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Úterý 03/01
15.30 Jak vidět film? / Filmová analýza 1 /
s. 49
Čtvrtek 05/01
17.30 Pavel Koutecký – Miroslav Janek /
Občan Havel / s. 9
Pátek 06/01
20.00 Václav Havel / Odcházení / s. 9
Sobota 07/01
17.30 Pavel Kohout /
Play Macbeth / s. 9
20.00 Jean-Luc Godard /
U konce s dechem / s. 16
Neděle 08/01
15.00 Ponrepo dětem / s. 45
17.30 Jan Novák – Adam Novák /
Občan Václav Havel jede na
dovolenou / s. 11

Program

Pondělí 09/01
17.30 Anthony Mann /
Hrdinové z Telemarku / s. 49
20.00 Jean-Luc Godard /
Bláznivý Petříček / s. 16
Úterý 10/01
17.30 Jacques Tati /
Prázdniny pana Hulota / s. 30
20.00 Hiroši Tešigahara /
Písečná žena / s.49
Středa 11/01
17.30 Nikola Korabov /
Julie Vrevská / s. 49
20.00 Jean-Luc Godard /
Žena je žena / s. 16

Sobota 14/01
17.30 Billy Wilder /
Někdo to rád horké / s. 37
20.00 Jim Jarmusch /
Paterson / s. 50
Neděle 15/01
15.00 Rémi Chayé /
Až na severní pól / s. 45
17.00 Robert Wise /
West Side Story / s. 50
Pondělí 16/01
17.30 Paul Leni / Příšerná chvíle / s. 37
20.00 Jean-Luc Godard / Vojáček / s. 16
Úterý 17/01
15.30 J
 ak vidět film? /
Filmová analýza 2 / s. 50
17.30 Jacques Tati / Můj strýček / s. 30
20.00 Hiroši Tešigahara / Past / s. 50
Středa 18/01
17.30 Miloš Forman / Černý Petr / s. 23
20.00 Jean-Luc Godard /
Žít svůj život / s. 17
Čtvrtek 19/01
17.30 F
 ilm před sto lety /
Na Mars před sto lety / s. 33
Pátek 20/01
17.30 Marlen Chucijev /
Je mi dvacet let / s. 51
21.00 Iširô Honda / Godzilla – útok
z neznáma / s. 51
Sobota 21/01
17.30 Billy Wilder / Slaměný vdovec / s. 38
20.00 David Čálek / Cesta vzhůru / s. 51

Čtvrtek 12/01
17.30 Film před sto lety /
Chaplin, rok třetí I. / s. 33
20.00 Just! Impro / Filmový speciál / s. 50

Neděle 22/01
15.00 P
 onrepo dětem / s. 45
17.30 Jacques Tati / Pan Hulot jede na
výstavu / s. 30

Pátek 13/01
17.30 Ivan Fíla / Václav Havel – česká
pohádka / s. 11

Pondělí 23/01
17.30 Marcel Carné / Nábřeží mlh / s. 39
20.00 Miloš Forman / Vlasy / s. 23
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Úterý 24/01
17.30 Nikola Korabov /
Osamělost srdce / s. 51
20.00 Hiroši Tešigahara / Tvář toho
druhého / s. 52

Pátek 03/02
17.30 Alexander Ross /
Japonsko a meč / s. 53
19.00 Miloš Forman / Konkurs
+ Odcházím / s. 24

Středa 25/01
17.30 Miloš Forman / Lásky jedné
plavovlásky / s. 23
20.00 Jean-Luc Godard / Pohrdání / s. 17

Sobota 04/02
17.30 Elliot Silverstein / Dívka za
Západu / s. 53
20.00 Miloš Forman / Dobře placená
procházka (1966)
+ Kdyby ty muziky nebyly / s. 25

Čtvrtek 26/01
17.30 Constantinos Costa-Gavras / Z / s. 18
Pátek 27/01
17.30 Roy William Neill / Milostný román
princezny / s. 43
20.00 Jean-Luc Godard / Alphaville / s. 18
Sobota 28/01
17.30 Marlen Chucijev – Felix Mironěr /
Jaro v Zarečné ulici / s. 52
20.00 Miloš Forman / Přelet nad kukaččím
hnízdem / s. 24
Neděle 29/01
15.00 Antonín Kachlík /
Princ Bajaja / s. 45
20.00 Kent Jones /
Hitchcock – Truffaut / s. 52
Pondělí 30/01
17.30 Woody Vasulka: Začátky na
FAMU / s. 53
20.00 Jean-Luc Godard / Karabiniéři / s. 19
Úterý 31/01
17.30 Jean Grémillon / S. O. S. / s. 39
20.00 Pierre Schoendoerffer /
Četa 317 / s. 19
Středa 01/02
17.30 Pierre Étaix / Nápadník / s. 30
20.00 François Truffaut /
Jules a Jim / s. 20
Čtvrtek 02/02
17.30 Jean Delannoy / Očima
vzpomínek / s. 40

Neděle 05/02
15.00 Ponrepo dětem / s. 45
17.30 Miloš Forman /
Hoří, má panenko / s. 25
Pondělí 06/02
17.30 Julien Duvivier /
Věčný nepřítel / s. 40
20.00 François Truffaut /
Střílejte na pianistu / s. 20
Úterý 07/02
15.30 Jak vidět film? /
Filmový seminář / s. 54
17.30 Pierre Étaix /
Jen když jsme zdrávi / s. 30
20.00 Jean-Luc Godard /
Vdaná žena / s. 20
Středa 08/02
17.30 Marlen Chucijev /
Vlaky se vracejí / s. 54
19.30 Alex Garland /
Ex Machina / s. 54
Čtvrtek 09/02
17.30 Jean Delannoy /
Pastorální symfonie / s. 40
Pátek 10/02
18.30 Martin Kohout / Česká cesta
aneb Proč došlo ke kupónové
privatizaci?
+ Helena Všetečková /
Všichni mají pravdu? Karel Floss
a ti druzí / s. 54

Sobota 11/02
17.30 Robert E. Miller /
Srdce je osamělý lovec / s. 55
20.00 Miloš Forman – Petr Forman /
Dobře placená procházka (2009) /
s. 25
Neděle 12/02
15.00 Karel Zeman /
Čarodějův učeň / s. 46
17.30 Jaromil Jireš / Křik / s. 55
20.00 Miloš Forman / Lid versus Larry
Flynt / s. 26
Pondělí 13/02
17.30 Sacha Guitry /
Román podvodníka / s. 38
20.00 Miloš Forman /
Valmont / s. 26
Úterý 14/02
17.30 Věra Chytilová /
Chytilová versus Forman / s. 26
20.00 Howard Hawks / Omlazovací
prostředek / s. 38
Středa 15/02
17.30 René Clair / Velké manévry / s. 40
20.00 Miloš Forman / Ragtime / s. 27
Čtvrtek 16/02
17.30 Film před sto lety / Před
samostatností: český film
v Rakousko-Uhersku I. / s. 34
Pátek 17/02
17.30 Karel Steklý /
Dobrý voják Švejk / s. 43
21.00 Sheldon Lettich /
Dvojitý zásah / s. 55
Sobota 18/02
20.00 Miloš Forman /
Muž na Měsíci / s. 27

Pondělí 20/02
17.30 R
 obert Z. Leonard / Svůdná
kouzelnice / s. 41
20.00 Jacques Tati / Playtime / s. 31
Úterý 21/02
15.30 J
 ak vidět film? /
Filmový seminář / s. 56
17.30 Édouard Molinaro /
Dotěrný chlap / s. 21
20.00 Constantinos Costa-Gavras /
Doznání / s. 21
Středa 22/02
17.30 Věra Chytilová /
O něčem jiném / s. 56
20.00 Pierre Étaix / Velká láska / s. 31
Čtvrtek 23/02
17.30 Marlen Chucijev / Červencový
déšť / s. 56
20.00 Ondřej Vavrečka / De Potentia Dei /
s. 56
Pátek 24/02
20.00 Michel Deville / Benjamin / s. 41
Sobota 25/02
19.00 Maren Adeová / Toni Erdmann / s. 57
Neděle 26/02
15.00 Ota Koval / Kočičí princ / s. 46
Pondělí 27/02
17.30 F
 ilm před sto lety /
Chaplin, rok třetí II. / s. 35
20.00 François Truffaut /
Americká noc / s. 57
Úterý 28/02
18.00 Joshua Faudem /
Blues na pláži / s. 58

Neděle 19/02
15.00 Ponrepo dětem / s. 46
17.30 Miloš Forman ad. /
Viděno osmi / s. 27
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„Krátce, od Charty lze očekávat, že v náš
život vstoupí nová ideová orientace, která
sice nijak nestojí v protikladu k orientaci
socialistické, která dosud měla monopol
tak exkluzivní, že mohla reklamovat svou
přednost dokonce i ve formě očividně
nedostatečné; orientace na základní lidská
práva, na morální element v životě politickém
i soukromém: Charta neustane připomínat,
co náš život dluží oněm právům, která
zákonitě našim občanům patří, neustane to
připomínat naší i cizí veřejnosti, ať je riziko
této činnosti jakékoli.“
Jan Patočka (8. 3. 1977)

