18/01
17.30 Michalis Kakojannis / Elektra / Elektra
Řecko 1962 / hrají: Irene Papasová,
Aleka Katselliová, Jannis Fertis,
Theodoros Dimitriu / CZT /
105 min. / 35mm
Kanonické dramatické texty o Elektře
vznikaly téměř souběžně: Euripidova Elektra
pochází z roku 415 př. n. l., Sofoklova je
o pouhé dva roky mladší. Ve filmu, stejně
jako v ostatních uměleckých disciplínách, je
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mýtus, psychoanalyticky zpracovaný
C. G. Jungem (Elektřin komplex, 1913),
přítomný ve všech historických etapách,
většinou samozřejmě prostřednictvím
odkazů. Jak lze původní antickou látku
vsadit do moderních souvislostí, předvedl
asi nejlépe Miklós Jancsó ve svém filmu
Elektra a její pravda (1974). Řecko
nabídlo světu „vzorové“ filmové zpracování
tragédie o Elektře a jejím bratru Orestovi,
sourozencích vykonávajících krvavý soud
nad matkou a otčímem, v roce 1962 v režii
Michalise Kakojannise. Titulní postavu
ztvárnila Irene Papasová, napříště
neodmyslitelná ikona antikizujícího proudu
v řecké kinematografii.
Pondělí 01/02
17.30 E
 uripides – Médea
ČSR 1966 / 22 min. / klíčové scény
z inscenace Státního divadla
v Ostravě (1965) natočil na 35mm
režisér Jaroslav Beránek
Miklós Jancsó / Elektra a její
pravda / Szerelmem, Elektra
Maďarsko 1974 / hrají: Mari
Töröcsiková, György Cserhalmi,
József Madaras, Lajos
Balázsovits / CZT / 70 min. / 35mm
Elektra jako moderní revolucionářka. Téměř
všechny Jancsóovy filmy se točí (v přene‑
seném smyslu i doslova) kolem absurdity
dějin a skoro všechny ústí do hluboké skep‑
se a rozčarování. Také v Elektře sice platí
zastánci Práva za svou vzpouru proti Moci
životem, ale vítězství smrti je tentokrát jen
relativní, protože myšlenka na vzpouru proti
zvůli žije dál v navenek pasivním lidu (ztě‑
lesněném typicky jancsóovským folklórním
ekvivalentem antického chóru) a nechá mrt‑
vé znovu povstat. Je zvláštní připomenout
si ve ztuhlé svobodě počínajícího 21. století
Jancsóův „tragický optimismus“ z doby před
čtyřiceti lety, ústící ve větu, jakou u Euripida
nenajdeme a která byla uprostřed pokrytec‑
tví „reálného socialismu“ téměř provokací:
„Pochválena budiž revoluce!“
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„Bývalý partyzán, někdejší ředitel studií
Jadran‑film, vůdčí postava záhřebské
školy animovaného filmu, autor mistrně
vycizelovaných filmů Příhoda (1969)
a Selská vzpoura 1573, nejvýznamnější
režisér moderního chorvatského filmu.“ Tolik
základní charakteristika časopisu Cahiers
du cinéma. Muž, o němž je řeč, se jmenuje
Vatroslav Mimica.
„Jeho filmy, nasycené existencialismem
a vzpírající se veškeré ideologii, jsou
melancholické bajky o ztracených iluzích,
soustředěné výlučně kolem otázky
individua,“ píše dále Vincent Malausa
v příspěvku z července 2012. Naše
přehlídka představí Vatroslava Mimicu
čtyřmi z jeho nejlepších animovaných filmů
a třemi dlouhými hranými snímky.

Moderní
Mimica!

„S partyzány jsem bojoval v roce 1943.
Jakožto armádní lékař jsem prováděl
amputování, byl jsem u porodů, což byl
hlavně z morálního hlediska obohacující
zážitek. Víc než medicína mne ale
zajímalo umění, za války jsem psal básně
do partyzánských listů, pak recenze do
literárních revuí. Díky tomu, že jsem se
pohyboval v tomhle prostředí, mi bylo v roce
1949 nabídnuto vedení Jadran‑filmu, ačkoli
jsem tehdy o filmu nevěděl vůbec nic. Školou
se mi měla stát kinematografie.“
Vatroslav Mimica

Úterý 16/02
20.00 Prométheus z ostrova Viševice /
Prometej otoka Višsevice
Jugoslávie 1964 / hrají: Janez
Vrhovec, Mira Sardocová, Slobodan
Dimitrijević / CZT / 92 min. / 35mm
+ krátké filmy Finish Happy End /
1958 / 9 min.
Sám / Samec / 1958 / 11 min.
Vatroslav Mimica: „Koncem padesátých
let jsme v Záhřebu cítili všeobecnou
renesanci v malířství, v hudbě, kultuře.
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Bylo to stejné jako s Poláky Janem Lenicou
a Walerianem Borowczykem nebo s Čechem
Jiřím Trnkou. Každý rok jsme se všichni sešli
v Oberhausenu, což byla Mekka uměleckého
filmu. S lidmi, jako byl Günter Grass, jsme
strávili celé noci diskusemi o budoucnosti
umění po Hirošimě a po Mauthausenu.
Naše první animované filmy vznikly v téhle
atmosféře. Nelíbily se našim jugoslávským
pohlavárům, zdáli jsme se jim příliš
dekadentní, než aby nás pustili do Cannes.
Vpašovali jsme se tam přesto a slavili
triumfy. Už nevím, zda to byl Georges Sadoul
nebo André Martin, kdo poprvé začal mluvit
o Záhřebské škole. Pod touhle hlavičkou
jsme se pak prosadili a já jsem o rok později
získal jako první Jugoslávec hlavní cenu
v Benátkách – za film Samec.
Díky takovým úspěchům mi Jadran‑film
dovolil natočit Prométhea z ostrova
Viševice, film o mladém romantickém
hrdinovi konfrontovaném se dvěma
pohledy na svět partyzánů: nostalgie proti
skutečnosti. Kupodivu mi tenhle kritický
přístup prošel. Georgese Sadoula film zaujal
na festivalu v Moskvě a přijel dokonce do
Záhřebu, aby ho tam uvedl. Vzhledem ke
své surrealistické minulosti nejspíš dobře
chápal střihovou skladbu filmu a z ní
plynoucí katarzi. Snímek pak získal v Pule
cenu chorvatských diváků, i když byl po
formální stránce velmi novátorský.“
Pondělí 22/02
20.00 P
 ondělí nebo úterý /
Ponedjeljak ili utorak
Jugoslávie 1966 / hrají: Slobodan
Dimitrijević, Pavle Vuisić, Gizela
Humlová / CZT/ 84 min. / 35mm
+ krátký film
Strašák / Strašilo / 1959 / 9 min.
„Když lidé vidí obyvatele Středozemí, který
stojí nečinně na mořském břehu, mají
ve zvyku říkat: těmhle lidem se nechce
pracovat. Ale oni pracují. Studují moře, jeho
šíři, pohyby, odrazy. Toto pohyblivé tableau
bylo mou první kinematografií. Nejhezčí
příběhy na světě se zrodily u ohně, když

Program 01–02 / 16

41

pohyblivé linie plamenů zvaly lidi, aby začali
spřádat své historky. Tuhle lásku k motion
pictures a ne k obrazům statickým jsem
měl už jako dítě,“ říká Vatroslav Mimica
v rozhovoru pro Cahiers du cinéma.
Na festivalu v Pule byl oceněn v roce 1972
hlavní cenou Zlatou arénou za svůj film
Pondělí nebo úterý, psychologický příběh
o podstatě lidské existence.
„Jako filmaři jsme tehdy drželi pohromadě,
přátelil jsem se s Branko Bauerem,
vypravěčem znalým svého řemesla, tvůrcem
úplně jiným, než jsem byl já. V Bělehradě
byli Alexandar Petrović, Živojin Pavlović
a Puriša Džordžević. Dohromady jsme
tvořili modernistickou čtyřku. Po nás přišli
Dušan Makavejev a Želimir Žilnik. Všichni
jsme se navzájem velmi lišili, ale ten duch
modernismu visel ve vzduchu stále.“
17.30 B
 anovič Strahinja / Banovič Strahinja
Jugoslávie 1981 / hrají: Franco
Nero, Radan Nikolić, Gert
Fröbe, Sanja Vejnovićová, Rade
Šerbedžija / CZV / 105 min. / 35mm
+ krátký film Vejce / Jaje /
1960 / 10 min.
Franco Nero jako srbský šlechtic, jeden
z hrdinů památné bitvy na Kosově poli v roce
1389. V tomto filmu, odehrávajícím se o rok
dříve, bojuje proti mužnému a nelítostnému
tureckému uchvatiteli vlastní ženy
a stává se zajatcem krutého milostného
trojúhelníku. Námět z lidové písně adaptoval
pro Vatroslava Mimicu jeho neméně slavný
režisérský kolega Alexandar Petrović.
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Přehlídka se uskuteční ve spolupráci
s Mezinárodním filmovým festivalem
Etuida&Anima a Polským institutem v Praze.
Za osobní účasti režiséra Jerzyho Kuciy
a ředitele festivalu Bogusława
Zmudzińského.