77 plus
čtyřicet

Čtvrtek 05/01
17.30 P
 avel Koutecký – Miroslav Janek /
Občan Havel
ČR 2007 / 119 min. / 35mm
V roce 1992 začal režisér Pavel Koutecký
natáčet Václava Havla, který kandidoval na
funkci prvního prezidenta České republiky.
Po tragické smrti režiséra dokončil film jeho
kolega, dokumentarista Miroslav Janek.
Pátek 06/01
20.00 Václav Havel / Odcházení
ČR 2011 / hrají: Josef Abrhám,
Dagmar Havlová Veškrnová,
Eva Holubová, Vlasta Chramostová,
Oldřich Kaiser, Jaroslav Dušek,
Tatiana Vilhelmová, Jan Budař,
Jiří Lábus, Jiří Bartoška /
97 min. / 35mm
+ krátký film Radúz Činčera / Mlha /
ČSR 1966 / 28 min. / 35mm
První a poslední film v režii Václava
Havla. Groteskní i sebeironická reflexe
proměn politické moci, odehrávající se
v zahradě jedné vládní vily. Vychází sice ze
stejnojmenné divadelní hry, má však svou
vlastní osobitou atmosféru. Až na několik
záběrů se celý film odehrává na zahradě
velké vládní vily, v níž žije hlavní hrdina,
politik Rieger. Je to stárnoucí elegán, který
byl dlouhá léta ve funkci kancléře, nedávno
však o svou funkci přišel a zřejmě se s tím
neumí vyrovnat. I když se snaží nedat to
na sobě znát, zhroutil se mu svět. Musí
se vystěhovat z vládní vily a podstoupit
nedůstojnou proceduru oddělování erárních
věcí od věcí soukromých.
Sobota 07/01
17.30 Pavel Kohout / Play Macbeth
ČSR 1978 / hrají: Vlasta Chramostová,
Pavel Landovský, Tereza Kohoutová,
Vlastimil Třešňák, Pavel Kohout /
87 min. / HD
Představení, které se uskutečnilo
na sklonku roku 1978 v bytě Vlasty
Chramostové. „Lze důvodně předpokládat
rozdílné názory na toto dílo třeba už jen
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mezi herci a hrstkou diváků, kteří je zhlédli
na jedné straně, a mezi cca 15 příslušníky
SNB na druhé straně, kteří je přišli
zkasírovat v obavě o rušení večerního klidu
obyvatel domu. Nakonec je nezkasírovali, ale
ke škodě věci si ani nepřisedli k divákům…
V mohutné polyfonii současného oficiálního
českého divadelnictví lze toto představení
označit za skromné, ale ne bezvýznamné,
zejména pojetím. Divadlo jako nezbytí, jako
křik po pravdě, jako hráz proti znehodnocení
hodnot. Herci neměli za představení honorář
a diváci neplatili vstupné. Ale všechno
zde bylo nicméně draze zaplacené. Tak
hrálo těch pět lidí za Shakespeara a za své
vlastní životy.“
Sergej Machonin
Neděle 08/01
17.30 J
 an Novák – Adam Novák / Občan
Václav Havel jede na dovolenou
ČR 2005 / 85 min. / HD
+ krátký film
V. Ramenskij / Zločinný kurs
sionismu / SSSR 1971 /
10 min. / 35mm
Spisovatel a dokumentarista Jan Novák
vytvořil filmovou rekonstrukci památné
dovolené Václava Havla z roku 1985,
která se změnila v masivní policejní akci.
Za dramatikem se vypravily tři stovky
policejních slídilů, po návštěvách přátel
následovaly výslechy a domovní prohlídky,
Václav Havel byl dvakrát zatčen…
Pátek 13/01
17.30 Ivan Fíla / Václav Havel
– česká pohádka
Německo – ČR 1993 / 83 min. / HD
Prostřednictvím pohledu vězeňského
dozorce (Petr Vacek) a vypravěče Borise
Rösnera se nám postupně otvírá svět
člověka Havla, především z doby před
jeho prezidentskou kariérou. Poetický
filmový portrét, který se vydává po stopách
Havlových filosofických a uměleckých
myšlenek, doprovázen kompozicemi
Jiřího Stivína.
10
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„Mám rád živou, rychlou práci. Všechno
hezounké, ulízané, se mi hnusí. Z mých
filmů jsem nejdřív vymýtil všechny
takzvané umělecké efekty, pracoval jsem
s denním světlem. Výsledek: natáčeli jsme
patnáctkrát rychleji a desetkrát levněji
a naše bezstarostné a živé filmy mají víc
atmosféry.“

Raoul
Coutard
–
la liberté
de l’image

Raoul Coutard, ročník 1924, vyučený
fotograf, ve dvaceti povolán do
francouzské armády, válečný fotograf
v Indočíně, točí reportáže pro filmové
týdeníky, pro francouzské ministerstvo
informací natáčí v roce 1956 v Laosu.
Ve stejném roce stojí v afghánských
horách za kamerou dokumentu Tah ďábla,
jímž zahajuje dlouholetou spolupráci
s Pierrem Schoendoerfferem, rovněž
fotografem a filmovým reportérem, válečným
dopisovatelem, později romanopiscem
a režisérem. V roce 1957 si oba poprvé
vyzkoušejí natáčení hraného filmu
(Ratamuncho) a v roce 1959 se sejdou
nad adaptací jiného románu Pierra Lotiho
Islandský rybář. Námět byl původně
nabídnut režisérovi krátkých filmů
jménem Jean-Luc Godard, s nímž se
Coutard bezprostředně poté sejde na
natáčení snímku U konce s dechem. Pro
Schoendoerffera bude stát za kamerou ještě
u dvou válečných filmů: Četa 317 (1965)
a Krab-bubeník (1977). Raoul Coutard, na
první pohled „chlap jako hora“, robustní
kliďas-dobrodruh, od mládí ostřílený muž do
nepohody – tuhle jeho náturu odráží nejvíc
právě pět filmů, které natočil s Pierrem
Schoendoerfferem (u nás se z nich hrála jen
Četa 317).
S Truffautovým Nikdo mne nemá rád se
v roce 1959 na festivalu v Cannes prosadila
tzv. nouvelle vague, žádná „nouvelle caméra“
ale v tomto filmu ještě ke spatření nebyla.
Šok z nového pojetí filmového obrazu
(a v konzervativní kameramanské branži šlo
o opravdové zemětřesení) přinesly až tři
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filmy sezony 1959/60: U konce s dechem,
brilantní celovečerní debut Jacquese
Demyho Lola (u nás neuvedený) a Truffautův
druhý dlouhý film Střílejte na pianistu.
Ve všech třech případech se kameraman
jmenoval Raoul Coutard. Pro Truffauta
natočí ještě Julese a Jima (1961), krátký
film Antoine a Colette (1961), Hebkou kůži
(1964) a rozejde se s ním po dokončení
snímku Nevěsta byla v černém (1967).
„Zrovna jsem se tehdy snažil přestat kouřit
a byl jsem tudíž pro své okolí nesnesitelný,“
zdůvodňoval kameraman lakonicky náhlý
konec tohoto uměleckého partnerství, ve
skutečnosti zapříčiněný odlišnými názory na
práci s barvou.
V partnerství Coutard/Godard si roli
nesnesitelně náladového neurotika pro
sebe od začátku nárokoval ten druhý.
Raoulu Coutardovi tedy nezbylo než býti
skálou neochvějně čelící všem bouřím.
Nikdy ale nezaváhal, když šlo o to, přijmout
další z godardovských výzev „dělat věci
jinak“. Bilance do roku 1983 – sedmnáct
společných filmů, po nichž štafetu
převezmou kameramanští hazardéři mladší
generace. Fabrice Aragno, kameraman
Socialismu a Sbohem jazyku vzdal svému
kolegovi poctu – v reakci na jeho odchod
8. listopadu 2016 – jako svému předchůdci
ve spolupráci se stále ještě nejvíce
„hledačským“ ze všech žijících režisérů.
Coutardova aktivní kariéra trvala necelé
půlstoletí, natáčel s Costou-Gavrasem, Tony
Richardsonem, Nagisou Ošimou a kolem
milénia několikrát s Philippem Garrelem,
který mu poskytl vítanou příležitost vrátit se
k práci s černobílým obrazem. Poněkud ve
stínu všech těchto snímků zůstaly tři, které
Raoul Coutard v letech 1970, 1980 a 1983
natočil jako režisér: Hoa-Binh, Legie na
Kolwezi a S.A.S. v San Salvadoru.

Program 01–02 / 17

13

↓ HOVOŘÍ RAOUL COUTARD ↓

Moreauové, které se točily na Cameblimp se
synchronním zvukem.

Co vytváří Godard, nejsou filmy, ale
kinematografie. Truffauta můžete s jeho
způsobem práce přirovnat ke CostaGavrasovi nebo k Edouardu Molinarovi.
Godarda ne. Ten náhle uvidí něco, co ho
zaujme, a převrátí celou mizanscénu.
Usnadní to jenom fakt, že točí posloupně,
nikoli na přeskáčku. Ne každý Godardův film
je veledílo, ale i v těch nejméně povedených
se najde vždycky pár minut, které jsou
geniální.
Když jsem začal sám režírovat, jenom
jsem si z druhé strany potvrdil obtížnost
komunikace mezi režisérem a kameramanem.
Jako režisér jsem svého dosavadního
asistenta, kterého jsem tudíž dobře znal,
angažoval jako hlavního kameramana.
Vždycky jsem mu zevrubně vyložil, co chci,
a předpokládal jsem samozřejmě, že všechno
pochopil. Rámování jsem dělal sám, abych
uspořil čas, vůbec jsem se ale nezabýval
světlem, vždyť jsem vydal jasné pokyny.
Jenže pak se mi zdálo, že jsem na toho
člověka snad mluvil československy, tak
málo odpovídal výsledek mým představám!
Stalo-li se mi někdy něco podobného,
nezasáhl jsem, řekl jsem si: třeba bude
kameramanovo řešení lepší než moje.
Rozhodující je, aby mezi všemi záběry filmu
panovala soudržnost, abychom měli před
očima ne kousky filmu, ale celek odpovídající
původní koncepci.
Po U konce s dechem a mých dalších filmech
se začalo psát o „Coutardově stylu“. Nemám
zdání, co to je, byl bych rád, kdyby mi to
někdo vysvětlil.
Ve filmu Střílejte na pianistu Truffaut
narouboval záběry točené kamerou na
rameni bez kontaktního zvuku na záběry
s velkou studiovou kamerou a se zvukem
zachyceným současně. Potom, u Julese
a Jima, jsme všechno točili lehkou kamerou
Cameflex a s přímým zvukem, s výjimkou
rozhovoru o Apollinaireovi a šansonů Jeanne
14

Když měl Truffautův film Střílejte na
pianistu obnovenou premiéru, byl to pro
dnešní laboratoře problém, protože je
černobílý. Musel jsem být při tom a všechno
s nimi probrat, vytratilo se například
povědomí o využití filtrů – červených,
zelených, žlutých, oranžových – museli by
se to zase všechno od začátku naučit. Já
černou a bílou miluju, dobré černobílé filmy
v sobě mají neobyčejnou krásu.
Z hlediska kamery byla herečka z Křestního
jména Carmen ideální, protože měla
nádhernou pleť, která přitahovala světlo.
Takové štěstí člověk nemá s herečkami
vždycky, fotogenie není něco, co by bylo
patrné na první pohled. Je proto třeba být
při líčení hereček obezřetný. Zato u mužů
žádné zvláštní problémy nebývají, ti jsou
krásní vždycky.
Když jsem viděl při natáčení U konce
s dechem poprvé Jean Sebergovou,
trochu jsem se bál, její kůže se mi
zdála taková skoro až krokodýlí. Přitom
ale ve filmu vyšla nádherně. Prostě
fotogenie! Taková překvapení máte
pořád. V Schoendoerfferově Tahu ďábla
hrál jezdec, který navzdory svým 210
centimetrům dělal ve filmu dojem skrčka.
Marlon Brando je opačný případ: je
spíš menší, ale na plátně je naprosto
k nepřehlédnutí.
Když jsme točili Křestní jméno Carmen, byl
Godard nucen změnit titulní představitelku
a byl kvůli tomu nepříjemný na celý štáb,
po zhlédnutí hrubého materiálu se obořil
na každého, kdo byl zrovna na ráně. Já na
to byl zvyklý a nic jsem si z toho nedělal.
V první natáčecí den si nás objednal pro
scénu v domě u moře na pátou hodinu
odpolední, což bylo bizarní, vždyť za dvě
hodiny zapadne slunce! Jenže jemu šlo jen
o to, aby nás všechny dohromady vyplísnil,
i já jsem přišel na řadu, nikdo nebyl ušetřen.
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Když se nakonec Godard člověka zeptá: Tak,
co vy na to? není to žádná legrace, protože
když neodpovíte, tak se na smrt urazí, když
ale odpovíte neurčitě, tak celý ten výstup
začne nanovo, jen na jiné téma.
Já jsem měl u Křestního jména Carmen
potíže s jedním přítelem Jeana-Luka, který
mi dělal asistenta. Vyměnil jsem ho tedy
za jiného, o němž jsem věděl, že právě
absolvoval kameramanskou školu Louise
Lumièra jako nejlepší z ročníku, ale osobně
jsem ho neznal, na place byl teprve den,
dva. Když se pak dostal na řadu on, aby
Godardovi odpovídal, řekl: „Pane Godarde,
mohu položit otázku já vám?“ Godard,
který čekal obhajobnou řeč, odvětil, lehce
znejistěn: „No prosím!“ A asistent: „Mohl
byste mi vysvětlit, proč děláte tak debilní
rámování?“ Zavládlo ticho. Zdánlivě tím bylo
vše vyřízeno.
Druhého dne Jean-Luc svolal zase celý
štáb. Lokace chtěl ale vybrat jen se mnou
osobně. Ač nerad, musel jsem tedy naložit
všechno nářadí a materiál do auta a jelo se.
Na jednom místě Godard zastavil. Vystoupím
a ptám se ho, proč chce točit zrovna tady,
přímo před domem, když mělo být přece
vidět i moře. A on: „No, jestli si myslíš, že
to není dobré, že bychom měli změnit pozici,
tak mi ji ukaž!“ Začal mne opouštět klid,
ale trochu jsem popošel a navrhl, kde by
kamera mohla stát. Jean-Luc: „No dobře,
ale řekni mi, KDE přesně?“ Konečně mi to
došlo: „Jeane-Luku, pomalu mi začínáš lézt
na nervy!“ „Ale kdepak! Včera jste přece
prohlásili, že dělám debilní rámování, takže
bych rád věděl, jaké byste udělali vy!“
Tím se konečně dobral velké krize, po níž
toužil… a my jsme pak mohli dál normálně
pracovat.
Mám ke Godardovi velký respekt a občas
jsme spolu prohodili pár slov. „Víš,“ řekl mi
jednoho dne, „chtěl bych neustále otevírat
dveře, ale vždycky je tu někdo, kdo mne drží
za rukáv.“ Představuju si ho jako Eddieho
Constantina, když v Alphaville otvírá na
chodbě jedny dveře za druhými…
Program 01–02 / 17
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Sobota 07/01
20.00 Jean-Luc Godard / U konce
s dechem / À bout de souffle
Francie 1959 / hrají: Jean Sebergová,
Jean-Paul Belmondo, Daniel
Boulanger, Jean-Pierre Melville,
Jean-Luc Godard /
CZT / 85 min. / 35mm

divu! – do Anny Kariny, která se tu jmenuje
Marianne a příjmení dostala po Renoirovi.
Úkolu povědět nám, co se vlastně skrývá za
slovem kinematografie, se zhostí muž jménem
Sam Fuller. A pak už může cesta začít. Cesta
s cílem, jejž neomylně vytyčil básník, který
vešel do dějin jako „prokletý“.

Film, který založil dvě legendy, Godardovu
a Belmondovu, a upevnil jednu už existující:
režisér Jean‑Pierre Melville se tady objevil
v roli spisovatele sršícího ironickými
bonmoty. V předvečer začátku natáčení,
16. srpna 1959, píše Godard, trochu nesvůj
a plný pochybností, zda se mu podaří
postavit se po bok čerstvě proslavenému
Truffautovi: „Milý Françoisi, za pár dnů Ti
dám přečíst dialogy. Však to byl Tvůj scénář.
Včera jsem o tom mluvil s Melvillem. Jemu
a promítání pracovní kopie velkého Momo
(přezdívka Erika Rohmera) vděčím za to, že se
mi konečně zvedla nálada. Rád bych Ti napsal
víc, ale při mém vyčerpání by mě takový
silácký kousek zítra bránil v práci. Točíme
sedmnáctého za každého počasí. Stručně
řečeno, půjde o kluka, co myslí na smrt,
a o holku, která na ni nemyslí… Přátelské
pozdravy od jednoho z Tvých synů.“

Středa 11/01
20.00 Jean-Luc Godard / Žena je žena /
Une femme est une femme
Francie 1961 / hrají: Anna Karina,
Jean-Claude Brialy, Jean-Paul
Belmondo / CZT / 78 min. / 35mm
+ krátký film Pierre Kast / Žár tisíců
sluncí / La brûlure de mille soleils /
Francie 1965 / CZV / 24 min. / 35mm

Pondělí 09/01
20.00 Jean-Luc Godard / Bláznivý
Petříček / Pierrot le fou
Francie 1965 / hrají: Jean-Paul
Belmondo, Anna Karina, Dirk Sanders,
Sam Fuller / CZT / 101 min. / 35mm
+ krátký film
Jean Barral / Kouzelná promenáda
s obrazy celníka Rousseaua /
Francie 1961 / 13 min. / 35mm
Už se opět našla!
Co? Věčnost.
Jsou to moře, zašlá
se sluncem.
Arthur Rimbaud
První slovo je: Velázquez. Vzápětí se objeví
Petříček, ale je to vlastně Ferdinand a…
vypadá jako Belmondo. Zamiluje se – a není
16

Komedie ilustrující skutečnost, že vedle
oficiální morálky existuje nejméně ještě
jedna (ženská). Zasazuje se o přirozené
právo žen bojovat vlastními zbraněmi.
Karty jsou rozdány po klasickém způsobu:
muž (Jean‑Claude Brialy), jeho žena (Anna
Karina) a jejich přítel (Jean‑Paul Belmondo).
Belmondovo filmové příjmení udává tradici,
z níž Godardova jediná komedie vychází
a kterou oslavuje: Lubitsch. Svým laděním
se film Žena je žena nejvíce přiblížil poetice
Jacquesa Demyho, jehož celovečerní debut
Lola byl právě nadšeně přijat v kruhu
modernistů francouzské nové vlny. Demy
i Godard pracovali s týmž kameramanem,
Raoulem Coutardem. Pro film Žena je
žena si Godard od Demyho „vypůjčil“ ještě
skladatele hudby a písniček Michela
Legranda a tvůrce výpravy Bernarda Eveina.
Krátká scéna s Jeanne Moreauovou dala
příležitost k „neplacené reklamě“ pro další
důležitý film sezóny Jules a Jim.
Pondělí 16/01
20.00 Jean-Luc Godard /
Vojáček / Le Petit soldat
Francie 1960 / hrají: Michel Subor,
Anna Karina, Jean-Luc Godard /
CZT / 80 min. / 35mm
+ krátký film Dušan Trančík /
Fotografie obyvatelů domu /
Slovensko 1968 / 15 min. / 35mm

Ponrepo

Během jedné scény v automobilu ve filmu
Vojáček prohodí jedna z postav fiktivního
příběhu: „…Raoul Coutard, můj přítel,
nejbrilantnější francouzský kameraman říká,
že…“ Tak neobvyklá poklona režiséra svému
kameramanovi autora původních českých
titulků vyvedla z míry natolik, že ji ve svém
překladu vynechal, nicméně pro náš cyklus
by mohla sloužit jako motto.
V roce 1959 chtěl Jean‑Luc Godard získat
pro vedlejší roli svého filmu U konce
s dechem dánskou herečku, jež mu
učarovala v reklamách na mýdlo a zubní
pastu. Devatenáctiletá Anna Karina odmítla,
protože by se musela ukázat nahá, ale
nečekaný triumf díla ji přesvědčil, aby přijala
roli v Godardově následujícím filmu Vojáček.
Zbytek je známý: šestiletý manželský
svazek a sedm dalších společných filmů,
které krom jiného vypovídají o jedné
velké fatální lásce, stejně frustrující jako
inspirující. Ve Vojáčkovi hraje Anna Karina
Veroniku Dreyerovou (příjmení je poctou
dánskému režisérovi), milenku muže, který
se během alžírské války přidá ke skupině
francouzských teroristů. Politický konflikt
vidí Godard spolu se svým antihrdinou jako
síť neprůhledných, krutých intrik, jež tvoří,
jako v Antonioniho pozdějším Povolání:
reportér, kulisu pro hlubší a osobnější
otázky. Komunistická část francouzské
kritiky podezírala Godarda ze sympatií
ke krajní pravici a ve své nepřízni mu už
zůstala věrná. Snímek se však nezamlouval
ani vládním kruhům, které ho po dva roky
nedovolily uvést do kin.
Středa 18/01
20.00 Jean-Luc Godard /
Žít svůj život / Vivre sa vie
Francie 1962 / hudba: Michel
Legrand / hrají: Anna Karina,
Sady Rebbot, André S. Labarthe /
CZT / 78 min. / 35mm
„V čem najdeš vykoupení?“ ptá se kněz Jany
z Arku v Dreyerově filmu. „Ve smrti.“
Anna Karina alias Nana (ve Vojáčkovi se
jmenovala Veronika Dreyerová) se právě
na tuto scénu dívá ve své roli prodavačky