Dějiny polské
animace
1958–2014

Polská škola animace je termín, který zavedli
zahraniční tvůrci a recenzenti jako označení
uměleckého proudu, u jehož zrodu stáli
Jan Lenica a Walerian Borowczyk. I přes
obtížnost definice a přesné charakteristiky
fenoménu polské školy animace bylo
snadné vystihnout její hlavní rys, tak
typický pro kulturu národa zmítaného téměř
dvousetletým bojem o znovuzískání politické
i kulturní nezávislosti. V autorských filmech
realizátorů z první a druhé generace „školy“
se v souvislosti s tím dostával do popředí
pesimismus (nebo, jak uvádí Giannalberto
Bendazzi, smutek, který je podle tohoto
italského odborníka na animovaný
film atributem hloubky), doprovázející
filozofickou reflexi, typickou pro animovanou
tvorbu tohoto období. Díla těchto dvou
generací často manifestovala skrytě
politický postoj, vyjadřovaný v jinotajích,
a do popředí se dostávala tematika svobody,
včetně svobody fantazie – toto téma je také
charakteristické pro polskou i světovou
výtvarnou kulturu dvacátého století.
Polskou školu animace neopouštěl od dob
Lenici a Borowczyka experimentátorský
duch. Hledání nového jazyka a nových
animačních technik bylo důsledkem plně
uvědomovaného výtvarného původu
animované odnože polské filmové tvorby.
Předchůdci a zároveň pojítky s národní
tradicí byly dodnes celosvětově uznávané
tvůrčí počiny „polské školy plakátu“. Polská
animace se tedy zařazovala do proudu
národního i světového výtvarného umění
minulého století – spíše než do umění
filmového. Označení „oživené výtvarné dílo“,
všeobecně užívané v období největších
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úspěchů polské školy animace, stále
nejlépe vystihuje podstatu tohoto fenoménu
světového významu.
S výtvarnými sklony polské animované tvorby
se pojila také její neliterárnost, odstup
vůči naraci, která byla v uměleckém filmu
dědictvím kultury slova. Silnější vazby než
s literaturou však polskou animaci spojovaly
s hudbou. Právě hudba, prostřednictvím
děl skladatelů světového formátu v čele
s Krzysztofem Pendereckým a Krzysztofem
Komedou, utvrzovala individuální charakter
děl polské školy animace. Právě hudba také
působila, že autorský animovaný film ve své
polské, národní modifikaci, mohl fungovat
jako komunikativní obraz, označovaný
Zbigniewem Rybczyńským, polským držitelem
Oscara za film Tango, jako mentální obraz.
Umělecká díla a estetické kvality, které
proslavily polskou školu animace, nalezly
díky rozvoji oceňovaného filmového
vzdělávání své pokračovatele v dalších
generacích tvůrců. Na podobu polské
animace posledních desetiletí dvacátého
století a přelomu tisíciletí mělo rozhodující
vliv to, co se odehrávalo ve studiích
animovaného filmu v Krakově, Varšavě,
Lodži a Poznani. Přispělo to k přenesení
hodnot klasické polské animace do nových
ekonomických, společensko‑politických
a kulturních podmínek.
Po více než šedesáti letech od prvních
úspěchů národní „školy“ polská animovaná
tvorba opět imponuje množstvím
talentů, výtvarným „podhoubím“
a experimentátorským, hledačským
zaměřením. Mezi výraznými tvůrci, kteří
měli v posledních letech úspěch na
mezinárodní scéně, dominují umělci, kteří
sice tvoří ve zcela jiných podmínkách než
jejich předchůdci, avšak s polskými mistry
z minulosti navazují tvůrčí dialog.
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Pondělí 08/02
20.00 Polská škola animace I.
1958–1981 / celkem 87 min. / HD

Reflexe / Refleksy / r. Jerzy
Kucia / 1979 / 6 min.
Ironické přemítání o nesmyslnosti soubojů
a zbytečném soupeření.

Dům / Dom / r. Walerian Borowczyk,
Jan Lenica / 1958 / 11 min.

Tango / Tango / r. Zbigniew
Rybczyński / 1980 / 8 min.

Tematicky i stylisticky různorodé výjevy
z jednoho domu.

Lidé vcházejí do pokoje a sekvence
jejich rytmických pohybů ve smyčkách se
překrývají.

Labyrint / Labirynt /
r. Jan Lenica / 1961 / 14 min.

Sólo na úhoru / Solo na ugorze /
r. Jerzy Kalina / 1981 / 7 min.

Člověk s falešnými křídly se ocitne
v labyrintu, který obývají podivné bytosti.
Červené a černé / Czerwone i czarne /
r. Witold Giersz / 1963 / 6 min.

Anti‑balada o farmářově těžkém životě
a jeho tvrdé, monotónní a zničující práci.
Úterý 09/02
17.30 Polská škola animace II.
1991–2004 / celkem 85 min. / HD

Toreador a jeho býk. Chytrá a vtipná hra
s médiem animovaného filmu.
Všechno je číslo / Wszystko
jest liczbą / r. Stefan
Schabenbeck / 1966 / 7 min.

Franz Kafka / Franz Kafka /
r. Piotr Dumała / 1991 / 16 min.

Člověk ztracený ve světě rovnic
a geometrických obrazců se stává jedním
z čísel.

Psychologický film zaměřený na plasticitu
Kafkova literárního jazyka.
Carmen suita / Carmen Torrero /
r. Aleksandra Korejwo / 1996 / 3 min.

Hobby / Hobby / r. Daniel
Szczechura / 1968 / 7 min.

Animovaná variance na jednu část z Bizetovy
Carmen.

Groteskní příběh ženského sobectví je
metaforou o ceně svobody.

Masky / Maski /
r. Piotr Karwas / 1998 / 5 min.

Apel / Apel / r. Ryszard
Czekała / 1970 / 7 min.

Postava bez tváře hledá správnou masku
a tím i svou identitu.

Strhující film na hranici možností animace.
Hrůza koncentráků a absolutní ztráta
lidskosti.

Ladění nástrojů /
Strojenie instrumentów /
r. Jerzy Kucia / 2000 / 15 min.

Cesta / Droga / r. Mirosław
Kijowicz / 1971 / 4 min.
Filosofické podobenství o muži na křižovatce
a jeho rozhodnutí.

Symfonie obrazu a zvuku vyjadřující
nejistotu žití a prožívaných událostí.
Gentlemanská romance /
Romans dżentelmena /
r. Tomasz Kozak / 2000 / 10 min.

Banket / Bankiet / r. Zofia
Oraczewska / 1976 / 8 min.
Služebnictvo připravuje opulentní večeři
v paláci. Hosté pomalu přicházejí a jsou
překvapeni nečekanou změnou rolí.
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Smrt za 5 / Śmierć na 5 /
r. Mariusz Wilczyński / 2002 / 4 min.
Animace k poslední písni lídra kapely
Republika, Grzegorze Ciechowskeho, který
náhle zemřel.
Katedrála / Katedra /
r. Tomasz Bagiński / 2002 / 6 min.
Snový příběh o muži, jenž objevil tajemnou
katedrálu na vzdálené planetě.
Bohužel / Niestety /
r. Mariusz Wilczyński / 2004 / 13 min.
Když pár starých andělů sní o svém mládí,
uvedou je do rozpaků dávno skryté city.
Umění pádu / Sztuka spadania /
r. Tomasz Bagiński / 2004 / 6 min.
Vysloužilí pomatení důstojníci na odpočinku
se věnují svým zálibám.

Dies Irae z Mozartova Requiem /
Dies Irae z Requiem W. A. Mozarta /
r. Joanna Jasińska‑Koronkiewiczová /
2006 / 2 min.
Film inspirovaný Mozartovou skladbou
a knihou Zjevení svatého Jana.
Snídaně / Śniadanie /
r. Izabela Plucińska / 2006 / 2 min.
Tiše snídající pár vyruší náhlý závan větru
v kuchyni.
Dokumanimo / Dokumanimo /
r. Małgorzata Boseková /
2007 / 10 min.
Žena v domácnosti a její smělý útěk od
monotónnosti.
Sekvence / Sekwens /
r. Robert Sowa / 2007 / 8 min.
Sugestivní obraz osamělosti a odloučení.

Po jablkách / Po jabłkach /
r. Marta Pajeková / 2004 / 5 min.
Kdesi nikde opadala jablka ze stromů a mysl
spí…
Pátek 12/02
17.30 Polská škola animace III.
2004–2008 / celkem 88 min. / HD
Profesionál / Zawodowiec /
r. Marek Serafiński / 2004 / 13 min.

Refrény / Refreny /
r. Wiola Sowa / 2007 / 13 min.
Příběh důmyslně zachycující zkušenosti tří
generací žen.
Malý černý čtverec / Mały czarny
kwadrat / r. Tomasz Siwiński /
2007 / 6 min.
Jednoho dne najde chlapec na louce černý
čtverec…

Satira na pokrytectví politiků.
Zoopraxiscope / Zoopraxiscope /
r. Hieronim Neumann / 2005 / 12 min.
Film inspirovaný jedním z prvních
promítacích přístrojů.
Ichthys / Ichthys /
r. Marek Skrobecki / 2005 / 15 min.
Metaforická parabola o lidských snech,
očekávání a odhodlání.