gramodesek, z níž se stane prostitutka.
Motto: „Člověk se musí ostatním dát a sobě
zůstat věrný“ (Montaigne) bere hrdinka
filmu Žít svůj život doslova. Mezi dívky
ze dvou vzdálených epoch se tu neklade
žádné laciné rovnítko, společný mají jen
onen tragický moment, v němž jejich osud
dojde spirituálního naplnění a jejž divačka
v temném kinosále sotva tuší. Filmem ve
filmu, rozdělením do dvanácti kapitol,
mezititulky, monology a dokumentaristicky
působícími scénami s původním zvukem si
Godard udržuje od svého příběhu odstup.
O snímku vyznamenaném zvláštní cenou
poroty na MFF v Benátkách 1962 napsal
François Truffaut ve své recenzi: „Film
jako Žít svůj život nás neustále vede až
na hranici abstrakce, pak zase na hranici
konkrétna, a právě tohle ,sem a tam‘ je to,
z čeho vzniká emoce. Jsou filmy, při kterých
si člověk v obdivu řekne sklesle: co se dá
po nich ještě natočit? Ale ty nejlepší filmy
budí dojem, že otevírají dveře a že s nimi
kinematografie začíná stále znovu. K nim
patří Žít svůj život.“ A v soukromém dopise
dodává: „Nedávno jsem ho zase viděl. Pane
bože, já v kině často nepláču…“
Středa 25/01
20.00 Jean-Luc Godard /
Pohrdání / Le Mépris
Francie – Itálie 1963 / hrají: Michel
Piccoli, Brigitte Bardotová, Fritz
Lang, Jack Palance, Jean-Luc Godard
(v roli asistenta Fritze Langa) /
CZT / 95 min. / 35mm
+ krátký film S Brigitte Bardotovou /
23 min. / 35mm
Pocit rozporu mezi nanicovatou současností
a do ideálu stylizovanou minulostí jako výzva
návratu k antice se táhne celými dějinami
umění a nedal spát ani Godardovi. Ten
se samozřejmě nemohl pro svého Vergilia
vypravit jako Dante o staletí nazpátek, do
augustovské antiky. I v krátkých dějinách
filmu však už existovalo cosi jako „země
zaslíbená“ a její Vergilius byl v době
natáčení Pohrdání dosud naživu: Fritz
Lang. Godard tedy nechal uctívaného tvůrce
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Metropolis hrát sebe sama, režiséra, který
zde nenatáčí nic jiného než… homérský
mýtus. Nápad skloubit takto „dvě antiky“
by mohl vyvolat údiv, kdyby se ho Godardovi
nepodařilo uskutečnit s tak přesvědčivou
samozřejmostí. Na tomto pozadí se pak
odehrává příběh moderního muže, který
nedokáže vzdorovat síle peněz (Michel
Piccoli coby evropský scenárista kontra
Jack Palance coby hollywoodský producent)
a v pohrdání sebou samým přichází i o svou
lásku (Brigitte Bardotová). Tragickým
vyústěním zápletky odsouzený k nejhoršímu
trestu – přežití – mu nakonec nezbývá
nic jiného, než vrátit se na místo, kde se
z Pomíjivého dělá Věčné.
Z dopisu Fritze Langa Michelovi Piccolimu
„…Godarda mám vážně moc rád. Upřímně
a velmi zodpovědně se snaží postupovat
stále dál, tak jako to dělala naše generace
v němé éře a na počátku zvukové. Mám
dojem, že Jeanu‑Lukovi jde víc o nalezení
vlastního stylu, zatímco já se ve svých
filmech zajímám víc o obsah příběhu, který
chci vyprávět. Jsem si jist, že Jean‑Luc
vůči publiku neudělal žádný ústupek. Ze
zkušenosti vím, že vždycky, kdy člověk
vstupuje na nové cesty, setká se jen
s odporem a s nesouhlasem producentů,
kteří střílejí nazdařbůh na všechno, co
nedokážou pochopit.
(…) Pohrdání je nesmírně krásný film. Když
se Jean‑Luc rozhodl svěřit roli Paula Vám,
musel mít zrovna moc dobrý den. Když
pomyslím na Vaši velkou scénu v interiéru
Malaparteho vily nebo na scény, v nichž
jsme si zahráli spolu… nikdy mi nepřipadáte
jako herec hrající svou roli, ale vidím živého
člověka hledajícího své poslání a svou
skutečnou duši… trpícího člověka.“
Fritz Lang
(3. srpna 1963, Beverly Hills)
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Čtvrtek 26/01
17.30 Constantinos Costa-Gavras / Z / Z
Francie – Alžírsko 1968 /
hrají: Yves Montand, Jean-Louis
Trintignant, François Périer, Irene
Papasová, Jacques Perrin /
CZT / 120 min. / 35mm
Ačkoli ve své době museli tvrdit opak,
inspirovali se autoři filmu Z skutečnou
událostí v konkrétní zemi: zavražděním
řeckého politika Lambrakise, motivy tohoto
zločinu a jeho politickými důsledky. Ve vývoji
žánru politického thrilleru sehrál vyhroceně
apelativní snímek Z rozhodující roli,
srovnatelnou s přínosem Itala Francesca
Rosiho. Vzbudil nebývale silný kritický ohlas
a podnítil režiséra, kameramana, scenáristu
i hlavního představitele, aby navázali
dalším společným filmem, Doznání, dějově
zasazeným tentokrát do Československa
(kde se měl původně i natáčet).
Pátek 27/01
20.00 Jean-Luc Godard / Alphaville / Agente
Lemmy Caution: missione Alphaville
Francie – Itálie 1965 / hrají: Eddie
Constantine, Anna Karina, Akim
Tamiroff, Howard Vernon /
CZT / 92 min. / 35mm
+ krátký film Eugene Deslaw /
Elektrická noc / Francie 1928 /
9 min. / 35mm
„Čas hovoří slovy jako je láska,“ píše
Paul Eluard v Hlavním městě bolesti. Ve
městě jménem Alphaville je slovo láska na
indexu, čas byl redukován na současnost.
Spojení s minulostí, vzpomínkami a mýty
je přerušeno, vysáto upírským profesorem
Vonbraunem, jehož pravé jméno je
Nosferatu. Do města, které zná pouze
elektrické světlo a které kontroluje
počítač Alpha 60, může tajný agent
zapovězené minulosti vnést světlo poezie,
ukryté v prometheovském zapalovači, jen
v přestrojení za soukromého detektiva
ve stylu Chandlerova románu a Hawksova
filmu s výmluvným názvem Hluboký spánek.
Agentem procitnutí ze dřímot technokratické
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totality konzumu do lásky a transcendence
je Lemmy Caution, postava, kterou Godard
převzal z dobrodružné série, jejíž kultovní
status v padesátých letech je srovnatelný
jenom s pozdějším Jamesem Bondem (u nás
se tyto filmy pochopitelně nehrály). Godard
angažoval i Lemmyho představitele Eddieho
Constantina s douškou, že „je to jediný
herec s fyziognomií Marťana“. Po čtvrt
století si na něj znovu vzpomněl a obsadil
ho do stejné role (jeho poslední) ve svém
Německu devět nula. V Alphaville Lemmy
s krycím jménem Ivan Johnson bojuje po
svém způsobu, vybaven tvrdými pěstmi
a revolverem, ale pro tentokrát raději
i sbírkou Eluardových veršů.
Pondělí 30/01
20.00 Jean-Luc Godard /
Karabiniéři / Les Carabiniers
Francie – Itálie 1962 / hrají:
Marino Mase, Albert Juross,
Geneviève Galéaová, Catherine
Riberoová / CZT / 75 min. / 35mm
+ krátký film Válka na východě /
10 min. / 35mm
Nejradikálnější z Godardovy rané „modré“
periody jsou Karabiniéři, absurdní
protiválečná bajka o dvou prosťáčcích,
kteří se nechají naverbovat do války blíže
neurčených mocností. Námět pocházel
od Roberta Rosselliniho, dodnes jednoho
z hlavních zdrojů Godardova estetického
uvažování. Lakonická „neotesanost“
nevyprchala z filmu Karabiniéři ani po více
než půl století a lze si snadno představit,
jak mocně musela zasáhnout první diváky.
Německý filmový historik Enno Patalas
vzpomíná: „Jeden známý nám přišel sdělit,
že Godard natočil úplně hrozný film, takže
konečně poznáme, jak jsme se v něm zmýlili.
Nechali jsme si tedy s mojí ženou od něj ten
strašný film vypravovat, byli to Karabiniéři,
a čím déle mluvil, tím víc rostlo naše nadšení.“

promítán, ztratil tím odstíny šedi a zůstaly
jen černá a bílá. Vyrobili jsme tedy negativ
s ostrými kontrasty a při vyvolávání jsme to
ještě více zdůraznili.“
Úterý 31/01
20.00 Pierre Schoendoerffer /
Četa 317 / La 317 ème Section
Francie 1965 / hrají: Jacques Perrin,
Bruno Cremer, Pierre Fabre, Manuel
Zarzo / CZT / 88 min. / 35mm
Četa 317 patří k dílům, která otevřela novou
kapitolu v historii zobrazování války ve
filmu. Do té doby nevídaný dojem autenticity
popisovaných událostí byl zčásti dán novými
technickými možnostmi, zejména důsledným
použitím ruční kamery. K vytvoření
realistické atmosféry přispěly i podmínky
natáčení, kterým se celý štáb včetně
herců musel přizpůsobit tak, aby všichni
členové tvůrčího týmu vrženého do nitra
kambodžského pralesa pocítili na vlastní
kůži fyzické a psychické těžkosti vojenského
života, srovnatelné s těmi, které měly být
později tlumočené na plátně. Konkrétně
jde ve filmu o popis osmi dnů ústupu čety
laoských vojáků vedených čtyřmi Francouzi
v indočínské válce: od 4. května 1954 až do
konce bitvy u Dien-Bien-Phu.
Pierre Schoendoerffer věděl, o čem mluví,
indočínský konflikt, do té doby v hraném
filmu nereflektovaný, zažil jako válečný
dopisovatel, filmový reportér, nakonec
i jako válečný zajatec. Četa 317 získala
na festivalu v Cannes 1965 cenu za
nejlepší autorský film. Přímý odkaz na
Schoendoerfferův film vložil Francis Ford
Coppola do „francouzské“ epizody své
monumentální Apokalypsy, tj. do epizody
vystřižené z premiérové verze (1979), ale
opět dosazené do definitivního režisérského
sestřihu (2001).

Raoul Coutard: „Když jsme točili
Karabiniéry, chtěli jsme, aby ten film
vypadal, jako kdyby pocházel z filmového
archivu, jako kdyby byl už mnohokrát
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Středa 01/02
20.00 François Truffaut / Jules a Jim /
Jules et Jim
Francie 1961 / hrají: Jeanne
Moreauová, Oskar Werner, Henri
Serre, Marie Duboisová, Jean-Louis
Richard / CZT / 100 min. / 35mm
+ krátký film Antonín Pech /
Český Yachtklub na Sázavě /
Rakousko-Uhersko 1912 /
6 min. / 35mm
Přátelství, román, krása, Francie a Německo,
černá a bílá, láska a smrt, jedna žena a dva
muži… kteří se zamilovali do úsměvu sochy.
Film-mýtus, který s riskantní opravdovostí
proudí z jednoho citu do druhého, ale nejvíc
se točí kolem stručného poučení, které jeho
autor, François Truffaut, zakusil mnohokrát
velmi citelně na vlastní kůži: „Dvojice… to není
v lásce žádné řešení. Ale jiná řešení nejsou.“
Jean Renoir píše z Hollywoodu
8. února 1962:
„Chtěl bych Vám říci, že Jules a Jim je pro
mne nejpřesnější výraz soudobé francouzské
společnosti, jaký jsem na plátně viděl. Tím,
že jste ho přesadil do roku 1914, dodal jste
obrazu ještě přesnější zabarvení, protože
způsob soudobého myšlení a chování se
zrodil spolu s automobilem, jehož význam
ještě stupňuje třpytivá karoserie. Podezření
z nemorálnosti, které zjevně jalo některé mé
kolegy, je pro mne nepochopitelné. Nemůže
být nemorální konstatovat sled věcí, jako, že
po dešti je vlhko a že oheň pálí. Za pár let
přejdeme z této civilizace v jinou. Ten skok
je pozoruhodnější než skok našich předků
ze středověku do renesance. Pro rytíře od
kulatého stolu byla milostná dobrodružství
povyražením, pro romantiky záminkou, aby
mohli propuknout v pláč. Pro postavy Julese
a Jima je to ještě cosi jiného a Váš film nám
dává pochopit, co by to mohlo být. Pro nás
muže je moc důležité vědět, na čem s ženami
jsme, a pro ženy, na čem jsou s muži.
Pomáháte rozehnat mlhu, která obklopuje
jádro téhle otázky. Z tohoto a z některých
dalších důvodů Vám z celého srdce děkuji.
Jean Renoir.“
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Pondělí 06/02
20.00 François Truffaut / Střílejte na
pianistu / Tirez sur le pianiste
Francie 1960 / hrají: Charles
Aznavour, Marie Duboisová, Nicole
Bergerová, Michéle Mercierová,
Albert Rémy / CZT / 72 min. / 35mm
+ krátký film Francouzské Alpy /
6 min. / 35mm
„Co mne na Raoulu Coutardovi nadchlo,
byla originalita jeho obrazů. A také
jeho neobvykle jadrný slovník; všechny
návštěvníky na place Coutard svou
neotesaností vyžene, a co teprve
návštěvnice! Vůbec neví, co je to devótnost
a mluví s každým stejně, ať už je to
producent, technik nebo hvězdná herečka.“
François Truffaut
Truffaut si přál, aby se jeho druhý
celovečerní film podobal co nejméně
prvnímu – chtěl se za každou cenu vyhnout
„zaškatulkování“. Tak se stalo, že budoucí
zapřisáhlý zastánce klasického vyprávění
vytvořil ke všeobecnému překvapení
„experimentální“ film (přinejmenším, co se
týče úsečného vyprávění), doceněný, jak už
to u děl tohoto druhu bývá, teprve po letech.
Psychologicko-poetické drama o nesmělém
pianistovi, jeho milostných tragédiích
a fatálních kontaktech s podsvětím vychází
z tzv. černé série (autorem předlohy byl
David Goodis), ale jsou tu roztroušeny
i prvky komedie a hudebního filmu. Ústřední
postavu smutného hrdiny výborně ztvárnil
Charles Aznavour.
Úterý 07/02
20.00 Jean-Luc Godard /
Vdaná žena / La Femme mariée
Francie 1964 / hudba: Ludwig
van Beethoven / hrají: Macha
Merilová, Philippe Leroy, Roger
Leenhardt / CZT / 90 min. / 35mm
+ krátký film
Roger Leenhardt / Obrázky
z výstavy / Francie 1962 /
10 min. / 35mm
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Jako značná část jiných vdaných žen,
rozdělila si hlavní hrdinka své relativní
štěstí mezi dva muže, manžela a milence
(o muži‑dítěti nemluvě). Z tohoto života
vybírá režisér čtyřiadvacetihodinový,
nijak zvlášť dramatický „vzorek“.
Vedlejší roli novináře, který žije se
vzpomínkami na léta strávená v německém
koncentračním táboře, hraje významný
dokumentarista Roger Leenhardt (režisér
našeho předfilmu). Improvizující metodou
cinéma‑vérité natočeným sekvencím
a analyticky‑distancovaným detailům
milostných scén dodává přesná montáž
soudržnou celistvost a určitou „střídmou
krásu“. V Godardově rané tvorbě je Vdaná
žena jedním z nejpřesvědčivějších pokusů
o smíření zobrazení moderního života
s – v pravém slova smyslu – klasickým
smyslem pro kompoziční vyrovnanost.
V tomto ohledu je i výběr hudby naprosto
logický a přesný.
Úterý 21/02
17.30 Édouard Molinaro /
Dotěrný chlap / L’Emmerdeur
Francie 1973 / hrají: Lino
Ventura, Jacques Brel, Nino
Castelnuovo / v českém znění: Martin
Růžek, Eduard Cupák /
CZV / 79 min. / 35mm
Jeden z mnoha evropských filmů,
o jejichž remake se pokusil Hollywood.
Ani tak věhlasnému mistrovi, jako byl
Billy Wilder, se ale nepodařilo recyklovat
(ve filmu Kamaráde, kamaráde, 1981)
kouzlo Molinarova možná nejlepšího
filmu Dotěrný chlap. Najít dva absolutně
protikladné charaktery, obsadit je dvěma
stejně kontrastními hereckými typy
a bez vydechnutí vyvolávat stále silnější
„chemické reakce“, jež výbušná směs
slibuje: mnoho filmů se o to snaží, ale
málokdy byl výsledek tak perfektní (a tak
odzbrojivě smíchotvorný) jako tady. Nájemný
vrah a rádoby sebevrah. Totální profík
a totální „chudák“. Zarytý, chlapácky drsný
Lino Ventura a ztělesněný šanson zmaru
Jacques Brel. Čirá radost.

Úterý 21/02
20.00 Constantinos Costa-Gavras /
Doznání / L’Aveu
Francie 1969/70 /
hrají: Yves Montand, Simone
Signoretová, Gabriele Ferzetti,
László Szabó
CZV / 130 min. / 35mm
„Kdo nechce mluvit o stalinismu, měl by
o fašismu mlčet.“
Jorge Semprún
Do politicky krajně zjitřené atmosféry
západní Evropy roku 1970 vpadl film
Costy-Gavrase jako načasovaná bomba.
Po pařížské revoltě v květnu 1968
a obdobných událostech v jiných zemích
sympatizovala valná část společnosti
s krajní levicí a tudíž velice citlivě (a zčásti
s nevolí) reagovala na množící se svědectví
o zločinech páchaných ve jménu komunismu
za železnou oponou. Zvláštní pozornost
k sobě poutalo Československo, dva roky
po sovětské okupaci a několik měsíců
po Palachově upálení. Yves Montand
a Simone Signoretová vsadili do projektu
nejen svou mezinárodní hvězdnou slávu,
ale i pověst dvojice po léta se angažující
za komunistické ideály. Po pražském
Srpnu bude jejich solidarita platit obětem
„reálného socialismu“ a obráncům lidských
práv, mj. Chartě 77. Podobný vývoj prodělal
scenárista Doznání, španělský spisovatel
Jorge Semprún. Předloha Arthura Londona,
někdejšího španělského interbrigadisty,
poté v řadách francouzského Hnutí odporu,
vězně v Mauthausenu a v poválečném
Československu až do svého zatčení
v lednu 1951 a monstrprocesu v roce 1952
náměstka ministra zahraničí, u nás ještě
stačila v roce 1969 vyjít. Zfilmovat ji, jak
bylo původně zamýšleno, v koprodukci
s Barrandovem, se už ale nepodařilo.
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Miloši Formanovi bude pětaosmdesát.
Touto větou bychom mohli také hned
skončit, protože nejlepší způsob, jak může
kinematéka blahopřát filmaři, o němž bylo
zdánlivě vše (mnohokrát) řečeno, je promítat
jeho filmy. Což také děláme – v naší zatím
nejrozsáhlejší přehlídce Formanovy tvorby
a z větší části prostřednictvím 35mm kopií.