Naruby / Wywijas /
r. Andrzej Jobczyk / 2008 / 5 min.
Inspirace hyperbolickou geometrií jako
pokus o definici pojmu naruby.
Neděle 14/02
17.30 P
 olská škola animace IV.
2008–2014 / celkem 92 min. / HD
Miláček / Laska /
r. Michał Socha / 2008 / 5 min.
Překvapivý večer ve společnosti šaramantní
ženy.
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Snová šňůra / Snępowina /
r. Marta Pajeková / 2011 / 14 min.
Dívka ve světech obrazů a dojmů, kde se
střetává tělesné s duchovním.
Papírová krabice / Papierowe
pudełko / r. Zbigniew Czapla /
2011 / 9 min.
Marný pokus o zachování vzpomínek, smíření
se s pomíjivostí lidské paměti.
Ex Animo / Ex Animo /
r. Wojciech Wojtkowski / 2013 / 7 min.
Animovaný dojem. Absurdní a nesouvisející
scény popisující běh světa.
Do tvého srdce / Do serca twego /
r. Ewa Borysewiczová / 2013 / 10 min.
Světská litanie, příběh horoucí dívčí lásky
a okouzlení.
Signum / Signum /
r. Witold Giersz / 2013 / 13 min.
Jeskynní malby coby znamení umělecké
tvorby napříč dějinami.
Neuvěřitelně pružný muž /
Nieprawdopodobnie elastyczny
człowiek /
r. Karolina Spechtová / 2013 / 5 min.
Příběh člověka, jenž se narodil bez tvaru.
Lázně / Łaźnia /
r. Tomek Ducki / 2013 / 4 min.
Dvě starší ženy při společném rituálu.
Reflexe plynutí času a hranic možností.
Hroši / Hipopotamy /
r. Piotr Dumała / 2014 / 12 min.
Skupina žen s dětmi se koupou v řece.
A přichází muž…
Léto 2014 / Lato 2014 /
r. Wojciech Sobczyk / 2014 / 12 min.
Poeticky laděné pojednání o násilí.
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Budování
státu

Od konce listopadu 2015 do 7. února 2016
je ve Veletržním paláci v Praze otevřena
velkoryse pojatá výstava s názvem Budování
státu. Reprezentace Československa
v umění, architektuře a designu.
„Stát vytváří samostatné obrazové světy.
Obrazy, architektura i esteticky utvářené
věci napomáhají státu v samotném jeho
fungování. Studium historické vizuální
kultury státní reprezentace vychází
z předpokladu, že umělecká díla jakožto
performativní aktéři nejsou jen odrazem
nebo výrazem odděleně existujícího státu,
nýbrž že se samy podílejí na jeho budování,“
píše Milena Bartlová, jedna z hlavních
kurátorek této výstavy, v úvodním textu
doprovodného katalogu. Mezi esteticky
utvářené věci, podílející se na reprezentaci
státu, vybrali autoři výstavy rovněž několik
filmových děl. Nejvíce z nich zahrnuli do
tematického oddílu Folklorismy: Zem spieva,
Jana, Jánošík, Staré pověsti české,
Žert. Dokumentární film z roku 1970 Nové
Slovensko spadá do oddílu Modernizace
a Baronu Prášilovi patří místo v oddíle
Inter‑nacionále.
Všechny zmíněné filmy budou v Ponrepu
promítány jako nedílná součást výstavy,
kterou pořádá Národní galerie v Praze
a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

Sobota 09/01
17.30 Jaromil Jireš / Žert
ČSR 1968 / hrají: Josef Somr, Jana
Dítětová, Luděk Munzar, Evald
Schorm, Jaroslava Obermaierová /
75 min. / 35mm
Adaptace stejnojmenného románu Milana
Kundery, který se podílel na scénáři filmu.
Trpký příběh jedné nevydařené pomsty se
odehrává na jižní Moravě během slavností
jízdy králů. Lidovou kulturu lze vnímat
jako možné vzepření se času, obrat
k minulému, které ještě nebylo narušeno,
cestu k idylickému. Takto ji chápal i Ludvík
Jahn, protagonista románu. Lidová hudba
mu byla bytostně vlastní, avšak postupně
si uvědomuje její anachronický rozměr.
Filmový Ludvík vystupuje o poznání cyničtěji.
Folklórní rámec střídá formální střízlivost
socialistické reality. Ornamenty krojů
a spektakularitu jízdy králů záhy popřou
vstupy reportérky Hany, projíždějící auta či
řvoucí rádio. Folklór zde není radostí, úlevou
či harmonií, ale je prosycen beznadějí,
hořkostí a ironií.
Sobota 16/01
17.30 Karel Plicka / Zem spieva
ČSR 1933 / 63 min. / 35mm
Umělecky pojatý folkloristický dokument,
v němž Plicka zachytil a na pozadí čtyř
ročních období vykreslil obraz života
a lidových tradic, charakter slovenského
národa a jeho kultury. Emotivní filmová
báseň, na které spolupracovali dva významní
tvůrci – Alexandr Hackenschmied na střihu
a František Škvor jako autor hudby. Zem
spieva byla vyrobena s přispěním Matice
slovenské v produkci Ladislava Koldy. Na
MFF v Benátkách v roce 1934 získala spolu
s filmy Extase, Řeka a Bouře nad Tatrami
Zlatý pohár města Benátek.
Andrej Kristín / Nové Slovensko
SSR 1970 / 23 min. / 35mm
Dokumentární film režiséra, scenáristy
a kameramana Andreje Kristína vznikl
na objednávku Tatrapressu k propagaci
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„nového Slovenska“ v zahraničí, ale na
počátku normalizace, ve změněných
politických podmínkách, bylo rozhodnuto,
že se film dostane i do domácí distribuce.
Diváci měli obdivovat krásu krajiny, kulturní
bohatství, vědeckou práci v laboratořích
nebo výkresy na rýsovacích prknech.
Modernistickou architekturu, jež byla
postavena podle těchto výkresů, film
zaznamenává působivými leteckými záběry
doplněnými hudbou Jozefa Malovce
a komentářem, který napsal bývalý
avantgardní básník a tehdejší režimní
funkcionář Andrej Plávka. Film zobrazuje
přednosti moderního života, ale zároveň
hraje na nacionalistickou strunu. Mluví
o zemi v samém středu Evropy mezi Tatrami
a Dunajem, kde „od nepaměti žili Slováci“.
Krátce po federalizaci je „nove Slovensko“
prezentováno jako sebevědomá, průmyslově
i kulturně vyspělá země, jejíž modernizace
organicky vyplývá z dlouhých národních
dějin zachycených už od pravěku.
Sobota 23/01
17.30 Emil Synek – Robert Land / Jana
ČSR 1935 / hrají: Helena Bušová,
Zdeněk Štěpánek, Ladislav Boháč,
Stanislav Neumann / 79 min. / 35mm
Melodrama z venkovského prostředí bylo
natočeno zároveň ve dvou jazykových ver‑
zích. Česká i německá verze používají tytéž
motivy a obrazy, obdobně konstruují idylické
prostory českého/německého venkova, děj je
shodný, totožná jsou i jména postav. Lidové
kroje a ornamentika, které vždy reprezentuji
jasně vymezenou etnickou nebo národní
skupinu, jsou rovněž v obou verzích shodné.
Tento film tudíž výraznými úpravami nutného
„překladu“ mezi jednotlivými etnickými sku‑
pinami neprošel, a tak jedno a totéž pro‑
středí je střídavě českou „vlastí“, nebo ně‑
meckou „Heimat“. Jana tak značně kompli‑
kuje otázku národní reprezentace a ukazuje
propojení či stejnorodost česko‑německé
národní ikonografie a česko‑německého
folklóru, které však byly a jsou pod vlivem
politických událostí vnímány odděleně, re‑
spektive často až protichůdně.
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Sobota 30/01
17.30 Martin Frič / Jánošík
ČSR 1935 / hrají: Paľo Bielik, Zlata
Hajdúková, Andrej Bagar, Theodor
Pištěk / 79 min. / 35mm
Juraj Jánošík, legenda slovenské lidové
kultury a národní symbol. Filmový Jánošík
se stal očekávanou kulturní událostí, která
po premiéře přerostla v senzaci. Snímek
byl i přes maďarské protesty uveden na
MFF v Benátkách roku 1936 a tentýž rok
získali režisér Martin Frič a kameraman
Ferdinand Pečenka cenu ministra průmyslu,
obchodu a živností. Fričův Jánošík naplnil
nejen představu o národním filmu, ale
i o skutečném filmu československém.
Podle jednoho z dobových názorů mohla
vzniknout československá syntéza jedině
tak, že pokročilejší česká strana dodá
techniku a filmaře, zatímco Slovensko,
které má „vyvinutý cit pro krásu, eleganci
a modernost“, propůjčí společnému
dílu romantismus duše, hudbu s mnoha
přitažlivými motivy a vkus v módě. A byl to
právě český filmař, jehož dílo pro mnoho
slovenských kritiků představovalo citlivý
a moderní přístup k slovenské kultuře,
nikoli kýč nebo dokonce exploataci daného
tématu.

Sobota 13/02
17.30 Jiří Trnka / Staré pověsti české
ČSR 1952 / mluví: Václav Vydra,
Eduard Kohout, Zdeněk Štěpánek,
Karel Höger, Růžena Nasková /
77 min. / 35mm
Václav Černý (1905–1987), nejvýraznější
český literární kritik po F. X. Šaldovi,
o kinematografii prakticky nepsal. Zde
jedna pamětihodná výjimka: „Jiří Trnka
byl velký sebevědomý umělec, zjev i lidsky
mezi kumštýřskými bohémy, což bylo
jeho prostředí, imposantní. Poznal jsem
ho ve chvíli Starých pověstí českých,
inspirovaných Jiráskem, a třebaže možnost
spolupráce, jež se rýsovala – chystal Dona
Quijota – nevyústila k mé lítosti v nic
konkrétnějšího, velmi jsem si ho vážil, jeho
Pověsti mám vůbec za nejvýznačnější dílo
národního umění těch let, literaturu v to
zahrnuje, a také za dílo nejcharakternější,
to pro pathetický náboj národně‑resistentní
(episoda Neklana a Čestmírova zápasu
s Východem na Turském poli).“

Sobota 06/02
17.30 Karel Zeman / Baron Prášil
ČSR 1961 / hrají: Miloš Kopecký,
Jana Brejchová, Rudolf Jelínek, Karel
Höger, Jan Werich / 78 min. / 35mm
Na dnes již proslulý Vynález zkázy (1958)
Zeman navázal dalším kombinovaným
filmem. Vlastní trikové postupy využívající
techniky kresleného a hraného filmu zde
poprvé obohatil o barvu. V jeho záměru však
chromatické vidění nemělo popisný, nýbrž
funkční význam: účelně dramatizovalo scény
a podpořilo emocionální obsah. Zatímco
v předchozím snímku se nechal inspirovat
Verneovou fantazií a původními Riouovými
a Bennetovými ilustracemi, podkladem
k realizaci příběhu Barona Prášila se staly
rytiny Gustava Doré.
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Během festivalového týdne proběhne kolem
třiceti akcí: koncerty, výstavy, filmové
projekce, literární večery, interaktivní
pořady pro školy, setkání s významnými
osobnostmi a řada dalších programů
pro všechny věkové a zájmové skupiny.