For Man
For All

Jestli se ale některý z diváků přesto
neobejde úplně beze slov, ale krajně nerad
si pro ně chodí k současným tuzemským
filmovým kritikům, může si přijít na své
jinde. Třeba i u autora, který nikdy žádný
Formanův film nemohl vidět. Nijak na
tom nesejde, mezi tvůrci existují pevná
příbuzenská pouta napříč desetiletími
a staletími a kdo je hledá, najde. Tak tedy:
jakýma očima se dívá na osazenstvo lidské
zoo umělec z Formanova rodu, co ho – až
obsesivně – zajímá? Odpověď z roku 1911:
„Moje hlavní zásada zní: příroda je krásná
vždycky. Co nám ukazuje, musíme být jenom
s to pochopit. Co to povídáte o bezvýrazném
obličeji? Něco takového pro umělce
neexistuje! Pro něj je každá hlava zajímavá.
Když se kupříkladu umělec zaměří na
nepůvabnost něčí fyziognomie, ukáže-li
nám hlupáka, který pózuje před celým
světem a úplně se v tom vyžívá, může z toho
vzniknout krásné dílo.
Mimochodem, tak řečený omezený duch je
často jen vědomí, které nevyrostlo, protože
se mu nedostalo výchovy, jež by mu dovolila
se rozvinout. Jeho rysy nám pak poskytují
pohled na inteligenci, jež se zdá být ukryta
za závojem, a ten pohled nás fascinuje
a obohacuje.
Ale co pravím? I v té nejbezvýznamnější
hlavě vězí stále život, ta nádherná moc,
jež je nevyčerpatelnou látkou nesčetných
mistrovských děl.“
Auguste Rodin
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Středa 18/01
17.30 Miloš Forman / Černý Petr
ČSR 1963 / hrají: Ladislav Jakim,
Vladimír Pucholt, Jan Vostrčil,
Božena Matušková / 85 min. / 35mm
Díval jsem se na pana Vostrčila, paní
Matuškovou a všechny ty mladé, jak hrajou
sami sebe, a najednou mi to celé přišlo
tak obyčejné a fádní, že mě polila hrůza.
Proboha, říkal jsem si. Koho tohle bude
bavit? Vždyť v tom filmu nemám nic jiného
než klukovské kecy, řeči rodičů, blafání
pánů šéfů. Proč by za tohle měli lidi platit,
když se stačí podívat kolem sebe? Všechny
scény mi najednou připadaly strašně nudné
bez špetky spásného nadhledu nebo vtipu,
tak hloupě opravdové, že jsem se musel
několikrát držet, abych je „nevylepšoval“
nějakým vtípkem, gagem nebo umělou
dramatičností. Pořád jsem si opakoval, že
přesně tohle chci, že takové scény člověk
zná ze skutečnosti, ale nezná je z filmu.
Miloš Forman
Pondělí 23/01
20.00 Miloš Forman / Vlasy / Hair
USA 1979 / hrají: Treat Williams,
Beverly D’Angeloová, John
Savage, Nicholas Ray, Dorsey
Wright / CZT / 113 min. / 35mm
Good morning, starshine!
Miloš Forman: „Treatovi, Beverly, Johnovi,
Cheryl a všem ostatním, kteří byli při natáčení
Vlasů tak mladí, je dnes tolik, kolik bylo mně,
když mě poprvé na konci šedesátých let tak
braly všechny ty pocity, nálady a představy,
které jsem se snažil do filmu vtělit. A já se na
ně strašně rád koukám, jak ve filmu tancují
a odvazují se a jsou mladí navěky.“
Let the sunshine in!
Středa 25/01
17.30 Miloš Forman /
Lásky jedné plavovlásky
ČSR 1965 / hrají: Hana Brejchová,
Vladimír Pucholt, Vladimír Menšík,
Milada Ježková, Josef Šebánek /
75 min. / 35mm
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„Jednoho dne, bylo už po půlnoci, jsem jel
autem domů, do Všehrdovy ulice za Národním
divadlem, a najednou vidím, jak si to po mostě
šine holka s kufrem (…) Zastavil jsem, dal se
s ní do řeči (…) a pak už jsem rychle zjistil,
že čeká na nejbližší vlak do Varnsdorfu v pět
hodin ráno, že přijela v sobotu odpoledne
za klukem, ale nenašla ho…“ Na základě
tohoto letmého setkání vznikl – za autorské
spolupráce Jaroslava Papouška a Ivana
Passera – Formanův snímek, jeden z těch
českých filmů, které jsou v zahraničí dodnes
nejčastěji uváděny a vydávány na DVD.
Nezapomenutelné jsou především Pucholtovy
rozhovory s jeho filmovými rodiči poté, co se
v jejich domácnosti objeví dívka s kufrem, na
niž si mladík pamatuje jen velmi matně.
Sobota 28/01
20.00 Miloš Forman /
Přelet nad kukaččím hnízdem /
One Flew Over the Cuckoo’s Nest
USA 1975 / hrají: Jack Nicholson,
Louise Fletcherová, Will Sampson,
Danny DeVito / CZT / 129 min. / 35mm
Šílenství předstírající Jack Nicholson a jeho
nerovný boj s „normalizací“ dobrotivé Velké
Sestry Louise Fletcherové. Oscary pro
Nicholsona, Fletcherovou, Formana, další za
scénář i za nejlepší film roku.
„Nepohodlné myšlenky nikdy nezemřou,
navzdory všem snahám společnosti je vyhladit.
Jestli svoboda něco znamená, pak je to
moci říkat věci, které lidé nechtějí slyšet. Žil
jsem dost dlouho v zemi, v níž byla cenzura
všudypřítomná, abych věděl, že vede ke dvěma
věcem: k nudě a ke krutosti. Zabraňovat
člověku svobodně mluvit, znamená otevřít
brány krutosti, které člověk v sobě má.“
Miloš Forman
Pátek 03/02
19.00 Miloš Forman / Konkurs
+ Odcházím / Taking Off
ČSR 1963, USA 1971 /
uvádí Michal Bregant /
celkem 130 min. / CZT / 35mm
hrají: Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Věra
24
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Křesadlová, Ladislav Jakim
(Konkurs), Buck Henry, Lynn
Carlinová (Odcházím)
Film Odcházím realizoval Miloš Forman
už v Americe, vždy ho ale s nadsázkou
označoval za „můj poslední český film“.
Proč, to ukáže projekce tohoto snímku spolu
s režisérovým – i fakticky – prvním českým
filmem: Konkurs.
U příležitosti francouzského uvedení
Konkursu uveřejnily Cahiers du cinéma
v lednu 1969 text bývalého šéfredaktora
listu Jacquese Rivetta: „Podnětem pro
středně dlouhý film byly pěvecké zkoušky
několika zpěváků, víceméně amatérů.
Tento esej, opus jedna formanovského
díla, je možná jeho klíčem: Formanova
genialita, v neustálé labilní rovnováze mezi
intrikou a náhodou, záměrem a reportáží,
režií a nezasahováním, si už začíná hrát
s divákovými předsudky na kočku a na myš:
jako u Lubitsche (ale víc v rovině dělání než
vyprávění) mění každá sekvence již hotový
soud. Čili soutěž otevřená – díky Milošově
intervenci – i pro lest voyeurovu.“
Sobota 04/02
20.00 Miloš Forman – Ján Roháč /
Dobře placená procházka
ČSR 1966 / hrají: Hana Hegerová,
Eva Pilarová, Jiří Šlitr, Jiří Suchý,
René Gabzdyl, Jaromír Mayer /
74 min. / 35mm
+ středometrážní film
Miloš Forman / Kdyby ty muziky
nebyly / ČSR 1963 / 33 min. / 35mm
Mimořádný ohlas džezové buffo opery
vzniklé v divadle Semafor vedl po roce
k tomuto televiznímu přepisu. Vanilka a Uli
se rozvádějí. Advokát jim vysvětluje, jak
je rozvod jednoduchý a vlastně i skvělý.
Zároveň Vanilce dělá milostné návrhy.
Nečekaně přináší listonoš telegram
z Liverpoolu, že Vanilčina bohatá teta
zemřela a odkázala jí milion liber pod
podmínkou, že bude mít Vanilka dítě.
Listonoš s advokátem opouštějí dvojici,

která začíná řešit, zda spory a hádky
stojí za ztrátu takového jmění. Uléhají na
společné lože a uvědomují si, že k rozvodu
nesmí dojít. Uli utíká zastavit advokáta, ale
ten se poté, co Uli opustil byt, vrací oknem
k osamocené Vanilce. Přesvědčuje ji o svých
kvalitách a svádí ji. Vanilka jej odbývá,
zamyká se před ním v koupelně a vysvětluje
mu, že se o milion s nikým dělit nehodlá…
Neděle 05/02
17.30 Miloš Forman / Hoří, má panenko
ČSR 1967 / hrají: Jan Vostrčil,
Josef Šebánek, Milada Ježková,
Josef Kolb / 72 min. / 35mm
Nepřekonané „opus magnum“ Miloše
Formana.
„Obsah Formanova filmu se dá shrnout do
jediné věty: co se přihodilo, když hasiči
v jednom malém městě pořádali bál. (…)
Do třetice tedy lidová zábava (stejně
jako v Černém Petrovi a Láskách jedné
plavovlásky), tentokrát jako hlavní téma
filmu. Forman se dokáže pohybovat ve
stále stejném prostředí a hrát si dokonce
se stejnými nápady, a přesto nacházet
vždy nové pojetí, nový smysl. Dosud nikdy
však nedosáhl takové míry zevšeobecnění,
nikdy předtím neodhalila jeho komika tak
nepokrytě své dravé ledví jako v tomto
případě: kdy nikdo není hrdinou, kdy všichni
jsou pouhými aktéry kolektivní frašky,
o jejímž pravém smyslu se však jen málokdo
mohl klamat: (…) terčem, na který se zde
mířilo, byla sama povaha národa.“
Jan Žalman
Sobota 11/02
20.00 M
 iloš Forman – Petr Forman /
Dobře placená procházka
ČR 2009 / hrají: Petr Stach, Dagmar
Zázvůrková, Petr Píša, Jiří Suchý,
Tereza Hálová / 85 min. / 35mm
Jazzová opera Jiřího Suchého a Jiřího
Šlitra patří k nejznámějším titulům v historii
divadla Semafor. Rok po jevištní premiéře
(15. 6. 1965) se dočkala televizního
zpracování v režii Jána Roháče, jenž byl
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také režisérem představení, a Miloše
Formana. V roce 2007 byla znovu uvedena
v Národním divadle v režii Miloše Formana
a Petra Formana, scénografem představení
byl Matěj Forman.
Neděle 12/02
20.00 Miloš Forman / Lid versus Larry
Flynt / People vs. Larry Flynt
USA 1996 / hrají: Woody Harrelson,
Edward Norton, Courtney Loveová,
Vincent Schiavelli, Jan Tříska /
CZT / 118 min. / BRD
Kde hledat Miloše Formana? V tomto
filmu je to poměrně snadné, poznáme ho
v Edwardu Nortonovi, který tu hraje obhájce
„neobhajitelného“ titulního hrdiny, šiřitele
jednoho nejen erotického, ale bezostyšně
vulgárního periodika. Dvacet let po Přeletu
nad kukaččím hnízdem se už v Americe
za podobné filmy Oscary nedávaly, v té
dnešní – po dalších dvaceti letech – by už
dost možná ani nemohl vzniknout.
„Po příchodu do USA jsem byl Amerikou
sedmdesátých let fascinován. Mohl jsem
nahlížet na všechno ostřeji než rodilí
Američané, i když popsat přesně onu epochu
je úkolem sociologů. Za sebe vím jen, že
tu svobodu, která se v tehdejší Americe
zrodila, musíme i dneska umět žít. Jenže
co si s ní počít… v puritánské Americe
současnosti?“
Miloš Forman (15. ledna 1997 pro
510. číslo Cahiers du cinéma)
Pondělí 13/02
20.00 Miloš Forman / Valmont / Valmont
Francie – Velká Británie 1989 /
hrají: Colin Firth, Annette Beningová,
Meg Tillyová, Jeffrey Jones,
Fairuza Balková /
CZT / 137 min. / 35mm

o amorální hře dvou sympatických cyniků
s láskou hned několika nic zlého netušících
obětí. Slavný francouzský režisér Claude
Berri (1934–2009), spjatý už s Formanovými
osudy pohnutého roku 1968, měl původně
produkovat již muzikál Vlasy, projekt
byl ale počátkem sedmdesátých let
odložen (na základě zamítavé věštby
tarotu). „S Paulem Rassamem a jeho
firmou AMLF jsme později ve Francii
distribuovali Amadea a Ragtime. Když mi
pak Miloš Forman řekl, že chce zfilmovat
hru Christophera Hamptona Nebezpečné
známosti, což může udělat jen ve Francii,
bylo mi jasné, že to budu já, kdo bude film
produkovat. Hru ale nakonec zfilmoval
Stephen Frears a Miloš zpracoval námět
po svém. Na Valmontovi jsme – tj. Renn
Production – ztratili nějakých 80 milionů
franků,“ vzpomíná Berri. Premiéra byla
stanovena na 17. listopad 1989 a Forman ve
svých pamětech píše, jak moc mu bouřlivé
události v rodné zemi pomohly vyrovnat se
s komerčním neúspěchem filmu. Ten nicméně
měl a má řadu renomovaných zastánců, jako
jsou kritik Jean Douchet či režisér Arnaud
Desplechin.
Úterý 14/02
17.30 Věra Chytilová / Chytilová versus
Forman / Chytilová Versus Forman
Belgie 1981 / CZT / 84 min. / HD
Tentokrát nikoli Lid proti Larry Flyntovi ale
Miloš Forman, připravující svůj film Ragtime,
proti – jako vždy konfrontačně naladěné
– Věře Chytilové, která ho se svým štábem
přijela navštívit z druhé strany tehdy
ještě spuštěné železné opony. Film vznikl
v produkci belgické televize a čeští diváci
se s ním před Listopadem seznámit nemohli.
Tvorba a morálka: velké téma ve snímku,
jehož historická cena s lety jen roste.

Valmont je zatím nejzdařilejší z řady
filmových adaptací románové klasiky
z libertinské předrevoluční Francie
osmnáctého století (Choderlos de
Laclos: Nebezpečné známosti, 1782)
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Středa 15/02
20.00 Miloš Forman / Ragtime / Ragtime
USA 1981 / hrají: James Cagney,
Brad Dourif, Donald O’Connor,
Moses Gunn, Elizabeth McGovernová,
Norman Mailer / CZT / 155 min. / BRD

Neděle 19/02
17.30 F
 orman – Ičikawa – Lelouch
– Ozerov – Penn – Pfleghar
– Schlesinger – Zetterlingová /
Viděno osmi / Vision of Eight
USA 1973 / CZV / 100 min. / 35mm

Velkofilm ve stylu retro, adaptace
stejnojmenné knihy E. L. Doctorowa. Miloš
Forman: „Je v ní spousta postav, které
Doctorow jen tak lehce načrtnul a hnal se
dál. Z románu se dala udělat řada naprosto
odlišných filmů a to mě na něm velice
lákalo.“ Postava černošského klavíristy
Coalhouse Walkera získala ale nakonec
nejvíc prostoru. „Ze mě samého se právě
stal americký občan a v jistém smyslu jsem
se prostřednictvím Walkera sám vciťoval do
psychiky Američana, který neústupně bojuje
za svá práva, až to hraničí se sebevraždou.“
Pro roli policejního inspektora, který se
snaží zabránit nejhoršímu, se Formanovi
podařilo získat hereckou legendu prvého
řádu: Jamese Cagneyho (1899–1986), jednu
z nejcharismatičtějších osobností ze zlaté
éry Hollywoodu.

Mnichovské dvacáté letní olympijské hry
vešly jako jediné nejen do sportovní, ale
i filmové historie. Americkému producentovi
filmu Viděno osmi se podařilo poslat na
start sestavu režijních přeborníků několika
národů. Miloš Forman přispěl snímkem
Desetiboj, v němž díky montáži nechal
sportovce vystupovat pod taktovkou
dirigenta Karla Böhma, mj. za doprovodu
Beethovenovy Deváté a bavorského folklóru.

Sobota 18/02
20.00 Miloš Forman /
Muž na Měsíci / Man on the Moon
USA 1999 / hrají: Jim Carey, Danny
DeVito, Courtney Loveová, Vincent
Schiavelli / CZT / 118 min. / BRD
Loni, u Maren Adeové, se jmenoval Toni
Erdmann. Před sedmnácti lety, u Miloše
Formana, se jmenoval Tony Clifton.
Neomalení narušitelé ustálených pořádků.
Mistři převleků. Oba dva napůl bájní
hrdinové mají své „občanské“ dvojníky. Ti
jsou serióznější… ale ne zase až tak moc.
U Maren Adeové to je Winfried Conradi,
učitel hudby. U Miloše Formana to je Andy
Kaufman, americký televizní bavič, zastánce
a pilný provozovatel anti-humoru. Tehdy
i dnes: nejvíce osvobozující filmy roku.
Miloši a Maren, díky!

V souladu s názvem For Man For All je vstup
na všechny projekce cyklu volný!
Retrospektiva se koná pod záštitou
Amerického velvyslanectví v Praze.
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Pocta Jacquesu Tatimu (1907–1982)
u příležitostí letošního 110. výročí jeho
narození – tentokrát z perspektivy jeho
dávného spolupracovníka a v ranku vizuální
komedie jediného legitimního dědice
– Pierra Étaixe (1928–2016).

Od Tatiho
k Étaixovi

Na druhé straně mne ale to, co je uděláno,
zase až tolik nezajímá, mnohem radši bych
dělal něco nového. Bohužel, neúspěch Země
hojnosti (1970) mne odrovnal jednou provždy.

Od Tatiho jsem se samozřejmě naučil strašně
moc. Když při našem prvním setkání mluvil
o záběru, netušil jsem vůbec, co to je.
Protože mu občas dělalo potíže představit si
věci „v obrazech“, kreslil jsem pro něj cosi,
co se více nebo méně podobalo storyboardu.
Nutnost věci tímhle způsobem zafixovat mi
možná později pomohla.

Když se objevila „nová vlna“, byl jsem úplně
pohlcen dřinou na Tatiho filmech. Je to něco
strašného, pracovat na jednom gagu rok!
Godardův U konce s dechem mne tehdy
nechal úplně chladným, žil jsem prostě
v jiném světě. A stejně zbytné zase nové
vlně připadaly moje filmy. Časopis Cahiers
du cinéma mne totálně ignoroval, až jsem
si nakonec do jednoho svého alba napsal
motto: „Režisére, nacházíš se na odvrácené
straně nové vlny!“ Truffaut mi řekl až
mnohem později, že se mu moje filmy líbí.

Je třeba, aby žádný záběr, který natočíte,
nebyl zbytečný. Tati měl naprostou pravdu,
když říkal: Nejde-li tam o nic jiného než
o to, že někdo prochází dveřmi, nemá cenu
to točit. U mého filmu Jojo jsem si všiml, že
se mi ty diváky, kteří přicházeli až během
promítání, nedaří všemi těmi krásnými věcmi,
které jsem pro ně vymyslel, zasáhnout. Proto
jsem natočil Jen když jsme zdrávi. Říkal
jsem si, ať už divák vstoupí do kinosálu
v jakémkoli momentu filmu, musí okamžitě
získat o postavě celkovou představu.

A kromě toho, komedie byla vždycky brána
jako něco méně hodnotného. Dnes si to
nebudete umět představit, ale Tati nebyl ve
své době oblíben. Folkloristický Jede, jede,
poštovský panáček měl ve Francii úspěch,
ale Prázdniny pana Hulota už ne. Navzdory
ceně Louise Delluca a dalším poctám,
které ten film nakonec prosadily, bylo jeho
počáteční přijetí pro Tatiho bolestné. Mého
strýčka proto postavil víc na příběhu.
Pierre Étaix (Cahiers du cinéma
č. 657, červen 2010)

Film Nápadník měl úspěch, motivovaný
nejspíš zvědavostí, film Jojo propadl,
protože měl na Champs-Élysées premiéru
ve stejný týden jako Goldfinger. Recenze
jsem měl dobré, ale publikum ladění mého
filmu nepřijalo. Film Jen když jsme zdrávi
jsem v reakci na to natočil jako výsměch
nabitý energií. S omezenými prostředky,
nikoli, jak jsem původně zamýšlel, v barvě
a v artificielních dekoracích. Zůstalo mi jen
právo finálního střihu.
Když se dnes, s odstupem času, dívám na
své staré filmy, říkám si, že jako já zestárly
celkem diskrétně. Mám radost, když lidé,
kteří je dnes restaurují, se nahlas smějí
nebo když ve studiu Éclair potkám lidi, kteří
přišli jen proto, aby se na mé filmy podívali.
28
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Úterý 10/01
17.30 Jacques Tati /
Prázdniny pana Hulota /
Les Vacances de Monsieur Hulot
Francie 1952 / hrají: Jacques
Tati, Nathalie Pascaudová, Louis
Perrault / CZT / 93 min. / 35mm

Neděle 22/01
17.30 Jacques Tati / Pan Hulot jede na
výstavu / Trafic
Francie – Itálie 1970 /
hrají: Jacques Tati, Maria
Kimberlyová / CZT / 90 min. / 35mm