Mene Tekel
2016
–
Mládež v době
nesvobody

Záštitu nad úvodním večerem převzal
J. E. Alberts Sarkanis, velvyslanec Lotyšské
republiky v České republice. Nad středečním
a čtvrtečním večerem převzal záštitu
J. E. Borys Zajčuk, velvyslanec Ukrajiny
v České republice.

Úterý 23/02
18.30 Dzintra Geka /
Boží ptáčci / Dieva putniņi
Lotyšsko 2015 / CZT / 90 min. /
DVD / česká premiéra
V období před koncem druhé světové války,
kdy bylo jasné, že Lotyšsko znovu obsadí
sovětská armáda, uprchlo přibližně 150
tisíc Lotyšů do Německa. V táborech si
Lotyši, kteří pocházeli z různých sociálních
vrstev, říkali boží ptáčci a snažili se
zorganizovat život podle svých tradičních
zvyklostí. Když Lotyšsko znovu získalo svou
nezávislost, část vycestovalých se vrátila,
velká část však zůstala rozptýlena ve světě.
Nejnovější dokument režisérky Dzintry Geky
zobrazuje pohnuté osudy rodin navrátilců.
Slavnostního uvedení filmu se zúčastní
režisérka Dzintra Geka, autor hudby k filmu,
skladatel Pēteris Vasks a filmová delegace.

Unikátní snímek získal hlavní ocenění na
Národním filmovém festivalu v Kyjevě a byl
promítán na mezinárodním filmovém festivalu
AFI v Los Angeles a na Filmovém fóru v New
Yorku. Film poukazuje na poměrně neznámou
tragédii – svévolně způsobený hladomor
mezi lety 1932–1933 v Sovětském svazu,
zejména na Ukrajině.
Po skončení filmu následuje beseda
s režisérem a historiky.
Čtvrtek 25/02
18.30 Oles Jančuk /
Společnost hrdinů / Zalizna sotnia
Ukrajina 2004 / hrají: Iryna
Bardakovová, Mykola Boklan,
Oleg Drach / CZT / 97 min. / DVD
Děj filmu se odehrává v oblasti západní
Ukrajiny a východního Polska. Tyto oblasti
byly obývané samotnými Ukrajinci do té
doby, než je okupovalo bolševické Rusko
a posléze nacistická třetí říše. V konečném
důsledku byly tyto oblasti Stalinem
„darovány“ komunistickému Polsku.
Hrdinové filmu, založeném na skutečných
událostech, jsou mladí dobrovolníci
Ukrajinské povstalecké armády. Záměrem
autorů snímku není vykreslovat pouze
hrdinství těchto časů, ale také ukázat, že
i během války, extrémních podmínek a pod
nánosem špíny, krve a smrti, může člověk
stále zůstat člověkem a zachovat svou
etiku, důstojnost a mravnost. Stejně tak je
bez ohledu na všudypřítomnou smrt vždy
schopen milovat.
Po skončení filmu následuje beseda
s režisérem a historiky.

Středa 24/02
18.30 Oles Jančuk /
Hladomor 33 / Golod-33
Ukrajina 1991 /
hrají: Alexej Gorbunov, Georgij
Morozjuk / CZT / 115 min. / DVD
Film zobrazuje děsivé roky hladomoru
třicátých let dvacátého století
prostřednictvím jedné rodiny, z nichž
apokalyptickou situaci nikdo nepřežil.
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Neděle 10/01
15.00 Tři tučňáci a jiné pohádky
↓
moderované pásmo pohádek
s pohybovou dílnou / 110 min. /
35mm / od 3 let
Jablko /
r. George Dunning / VB 1961
Příhody Ferdy mravence /
r. Hermína Týrlová / ČSR 1977
Tři tučňáci /
r. V. Danilevič / SSSR 1961
Barvy, štětec a námořník /
r. B. Ranitović / Jugoslávie 1988
Bolek a Lolek – dva rytíři /
r. W. Nehrebecki / Polsko 1983

Ponrepo
dětem

Vítáme nový rok! Po promítání bude
následovat animační dílna šitá všem malým
účastníkům na míru. Děti si vyzkoušejí
techniku animace, při níž vůbec nemusejí
umět kreslit. Díky pixilaci se z nich stanou
herci schopní překonat i fyzikální zákony.
Neděle 17/01
15.00 Věra Plívová‑Šimková /
Krakonoš a lyžníci
ČSR 1980 / hrají: Milan Padalík,
Jan Kreidl, Viktor Král / 73 min. /
35mm / od 7 let
Jenda a Matěj vypomáhají ve sklářských
hutích v horách, kde žijí. Z běhu všedních
dní kluky vytrhne proslulý pašerák, který
snadno uniká celníkům, protože používá
nejnovější vynález pocházející z Norska:
jezdí totiž na lyžích. Muž, jenž pro obyvatele
krkonošské vísky ztělesňuje vzpouru proti
nespravedlivé vrchnosti, nakazí svou vášní
pro lyžování nejen zvídavé kluky, ale také
jejich učitele.

Neděle 24/01
15.00 L
 unapark filmových vynálezů
↓
moderované pásmo pohádek
s filmovou dílnou / 100 min. /
35 mm / od 6 let
Cvičení psi / Francie 1907
Pan Prokouk filmuje /
r. Karel Zeman / ČSR 1948
O zlaté rybce /
r. Jiří Trnka / ČSR 1951
Bolek a náměsíčný Lolek /
r. E. Kotowski / Polsko 1979
Jen počkej! XI. /
r. V. Kotěnočkin / SSSR 1977
Víte, jak lidé přišli na to, že se můžeme na
pohádky také dívat? Zjistili, že naše oči
jsou schopné zapamatovat si, co viděly před
malou chvílí. Díky tomu se před více než
sto lety zrodil film. Vedla k němu ale dlouhá
cesta, při které vznikla spousta zajímavých
objevů. V lunaparku filmových vynálezů
se s nimi seznámíme a také si vytvoříme
vlastní krátké příběhy. Ty budeme sledovat
v přístrojích, jako je například praxinoskop,
ale i na plátně, za pomoci laterny magiky.
Promítání doplní hudbou náš klavírista.
Neděle 31/01
15.00 A
 ž po uši v mechu
↓
moderované pásmo pohádek
s animační dílnou / 115 min. /
DVD / od 6 let
Až po uši v mechu / Výprava / Jak
Káťa usnula / Česko proti
chudobě / O Tondovi, který
svítil / Báry animovaný klip pro Žofii
Kabelkovou / Cvrček a mravenci
Průřez tvorbou Báry Valecké a Filipa
Pošivače představí malým i velkým divákům
různé animační techniky. Především
ploškovou animaci a loutkový film, který je
těmto autorům nejbližší. Součástí programu
bude i projekce jejich nejnovější společné
pohádky Až po uši v mechu, v níž se svět
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dvou lesních trnků, Josefky a Bertíka,
prolíná s osudem nešťastné Rusalky, které
nakonec pomohou z nesnází. Film propojuje
klasickou loutkovou animaci s moderní
digitální postprodukcí. Následující animační
dílnu povede režisér Filip Pošivač.

Neděle 21/02
15.00 Co bylo v klobouku a jiné pohádky
↓
moderované pásmo pohádek
s pohybovou dílnou /
110 min. / 35mm / od 3 let

Neděle 07/02
15.00 Alê Abreu / Chlapec a svět /
O Menino e o Mundo
Brazílie 2013 / 80 min. / DVD / od 7 let

Ferda v mraveništi /
r. Hermína Týrlová / ČSR 1977
Koťátko Haf /
r. L. Atamanov / SSSR 1976
Co bylo v klobouku /
r. L. Kadleček / ČSR 1963
Jen počkej! XV. /
r. V. Kotěnočkin / SSSR 1985

Nevšední animovaný film předvádějící sílu
obrazů a hudby s hlubokým poselstvím.
Moderní svět a jeho současné problémy
viděné očima malého chlapce. Dobrodružná
výprava jako varovný příběh globalizace.
Neděle 14/02
15.00 C
 HACHA CHICHI!
↓
pásmo grotesek s pohybovou
dílnou / 100 min. / 35mm /
od 5 do 12 let

Neděle 28/02
15.00 Martin Duda /
Rosa & Dara a jejich velká
dobrodružství
ČR 2015 / hraje: Jana Štěpánková /
80 min. / DVD / od 3 let

Celní prohlídka / Francie 1905
Když opice dělají módu /
r. L. Seiler, C: Carruth / USA 1923
Joe Martin hrdinou /
r. H. Burns / USA 1921
Jimmy v Africe /
r. S. Herzig / USA 1927
Také si rádi hrajete na grotesku? Chceme
představit nejdůležitější postavy filmové
grotesky, podívat se na němé filmy
s klavírním doprovodem, společně se zasmát
v kině, ale také se naučit vytvářet vtipné
situace. Umíte naschvál zakopnout nebo se
zamotat do vlastních končetin?
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Pásmo pohádek, které se budou líbit
i těm nejmenším divákům. Kdo by neznal
legendárního Ferdu mravence, či vlka
a zajíce ze seriálu Jen počkej? Po promítání
se uskuteční pohybová a improvizační dílna.
Ta v zimě rozhodně všechny rozehřeje.

Pásmo krátkých animovaných filmů pro děti,
kterým vás provedou Rosa s Darou, jsou
příběhy plné napětí, přátelství a objevování.
Můžete se těšit na velké prázdninové
dobrodružství, které doplní mini příběhy,
ze kterých se dozvíte odpovědi na spoustu
zajímavých otázek. Dobrodružství Rosy
a Dary doplní tři animované filmy: Nový druh
(r. Kateřina Karhánková), Malý Cousteau
(r. Jakub Kouřil) a Mythopolis (r. Alexandra
Hetmerová).
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Úterý 05/01
15.30 Vladimír Hendrich / Sex, porno
a (devalvace) fantazie
Cílem komponovaného pořadu je zmapovat
vývoj filmů se sexuálně‑erotickými
a pornografickými prvky a zamyslet se
nad aktuálními společenskými a kulturně
‑politickými souvislostmi jejich novodobého
boomu.
Úterý 19/01
15.30 Jiří Flígl / Hongkong – komerční
kinematografie a národní identita
Filmová produkce bývalé britské kolonie
byla vždy podnikáním závislým na
návratnosti vynaložených prostředků.
Tento tržní předpoklad ale nikdy nestál
v cestě osobitým autorům, ani reflexím
společenských fenoménů.

Jak
vidět film?

Úterý 02/02
15.30 David Čeněk / Fenomén nových vln
v kinematografii
Francouzská nová vlna, nový německý
film, československá nová vlna, brazilské
cinema novo, švýcarská pětka a řada dalších
nový proudů, skupin a směrů se objevuje
v dějinách kinematografie nejvíce v období
padesátých a šedesátých let.
Úterý 16/02
15.30 Vladimír Hendrich /
Noc černá nejen tmou: film noir
Vladimír Hendrich, autor publikace Americká
drsná škola ve filmu (1986) o adaptacích
proslulých románů Dashiela Hammetta,
Raymonda Chandlera, J. M. Caina, Ernesta
Hemingwaye a dalších.
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Filmy

Úterý 05/01
20.00 Ridley Scott / Vetřelec / Alien
Velká Britanie – USA 1979 /
hrají: Tom Skerritt, Sigourney
Weaverová, Harry Dean
Stanton / CZT / 109 min. / 35mm

21.00 M
 idnight Movies
↓
John G. Avildsen / Rocky / Rocky
USA 1976 / hrají: Sylvester Stallone,
Talia Shireová, Burt Young /
CZV / 115 min. / 35mm

Monstrózně ničivé Cosi usiluje proniknout
na Zemi v kosmické lodi Nostromo, jejíž
posádka byla předem obětována v rámci
vědeckého výzkumu. Na „pětatřicítkové“
kopii To ožije: na plátně.

Stalloneho ikonický snímek, který se
prosadil v hollywoodském studiovém
systému se stejnou vervou, s jakou outsider
Rocky čelí ranám Apollo Creeda. Adriano!
Vstup 100 Kč.

Středa 06/01
20.00 Sergej Paradžanov /
Stíny zapomenutých předků /
Tini zabutych predkiv
SSSR – Ukrajina 1964 /
hrají: Ivan Mykolajčuk, Larisa
Kadočnikovová, Taťjana
Bestajevová / CZT / 90 min. / 35mm

Sobota 09/01
20.00 Michelangelo Antonioni /
Zvětšenina / Blow‑Up
Velká Británie 1967 /
hrají: David Hemmings,
Vanessa Redgraveová, Sarah
Milesová / CZT / 105 min. / 35mm

Nejslavnější ukrajinský film druhé poloviny
dvacátého století, lyricko‑etnografický
mýtus z kraje Huculů na pomezí jihozápadní
Ukrajiny a severního Rumunska o nešťastné
lásce dvou milenců, pocházejících ze
znepřátelených rodin. Kamera Jurije Iljenka
sleduje dění buď očima hrdinů, nebo
nestranným pohledem, při kterém však
podléhá okouzlení nad huculským stylem
života, zejména nad jeho sváteční podobou.
Pátek 08/01
18.30 Blake Edwards / Snídaně
u Tiffanyho / Breakfast at Tiffany’s
USA 1961 / hrají: Audrey Hepburnová,
George Peppard, Patricia Nealová,
Mickey Rooney / CZT / 97 min. / 35mm
Půvabná novela Trumana Capoteho (1958)
ve zpracování Blakea Edwardse, které
si našlo už několik generací věrných
fanoušků. Bezchybně ikonická Audrey jako
na první pohled nijak zvlášť hluboká, věčně
roztěkaná hrdinka, snažící se uskutečnit
své sny a představy o životě.
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Příběh fotografa, který objeví vraždu, aby
ji zase ztratil a našel „nové vidění“ – čili
přímo modelový antonioniovský film, nejvýše
oceněný (Cannes 1967: Zlatá palma)
a nejčastěji napodobovaný.
Neděle 10/01
17.30 Č
 eský film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Jan Schmidt / Luk královny Dorotky
ČSR 1970/ hrají: Jana Brejchová,
Ladislav Chudík, Vladimír Menšík,
Andrea Čunderlíková / 88 min. / 35mm
Nejen František Vláčil a Jiří Menzel se
v průběhu šedesátých let minulého století
pokusili o adaptaci literárních děl Vladislava
Vančury. Na samém sklonku dekády
realizoval svůj umělecky nejambicióznější
projekt Jan Schmidt, když podle povídek
ze sbírky Luk královny Dorotky natočil
stejnojmenný film. Společným motivem tří
příběhů (Brusič nožů, Konec vše napraví
a Dobrá míra), z nichž každý se odehrává
v jiném ročním období na jiném místě a v jiné
společnosti, je ošidnost lásky a velké i malé
zrady zamilovaných. Výjimečný herecký
výkon v neobvyklé trojroli zde podala Jana
Brejchová.
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Úterý 12/01
17.30 Film – náš pomocník
Lucie Česálková přestavuje svou
knihu a kolekci DVD
celkem 90 min. / DVD

Carette, Arlette Marchalová, Gérard
Oury, Louis de Funès, Simone
Signoretová, Michel Piccoli, Pierre
Mondy / 90 min. / CZT / 35mm
Danièle Delormeová, francouzský
herecký objev čtyřicátých let, v roli dívky
z Chambéry, pátrající v Paříži po příliš
„diskrétním“ tatínkovi svého dítěte. Ve
vedlejších rolích několik tváří z téže
generace, jejichž jména v roce 1951 sotva
komu něco řekla, ale o pár let později je
bude znát celý svět: Simone Signoretová,
Michel Piccoli, Louis de Funès…

Jeden – tisíc – milion /
r. Miroslav Hubáček / 1948
Jen čtvrt hodinky /
r. Oldřich Mirad / 1956
Pomůžeme při nehodě /
r. Vojtěch Količ / 1954
Ovocné šťávy /
r. Ludvík Hájek / 1959
Na podzim roku 2015 vydal Národní
filmový archiv pod názvem Film – náš
pomocník kolekci DVD s českými krátkými
filmy 50. let. Do souvislostí tyto snímky
uvádí nová stejnojmenná publikace Lucie
Česálkové, věnující se zvlášť jednotlivým
tematickým oblastem krátkometrážní
tvorby, zastoupeným na DVD, a také
specifickým způsobům, jakými byly tyto filmy
distribuovány.
20.00 Sergej Paradžanov / Barva
granátového jablka / Sajat Nova
SSSR – Arménie 1969 / hrají: Sofiko
Čiaureliová, Melkon Alekjan, Vilen
Galstjan / CZT / 67 min. / 35mm
+ krátký film Arménské památky /
r. Gagik Stepanjan / SSSR – Arménie
1984 / CZT / 15 min.
Jeden z malé hrstky snímků, jimž se
v celých dějinách filmu nepodobá žádný
druhý. Syntéza pohanského starověkého
arménského divadla, transcendentální
poetiky křesťanských ikon, perských
miniatur a poezie Sajat Novy, básníka
osmnáctého století, píšícího arménsky,
gruzínsky, ázerbájdžánsky a persky.
Čtvrtek 14/01
17.30 Jean‑Paul Le Chanois /
Adresát neznámý /
…sans laisser d’adresse
Francie 1951 / hrají: Danièle
Delormeová, Bernard Blier, Julien
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Pátek 15/01
17.30 Z ticha do ticha
– „anonymní“ autor Milan Peer
↓
Republika Žižkov / 1967 / 8 min.
Šťastný Josef / 1970 / 7 min.
Utkání / 1980 / 12 min.
Stovka / 1978 / 15 min.
Okna / 1981 / 13 min.
Setkání třetího druhu / 1983 / 12 min.
Sonda / spolur. Igor Ševčík /
1986 / 7 min.
Ticho / 1969 / 11 min.
Vedle desítek zakázkových titulů
a příspěvků do periodických televizních
pořadů (Kanafas, Salon český, Diagnóza)
vytvořil Milan Peer v sedmdesátých až
devadesátých letech minulého století
pozoruhodnou linii autorských dokumentů,
vyznačujících se vždy hlubším a osobitým
zamyšlením nad jevy, na které se zaměřil.
Jeho filmy, pro něž je charakteristická
různá míra stylizace výchozího autentického
materiálu, vyznívají jako drobné eseje,
nápadité a hravé, překvapující neobvyklým
úhlem pohledu a odlehčené svérázným
smyslem pro humor. Peerův způsob pronikání
pod povrch věcí sestává z náznaků, je
nenápadný a rafinovaně osciluje mezi ironií
a jemně melancholickou tóninou.
20.00 Jacques Demy /
Paraplíčka ze Cherbourgu /
Les Parapluies de Cherbourg
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Francie 1963 / hrají: Catherine
Deneuveová, Nino Castelnuovo,
Anne Vernonová, Marc
Michel / CZT / 85 min. / 35mm
+ krátký film Déšť / r. Joris
Ivens / Nizozemsko 1929 / 10 min.
„Co je v naší dnešní kultuře tabu, nerado se
to vidí a je to zapovězeno, to není sex ani
chtíč. Co se nesmí dát najevo, to jsou city.“
Roland Barthes
Film plný barev, v němž se od začátku do
konce zpívá a ještě ke všemu především
o lásce, jenž se však přesto zařadil
mezi milníky výsostně modernistického
a intelektuálního hnutí, jímž byla
francouzská nová vlna – jako jeden
z jejích nejpozoruhodnějších stylistických
experimentů. Obsah? Okouzlení.
Zamilovanost. Krátké společné štěstí.
Nucené odloučení. Zrada bez viníků…
Věci příliš jednoduché a příliš pravdivé,
kterým je třeba se buď otevřít, nebo je
označit za sentimentální pohádku. Co lze
filmu vytknout: že se ve své (bláhové?)
víře v lásku zapomněl pojistit dnes téměř
povinnou dávkou cynismu a že vyžaduje
totéž po divácích.
Sobota 16/01
20.00 Apichatpong Weerasethakul /
Láska z Khon Kaen /
Rak Ti Khon Kaen
Thajsko 2015 / hrají: Jenjira Pongpas
Widnerová, Banlop Lomnoi /
CZT / 122 min. / Blu‑ray
Nejslavnější thajský filmař se loni vrátil na
festival v Cannes, odkud si v roce 2010
odvezl nejvyšší trofej, Zlatou palmu (za film
Strýček Búnmí) s novým snímkem Láska
z Khon Kaen. Dobrovolnice v nemocnici,
kde leží v karanténě vojáci trpící záhadnou
spavou nemocí, se o jednoho z nich stará
a poté, co se spřátelí s jednou mladou
ženou, která funguje jako médium, doufá,
že se přiblíží tajemství starodávného
místa, na němž byla nemocnice postavena.
V listopadovém hlasování 168 mezinárodních

kritiků o nejlepší filmy roku 2015,
uspořádaném časopisem Sight and Sound,
skončila Láska z Khon Kaen na pátém
místě, redakce Cahiers du cinéma jí ve své
celoroční bilanci přiřkla druhé místo.
Neděle 17/01
17.30 Franco Zeffirelli / Giacomo Puccini
– La Bohème / La Bohème
Švýcarsko 1965 / zpívají: Mirella
Freniová, Gianni Raimondi, Ronaldo
Panerai / režie filmového záznamu
Wilhelm Semmelroth /
CZT / 104 min. / 35mm
Pucciniho opera (1896) pod taktovkou
Herberta von Karajana v inscenaci Franca
Zeffirelliho, půl století napodobované
na mnoha jevištích světa – a dodnes
nepřekonané. Bez konkurence zůstává
pro znalce i představitelka tragické hlavní
postavy, sopranistka Mirella Freniová,
jejím partnerem je Gianni Raimondi. Hraje
orchestr milánské La Scaly.
Středa 20/01
17.30 Č
 eský film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Vladimír Sís – Ladislav Smoček /
Piknik
ČSR 1967/ hrají: Pavel Landovský,
Jiří Hálek, Josef Somr, Miroslav
Macháček, Milan Sandhaus /
67 min. / 35mm
Pětice amerických vojáků se prodírá
tropickou džunglí, aby zjistila, jestli
se na ostrově skrývají Japonci. Strach
a tíseň z všudypřítomného nebezpečí
vyvolává mezi nimi konflikty, podezřívavost
narůstá a na místě jako stvořeném pro
piknik se strhává drama… Filmový přepis
úspěšného divadelního představení
režiséra, dramaturga a scenáristy pražského
Činoherního klubu Ladislava Smočka.
Dodnes jedinečný protiválečný černobílý film
připomíná obdobný britský snímek Pahorek
Sidneyho Lumeta z roku 1965. V hereckém
ansámblu – v čele s Pavlem Landovským
– se sešli představitelé vystupující ve
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zmíněné divadelní hře. Kamera Stanislava
Miloty objevující velké naturalistické detaily
a niterná hudební kompozice Jana Klusáka
zvýrazňují psychologické napětí „povídky
z pralesa“, jak zněl poněkud matoucí dobový
slogan k filmu.

Středa 27/01
17.30 Č
 eský film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Antonín Máša / Ohlédnutí
ČSR 1968 / hrají: Jiřina Třebická,
Petr Čepek, Miroslav Nohýnek, Věra
Galatíková / 93 min. / 35mm

Pátek 22/01
18.30 Check the Czechs XXL
celkem 180 min.

Třetí celovečerní film Antonína Máši je
ohlédnutím za podstatou lidské oběti.
Jan Žalman ve své knize Umlčený film
o něm napsal: „K přímému vidění a stylu
se Máša vrátil filmem Ohlédnutí, v němž
volně adaptoval stejnojmennou novelu
Mileny Honzíkové. Filmový scenárista
putuje s literární autorkou po místech, kde
se odehrávala jednotlivá zastavení jejího
autobiografického románu, který má být
zfilmován, a kus po kuse se tak dovídá její
osud… Pro Mášu to byla další příležitost ke
generačnímu zamyšlení, tentokrát v složité
konfrontační rovině: do hry vstupovala celá
válečná i poválečná historie, viděná optikou
dvou diametrálně se lišících zkušeností.“

České filmové centrum a Festival krátkých
filmů Praha zvou na večer věnovaný české
krátkometrážní tvorbě. V rámci večera
proběhne křest výběrové kolekce Czech
Short Films Vol. 7, projekce aktuálních
hraných krátkých filmů ve výběru 11.
ročníku FKF Praha a filmů vybraných na
reprezentativní DVD za přítomnosti tvůrců
a vyhlášení nominací na Cenu Magnesia za
nejlepší studentský film 2016.
Neděle 24/01
17.30 Franco Zeffirelli / Zkrocení zlé
ženy / The Taming of the Shrew
Itálie – USA 1964 / hrají: Richard
Burton, Elizabeth Taylorová, Michael
Hordern, Cyril Cusack, Michael
York / CZT / 116 min. / 35mm
Franco Zeffirelli prošel mnoha profesemi
na divadle i ve filmu: začínal jako divadelní
herec, ale vzbudil pozornost především
jako návrhář výprav u her inscenovaných
Luchinem Viscontim, jemuž také asistoval
na filmech Země se chvěje, Nejkrásnější
a Vášeň. Od roku 1950 už Zeffirelli působil
jako samostatný režisér, známý svými
moderními inscenacemi klasických oper
a činoher. S klasickými látkami, napsanými
pro divadlo, se pak prosadil také jako
filmový režisér. Zkušenost s vedením herců
různých národností, péče o výtvarnou
stránku inscenace – to vše se projevilo na
adaptaci Zkrocení zlé ženy, která nezapře
divadelní původ předlohy ani režiséra.
Film je postaven především na výrazných
hereckých výkonech hlavních představitelů
a podmanivě komponovaných scenériích.

66

Ponrepo

Pátek 29/01
20.00 p
 oslední projekce před koncem
monopolu pro ČR
↓
Marco Bellocchio / Zvítězit / Vincere
Itálie – Francie 2009 /
hrají: Filippo Timi, Giovanna
Mezzogiornoová, Fausto Russo
Alesi / CZT / 122 min. / 35mm
Mistrné zpracování skutečného příběhu
tragické lásky krásné a inteligentní ženy ke
ctižádostivému muži, který se stane italským
diktátorem, jistému Benitovi. „Celý můj film
stojí na protimluvu,“ říká klasik italského
filmu Marco Bellocchio, „je melodramatem,
ale futuristickým ,futurizovaným‘ od začátku
až do konce.“
Sobota 30/01
20.00 Karel Anton / Pohádka máje
ČSR 1926 / hrají: Ferdinand
Kaňkovský, Anna Opplová, Anita
Janová, Jarmila Horáková, Jiří
Voskovec / 115 min.

Program 01–02 / 16

67

Lyricky pojatý příběh o čisté, jarní lásce
mezi nesmělou, mírně naivní dívkou
z venkovské samoty a mírně zhýralým, ale
dobrosrdečným studentem práv z Prahy.
Filmový debut Jiřího Voskovce, vystupujícího
pod pseudonymem Petr Dolan, jenž ztělesnil
studenta Ríšu v Antonově odvážné adaptaci
impresionistického románu Viléma Mrštíka.
Spíše než strhující děj může dnešního
diváka zaujmout vynikající, poeticky laděná
kamera Václava Vícha, především záběry
romantické krajiny. Projekci němého filmu
umocní živý hudební doprovod v podání
Andrey Rottina a uskupení Neuvěřitelno.

Vskutku nevšední původní název Slon, to
nesmírně mate nahradili čeští distributoři
jednoznačným titulem Záletník. Snad jim
vadilo, že v češtině by se Un élephant ça
trompe énormement nerýmovalo (i když
v takovém Německu to vůbec nebylo
překážkou; tam se snímek hrál jako Ein
Elephant irrt sich gewaltig). Nesmírně
zmateným záletníkem‑smolařem je Jean
Rochefort, jehož s krajní pečlivostí
připravovaná mimomanželská aféra skončí
naprostým fiaskem. V roli jeho podváděné
ženy uvidíme Danièle Delormeovou, manželku
režiséra.

Úterý 02/02
20.00 Víctor Eríce / Duch úlu /
El espíritu de la colmena
Španělsko 1973 / hrají: Fernando
Fernán Gómez, Ana Torrentová,
Teresa Gimperaová, Boris Karloff (ve
filmu Jamese Whalea Frankenstein,
1931) / CZT / 92 min. / 35mm
+ krátký film Přijel biograf / Francie
1913 / 4 min.

Čtvrtek 04/02
17.30 Mrinal Sen / Přijímací
pohovor / Interview
Indie 1970 / hrají: Randžit
Málik, Bulbul Mucherdží, Sechar
Čatterdží / CZT / 79 min. / 35mm

„Je dnes ještě zapotřebí připomínat
důležitost filmu Víctora Eríceho z roku
1973? Duch úlu je jednou z oněch stálic,
kolem nichž se otáčejí dějiny filmu,
podobně jako Vigova Trojka z mravů,
Rosselliniho Německo v roce nultém,
Laughtonova Noc lovce, Kiarostamího Kde
je dům mého přítele – samá zásadní díla
vztahující se k dětství. Duch úlu dokáže
nadchnout a přitom prozkoušet všechny
síly kinematografie až do obou krajností:
komplexity a jednoduchosti.“
Jean‑Michel Frodon
Středa 03/02
17.30 Yves Robert / Záletník (Slon, to
nesmírně mate) / Un élephant ça
trompe énormement
Francie 1976 / hrají: Jean Rochefort,
Danièle Delormeová, Claude Brasseur,
Guy Bedos, Victor Lanoux, Anny
Dupereyová / režie českého dabingu:
Zdenek Sirový / 89 min. / 35mm
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hvězdopravce. Policii to pochopitelně vůbec
nezajímá. Ale Hejna udělá všem horoskopy,“
popsal svůj celovečerní debut Juraj Herz.
Námětem mu byla kniha Hany Bělohradské
Poslední večeře.
Sobota 06/02
20.00 Greg Pope a hosté a film
a diaprojektor a Moviola
a gramofon a vůbec
Britský umělec Greg Pope představí
své krátké filmy a dílo pro diaprojektor.
Projekci doplní živá hudba Vojtěcha
Procházky. Závěrem uvede dvojice
Moralesova / Bagdasarov svůj experimentální
kus pro film a gramofon.

Úterý 09/02
20.00 Jacques Demy /
Slečinky z Rochefortu /
Les Demoiselles de Rochefort
Francie 1966 / hrají: Catherine
Deneuveová, Françoise Dorléacová,
Michel Piccoli, Danielle Darrieuxová,
Gene Kelly, Jacques Perrin, George
Chakiris / CZT / 118 min. / 35mm
+ krátký film Jiné doby, jiné
zámky / r. Agnès Vardová /
Francie 1957 / CZV / 8 min.
„Není krásy, která by nepramenila ze
zranění.“ Jean Genet

Maas Observation /
1997 / 11 min. / 16mm
Filmový esej z rotterdamských doků.

Generační výpověď o „koloniální kocovině“,
podaná z pozic nového indického filmu
přelomu šedesátých a sedmdesátých let;
první díl tak zvané kalkatské trilogie.
Příhody mladíka, jenž k získání místa
potřebuje evropský oblek, ale ten má
v čistírně, která právě stávkuje. Rándžit
Málik byl za svůj výkon v hlavní roli oceněn
na festivalu v Karlových Varech roku 1972,
ve stejném roce si snímek odnesl z Colomba
Cenu kritiky.

Lofoten / 2000 / 3 min. / video

Pátek 05/02
17.30 Český film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Juraj Herz / Znamení Raka
ČSR 1966 / hrají: Zora Božinová,
Zdeněk Štěpánek, Alena
Kreuzmannová, Ilja Prachař /
89 min. / 35mm

Prole Art Threat /
2010 / 3 min. / 35mm

„Znamení Raka je vlastně na první pohled
detektivka, ale příběh kolem vraždy
lékaře slouží jen jako záminka k rozkrytí
vztahů mezi lékaři, mezi lékaři a pacienty
a politických vazeb mezi postavami
příběhu. Astrolog Hejna sleduje, jak
policisté vyšetřují, a nabízí jim své služby

Shadow Trap / 2007 / 8 min. / 35mm

Ponrepo

Blau Peru – Studie 1 /
30 min. / Moviola Super8 a
preparovaný gramofon Alexandry
Moralesové a Georgije Bagdasarova

Studie arktické krajiny.
Moonwalk / 2001 / 1 min. / video
Digitální haiku: meditace o měsíci,
obloze, moři a sněhu.
Incidence Room /
2003 / 9 min. / video
Čtyři kousky z města, oken, hor a lidí.

Popsaný film: slova písně Prole Art
Threat.
Shot Film / 2009 / 4 min. / 35mm
Film vystřelený z brokovnice.

Krystaly emulze kladené na čistý
35mm film.

Zapomeňte na všechno, co jste si kdy
mysleli o muzikálu… Tak by přibližně mohl
znít reklamní slogan na film Slečinky
z Rochefortu. Milostnému příběhu,
melodickým písničkám a excesivní barevné
dramaturgii ani na okamžik nehrozí
sklouznutí do kýče, na jehož pomezí se
často dostaly i ty nejlepší hollywoodské
muzikály – jim je zde vzdán patřičný hold
v osobě Gena Kellyho v jedné z hlavních rolí.
„Slečinky“ z názvu filmu vyučují balet a ve
volném čase čekají na velkou lásku. Jejich
představitelky – Françoise Dorléacová
a Catherine Deneuveová – byly sestrami
ve filmu i ve skutečnosti. Hvězdnou slávu
klasického stylu reprezentuje Danielle
Darrieuxová, „vyslancem“ West Side
Story je tanečník George Chakiris, z jindy
světácky dekadentního Michela Piccoliho
se stal dojemný zhrzený milovník. Slečinky
z Rochefortu jsou filmem oslavujícím
(a zachraňujícím) romantický pohled na
svět, bez naivity, ale také bez kompromisů.
A bez jakýchkoli zábran – s „emocionálním
nasazením“, jaké si realističtější žánry
nemohou dovolit.

Shutter Sky Shutter Trees /
20 min. / diaprojektor a elektronika /
ve spolupráci s Vojtěchem Procházkou
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Pátek 12/02
21.00 Midnight Movies
↓
Steven Spielberg / Duel / Duel
USA 1971 / hrají: Dennis Weaver,
Jaqueline Scottová, Eddie
Firestone / CZT / 90 min. / 35mm
Spielbergův debut, původně natočený
jako televizní film, zazářil v evropské
kinodistribuci a otevřel režisérovi cestu
k jeho nejslavnějším snímkům.
Pondělí 15/02
20.00 Dziga Vertov / Symfonie Donbasu /
Entuzijazm – Simfonija Donbas
SSSR – Ukrajina 1930 /
CZT / 65 min. / 35mm
lektorský úvod Martin Čihák
Během roku 1930 pracuje Dziga Vertov
na svém prvním a nejlepším zvukovém
filmu Symfonie Donbasu. Naposledy tvoří
v relativně svobodných podmínkách. Film má
premiéru 1. listopadu, o pět měsíců později
je náhle podroben tvrdé ideologické kritice
z pera Karla Radeka (tento vysoký stranický
činitel padne v roce 1937 sám za oběť
stalinským čistkám). Vertov zveřejnil v tisku
na svou obranu dopis, který mu po zhlédnutí
díla napsal Charles Chaplin, ale místo aby
tím své odpůrce umlčel, vysloužil si jen další
osočení z údajného velikášství a sebechvály.
Chaplin napsal: „Nikdy bych nevěřil, že se
průmyslové zvuky dají uspořádat tak, aby se
zdály krásnými. Považuji Symfonii Donbassu
za jednu z nejvzrušivějších symfonií,
jaké jsem kdy slyšel. Mr. Dziga Vertov je
hudebník. Profesoři by se od něj měli učit
a ne se s ním přít. Gratuluji.“
Středa 17/02
20.00 André Delvaux /
Jeden večer, jeden vlak /
Un soir, un train
Belgie – Francie 1968 / hrají: Anouk
Aiméeová, Yves Montand, Adriana
Bogdanová / CZT / 87 min. / 35mm
+ krátký film Brusel / Belgie 1938 /
6 min.
70

Magický realismus? Přesněji řečeno film,
který se z realismu do magie a mystiky
propadá – nenápadným a zcela nečekaným
způsobem. Snímek Jeden večer, jeden vlak,
do jisté míry esence belgického filmového
umění, vznikl na základě literární předlohy
Johana Daisnea. Koprodukci s Francií si
vynutila okolnost, že se dílo zabývá v Belgii
tabuizovaným tématem řeči. Ve sporu mezi
Vlámy a Valony na univerzitě se Mathias
(Yves Montand) postaví na stranu svých
vlámských studentů. Z obavy, že by se
mohl znelíbit, však stále odkládá sňatek se
svou francouzskou přítelkyní Anne (Anouk
Aiméeová). Vlámštinu ve filmu slyšíme
při přípravě divadelního představení,
na jehož textu se Mathias podílel. Anne
je autorkou expresionistické dekorace
a kostýmů, jež připomínají Murnauova Upíra
Nosferatu, a tak prozrazují Delvauxův obdiv
k německému mistrovi. Na Aiméeovou režisér
myslel už při psaní scénáře, Montanda si
vybral po zhlédnutí filmu Alaina Resnaise
Válka skončila. Z oblíbených motivů, které
procházejí celým dílem, má v druhém filmu
významné místo cesta vlakem, představující
cestu za poznáním života, ale také smrti.
Postava Smrti je při tom rovněž přítomná
ve zmíněném divadelním představení a je
to právě nešťastná Anne, kdo navrhl její
kostým. Mathias příliš pozdě pochopí
ženinu osamělost a význam, jaký pro něho
její blízkost měla. Snovou atmosféru, jejíž
součástí jsou věci, které nemusejí být tím,
čím se zdají, zdůraznil režisér ostrými střihy,
zkratkou a zvuky, jež nejsou doprovázeny
obrazem. Chvilková fascinace tajemnou
Moirou (moira = osudová moc, úděl) se
mění v mdlobu a před Mathiasem stojí táž
půvabná dívka, ale bez minulého kouzla.
Náhle nejsou podstatné obrazy, které byly
snad pouze výtvorem mužovy rozjitřené
fantazie, ale jejich dešifrování, nabyté
poznáním.

Ponrepo
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Čtvrtek 18/02
20.00 Jan Strejcovský / Jemná intervence
ČR 2015 / 50 min. / DVD
„Film pojednává o přístupu různých
architektů a sochařů, tematicky sdružených
projekty Skulpturlandskap Nordland
a National Tourist Roads Norway,
k práci v krajině. Dokumentuje jejich
snahy a fluidním kamerovým rámováním
i výpověďmi samotných autorů, kurátorů,
představitelů kulturních institucí, studentů
i kolemjdoucích se snaží ohledat principy
utváření veřejného prostoru a koexistence
krajiny s lidskou intervencí.“ Jan
Strejcovský
Pátek 19/02
19.30 Fritz Lang /
Doktor Mabuse, dobrodruh /
Dr. Mabuse, der Spieler
Německo 1922 / hrají: Rudolf Klein
‑Rogge, Aud Egede Nissenová,
Bernhard Goetzke, Alfred
Abel / CZT / 195 min. / 35mm
Postava démonického doktora Mabuse
pronásledovala Fritze Langa s dlouhými
přestávkami čtyřicet let, až do jeho
posledního filmu Tisíc očí doktora
Mabuse (1960); do „zlatého fondu“ patří
však především němý první díl. Mabuse,
nihilistický genius zločinu prahnoucí
po ovládání pro ovládání, je strůjcem
neuvěřitelných událostí, ale Langova
režie dovede nechat prosvítat těmito
absurditami atmosféru doby zmítající
se v hospodářských a společenských
zmatcích počátku dvacátých let. Zatímco
dnešní divák se nechá rád strhnout
fabulační svobodou děje, v době premiéry
se Německo, vzpamatovávající se
z levicových a pravicových pokusů o puč,
poznalo v Langově filmu víc než v jiných,
realističtějších snímcích (což přivolalo
pozornost cenzorů). Expresionismus, jehož
vliv je v tomto filmu z roku 1922 stále
nepřehlédnutelný (navzdory distancovanému
hodnocení tohoto směru, které režisér
‑ironik vkládá do úst svému hrdinovi!) je pro
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tvůrce pouze výchozím bodem na cestě do
nezaměnitelného „langovského univerza“,
jehož bohatství je zde již stejně bezbřehé
jako v pozdější Metropolis (1925–27)…
a stejně odolné vůči času.
Neděle 21/02
17.30 Český film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Ladislav Rychman / Šest černých
dívek aneb Proč zmizel zajíc?
ČSR 1969 / hrají: Lubomír Lipský,
Zdeněk Řehoř, Josef Chvalina,
František Peterka, Vladimír
Menšík / 80 min. / 35mm
„Tento film navazuje žánrově na snímek
Zločin v dívčí škole. Paroduje jak detektivní
žánr sám o sobě, tak i sex. Nic se tu nedá
brát vážně. V podtextu mi šlo o to, aby
detektiv tu figuroval spíš jako objekt,
rekvizita. Aby nebyl suverénním pánem,
aby taky občas trpěl… V tomto filmu hraje
velkou roli hudba. Ve Starcích na chmelu
to byl chór tří chlapců s kytarami – zde
jsou vystřídáni dětským chórem, který
doprovází text, ale není v obraze.“ Napsal
Ladislav Rychman o své recesní detektivní
komedii, která vznikla podle předlohy Josefa
Škvoreckého a hudbu k ní složili Jiří Bažant
a Jiří Malásek. Jméno Ladislava Rychmana
(1922–2007) bude v české kinematografii
navždy spojováno s průkopnickým muzikálem
Starci na chmelu (1964), jehož příznivý
divácký i kritický ohlas byl ve své době
důkazem, že ani „západní“ žánr není našemu
domácímu prostředí cizí. Zájem o hudební
stránku filmu byl pro celou Rychmanovu
tvorbu příznačný, a navíc mu on sám uměl
dát novátorský rozměr. Rychman jako
první vymýšlel v televizi reklamy a natáčel
inscenované písničky, předchůdce dnešních
videoklipů (např. duet Josefa Beka a Ireny
Kačírkové Píseň o bytě.)
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Pátek 26/02
20.00 poslední projekce před koncem
monopolu pro ČR
↓
Bratři Quayové /
Ladič pian zemětřesení /
The Piano Turner of Earthquakes
Německo – Velká Británíe – Francie
2005 / hrají: Gottfried John, César
Sarachu, Amira Casarová /
CZT / 99 min. / 35mm
„Slavný obraz švýcarského malíře Arnolda
Böcklina Ostrov mrtvých byl stylistickou
inspirací pro atmosféru tajuplného
sídla doktora Droze. Rozostřením,
mnohovrstevnatou světelnou dramaturgií
a stále nanovo fragmentovanou narací
je budována matná atmosféra nevědomí“
(Esther Bussová). Nepravděpodobný zážitek
z ostrova snů v tradici velkého dědictví
surrealismu si odnesl v roce 2005 Zvláštní
uznání poroty festivalu v Locarnu.

význam‘. Martinu Scorsesemu, iniciátorovi
restaurování trichromatického Technicoloru
z původního filmu, vděčíme za tuto oslňující
verzi, předvedenou na festivalu v Cannes
2009 (…), verzi, jež se prosadila jako ta, na
niž se bude od nynějška odkazovat.“
Thierry Méranger (Cahiers du cinéma,
prosinec 2011)
Neděle 28/02
17.30 Franco Zeffirelli /
Giuseppe Verdi – Otello / Otello
Itálie 1986 / hrají: Plácido Domingo,
Katia Ricciarelliová, Justino
Díaz / CZT / 114 min. / 35mm
Milánská La Scala, její orchestr a sbor pod
taktovkou Lorina Maazela. Španělský tenor
Plácido Domingo jako Otello. Tentokrát nikoli
divadelní inscenace, ale plnohodnotný film,
jak usoudil i festival v Cannes, když jej
v roce 1986 zařadil do hlavní soutěže.

Sobota 27/02
20.00 Michael Powell – Emeric Pressburger /
Červené střevíčky / The Red Shoes
Velká Británie 1948 / hrají: Adolf
Wohlbrück, Moira Shearerová, Marius
Goring / CZT / 135 min. / 35mm
Dívka, která nechce nic víc než tančit,
objeví ve výloze obchodu jednoho tajemného
obuvníka červené střevíčky. Děj z přízračné
pohádky proměněný v alegorii umění,
vyžadujícího absolutní oběť. A život jako
jeho příliš věrná kopie…
„Známe osud tohoto díla ,odstřeleného‘
kdysi už distributorem, díla, které se
stalo předmětem kultu, jenž se táhne
až do současnosti, ke Coppolovi, k De
Palmovi, k Aronofskému. Demiurg Michael
Powell nechtěl darovat divákům baletní
film, nýbrž jakousi Arte Poetica a dech
beroucí spektákl tvořený tanečníky,
choreografy, hudebníky, dekoratéry.
Apoteóza uměleckého mistrovství kulminující
skandálním tvrzením, podle něhož má
život, postavíme‑li ho proti umění ,tak malý
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Zapomeňte tento film ohodnotit na ČSFD! Žádné
vulgodemokratické fórum není způsobilé k diskusi
o uměleckých dílech.
program Ponrepa (listopad 2010)
Hlasy je třeba vážit, nikoli sčítat.
Friedrich Schiller (Dimitrij, 1805)
Ke kritice, přesně mluveno, má právo jen ten, kdo
se narodil k obdivu a uctívání, a byl v nich zklamán
a zrazen. Jen takový má podle Šaldy naději, že
bude autorem něčeho většího než článků o knihách:
tvůrcem inspirace, étosu a skladu nové doby.
Jen takový kritik dovede zodpovědět primordiální
otázku: nelže dílo o životě? a má charakter? A jen
taková kritika je školou noblesy a velkodušnosti,
a jen ona je výrazem veřejného kulturního svědomí.
Nic pak nevadí ani, zůstane‑li kritikův hlas hlasem
volajícího na poušti. Tehdy je tento JEDINÝ hlas
CELÝM kulturním veřejným svědomím, neboť
v takovém případě, říkal Šalda, „se hlasy NESČÍTAJÍ,
nýbrž VÁŽÍ.“
Václav Černý (1967)
Dne 16. ledna 2016 uplyne deset let od smrti
žáka Václava Černého a laureáta Ceny F. X. Šaldy,
největšího českého filmového kritika Jiřího Cieslara.
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Na programu spolupracovali
Jiří Horníček, Iwona Łyko, Briana Čechová,
Tomáš Hála, Michaela Mertová, Veronika
Bokšteflová, Alexandra F. Lipovská, Jiří
Forejt, Jan Řeřicha, Jitka Rohanová
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