V nestárnoucích Prázdninách pana Hulota
nachází Tatiho filmová postava nesmělého
muže s fajfkou svou definitivní podobu
– a také příjmení, pod nímž se objeví
i v Tatiho příštích snímcích.
„Jacquese Tatiho zbožňuju. Obdivuji ho
pro jeho něhu, srdce a jeho lásku k lidem.
Rmoutí mne, že odešel v hořkosti. Nechápu,
jak bylo možné, že za ním ke konci lidé
nepřišli, aby mu dali najevo, jak velkým
režisérem byl.“
David Lynch (Cannes, květen 2002)
Úterý 17/01
17.30 Jacques Tati /
Můj strýček / Mon oncle
Francie – Itálie, 1957 /
hrají: Jacques Tati, Jean-Pierre Zola,
Adrienne Servantieová /
CZT / 109 min. / 35mm
Zvláštní cena poroty na MFF v Cannes
1958. Základní ideou filmu Můj strýček
je protiklad mezi přetechnizovaným
funkcionalistickým komfortem a přívětivostí
starého „přežilého“ způsobu života, do
něhož chlapce z racionalistické budoucnosti
uvede strýček, řečený pan Hulot, aby
mu umožnil být dítětem. Sám se vydává
opačným směrem, skrze probořenou zídku,
symbolickou hranici mezi starým a novým,
do futuristického světa, prazárodku toho,
v němž žijeme my, diváci počátku 21. století.
Zveme vás na návštěvu vzorné domácnosti
rodiny Arpelových, jejíž příšerná idyla
nemohla nechat chladným Davida Lynche.
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Pan Hulot je tentokrát vynálezcem
hypermoderního campingového vozu,
s nímž putuje na výstavu do Amsterdamu.
Tati ve své reflexi nad přebujelým
kultem automobilu vytvořil opět precizně
komponované sekvence plné absurdní
komiky. O významu filmu vypovídá i fakt,
že jeho (originální) název Trafic dnes
nese mezinárodně renomovaný filmovědný
časopis.
Středa 01/02
17.30 Pierre Étaix / Nápadník / Le Soupirant
Francie 1962 / hrají: Pierre
Étaix, France Arnellová, Claude
Massot / CZT / 78 min. / 35mm
+ krátký film Rozchod / 1961 / 12 min.

Pod jeho nánosem najde automobilista na
skle přilepený nápis: Usmívejte se. Když
v bytě spadnou kvůli otřesům i noty z notové
osnovy, Pierre cítí, že něco není v pořádku.
A to je teprve začátek… Doporučujeme
zejména vizuální etudu na téma: kterak najít
optimální pozici pro sledování filmu v kině.
Pondělí 20/02
20.00 Jacques Tati / Playtime / Play Time
Francie – Itálie 1965/67 / hrají:
Jacques Tati, Barbara Denneková,
Reinhart Kolldehoff, Jack
Gauthier / CZT / 118 min. / 35mm
Brilantní humorně-poetická předtucha
moderního světa. Stylisticky nejodvážnější
film Jacquese Tatiho v restaurované verzi na
35mm kopii.

Úterý 07/02
17.30 Pierre Étaix / Jen když jsme
zdrávi / Tant qu’on a la santé
Francie 1965 / hrají: Pierre
Étaix, Sabine Sunová, Vera
Valmontová / CZT / 72 min. / 35mm
+ krátký film Šťastné výročí /
1961 / 11 min.

Playtime nemá žádné centrum. Navyklý
způsob sledování filmu nám tady není
k ničemu. Playtime je film celků, z nichž si
detaily musí dělat divák sám ve své hlavě.
Ztrácí přitom svou milovanou privilegovanou
pozici – proč dává tolik diváků rádo
ostatním najevo, že má před filmem
„náskok“? Tentokrát má náskok film, a to
s převahou. Pokud déle setrváte pohledem
u nějakého pána uprostřed, jehož vzezření
nebo chování vás zaujalo, nikdy si nemůžete
být jisti, že vám v levém horním rohu právě
neutíká cosi, z čeho se za okamžik vyklube
nádherný optický gag. Který navíc tím,
jak koresponduje s čímsi v pravém dolním
rohu, vytvoří nový verš vizuální básně.
V nejmenších maličkostech je zpravidla
nejvíce krásy, ale jak je všechny najít? Oko
se stává lovcem. V hledišti sálu festivalu
v Cannes, kde slavil Playtime svůj triumfální
návrat, se před plátnem neustále objevovaly
ruce ukazující do různých stran. „Všiml jsi si
toho?“ „A zahlédl jsi tamto?“

Pierre s kyticí v ruce prochází hřbitovem,
obklopeným moderními mrakodrapy. Celým
městem otřásá hřmot pneumatických kladiv,
piják nedokáže přiložit naplněnou sklenku
ke rtům, sklenky v příborníku se rozezvučí
jako zvonková hra. Na ulici se zaparkovaný
vůz v krátkém čase úplně pokryje prachem.

Tati věřil jen v nekrácenou verzi Playtimu.
Ve Francii se film proto promítal jen
širokoúhle a se stereozvukem. Protože Tati
nepočítal s verzí pro obyčejná kina, nebyl
Playtime komerčně úspěšný. Na stejných
podmínkách trval Tati i při uvedení v USA,

Mladý, vědecky založený muž žije osaměle,
vzdálen světu a hluku. Ženy jsou pro něho
zcela neznámým pojmem. Teprve když mu
otec jednoho dne objasní výhody manželství,
přehodnotí mladík radikálně své životní
priority. Film se v roce 1962 podělil s dílem
Nesmrtelná Alaina Robbe-Grilleta o Cenu
Louise Delluka a v příštím roce si odvezl
další vavříny z MFF v Moskvě.
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dokud nebylo jisté, že na ně američtí
distributoři nepřistoupí. (…)
V Tatiho metaforickém vidění se kancelář
stává labyrintem, v kruhu se točící
automobily kolotočem, odpadávající části
dekorace nočního klubu oplocením. Pouliční
laterny připomínají květiny. Tati pozoruje,
ale také aranžuje. Duchovní stojící před
neonovým nápisem získá svatozář, jakmile se
rozsvítí písmeno O ze slova DRUGSTORE. (…)
Jako na Brueghelových obrazech objevuje
divák celé spektrum nesčíslných činností.
Jak píše Jonathan Rosenbaum, zatímco
obvykle se diváci při komedii smějí na
stejných místech stejným věcem, v Playtimu
se každý směje jinde a něčemu jinému.
Brent Maddock
„Fyzicky a finančně jsem si sice s Playtimem
vytrpěl své, ale jsem na něj hrdý. Je přesně
takový, jaký jsem chtěl, aby byl.“
Jacques Tati
Středa 22/02
20.00 Pierre Étaix /
Velká láska / Le Grand amour
Francie 1968 / hrají: Pierre Étaix,
Annie Fratelliniová, Alain Janey /
CZT / 80 min. / HD
+ krátký film Nespavost /
1963 / 16 min. / 35mm
Pierre Étaix a jeho strastiplné hledání velké
lásky uprostřed normované všednosti i ve
snu. Režisérův možná nejzdařilejší film plný
skvostných surreálných nápadů. K vrcholům
patří invenčně i výtvarně velkoryse pojatá
snová sekvence s mobilními postelemi
v čilém dopravním ruchu.
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Čtvrtek 12/01
17.30 Chaplin, rok třetí I.

Film před
sto lety

První tři roky Chaplinovy filmové dráhy
dokáže každý zájemce o jeho tvorbu snadno
rozlišit, jsou vyznačeny jmény Keystone,
Essanay a Mutual. Přechod od jedné
společnosti k další znamenal pokaždé
citelný předěl, nemluvě samozřejmě o prudce
narůstajícím honoráři tohoto brzy nejlépe
placeného herce světa. Odchod od firmy
Macka Senneta k Essanay znamenal pro
Chaplina závazek natočit méně filmů, ale za
mnohem pečlivější přípravy. Při přechodu
od Essanay k Mutual v roce 1916 se
odehrálo totéž, Chaplin se nyní zavázal
natočit během dvou let „pouze“ dvanáct
filmů (u Keystone jich v roce 1914 bylo
třicet pět, u Essanay v roce 1915 čtrnáct).
U publika měl Chaplin fenomenální úspěch
od samého počátku, nicméně kvalitou se
horkou jehlou spíchnuté bagately roku 1914
absolutně nemohou měřit se zralejšími filmy
roku 1915 a už vůbec ne s periodou Mutual
let 1916–1917, kdy Chaplin režíruje oněch
dvanáct do posledního detailu vybroušených
mistrovských děl v délce okolo dvaceti
minut. Tady se rodí „klasický Chaplin“, režijní
perfekcionista nejvyššího řádu, budoucí
tvůrce Zlatého opojení a Moderní doby.
Jediné, co těmto filmům ještě chybí,
je Chaplinem komponovaná původní
hudba (tu máme až od periody First
National, tj. 1918–1923); snímky kolovaly
a kolují v bezpočtu rozdílných verzí,
s neautorizovaným hudebním doprovodem
pochybné kvality, i když i na tomto poli
přinesly restaurátorské snahy podporované
současnými režiséry, jako jsou Martin
Scorsese, Michel Hazanavicius či George
Lucas v posledních letech určité zlepšení.
Naše dvě pásma Chaplinových filmů z roku
1916 jsou tak jako vždy krom jiného
dokumentem „života kopií“ – se vším, co
k tomu patří.
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Charles Chaplin / Chaplin
šumařem / The Vagabond
USA 1916 / hrají: Charles Chaplin,
Edna Purvianceová, Lloyd Bacon, Eric
Campbell / 32 min. / 35mm
Charles Chaplin / Chaplin se vrací
z flámu / One A. M.
USA 1916 / hrají: Charles Chaplin,
Albert Austin / 31 min. / 35mm
Charles Chaplin / Chaplin falešným
hrabětem / The Count
USA 1916 / hrají: Charles Chaplin,
Edna Purvianceová,
Eric Campbell / 18 min. / 35mm
Charles Chaplin / Chaplin odhadcem
v zastavárně / The Pawnshop
USA 1916 / hrají: Charles Chaplin,
Edna Purvianceová, Wesley Ruggles,
Henry Bergman / 20 min. / 35mm
Čtvrtek 19/01
17.30 N
 a Mars před sto lety
Fritz Freisler / Dopis mrtvé /
Brief einer Toten
Rakousko 1917 / hrají: Magda Sonja,
Fritz Kortner, Franz Höbling /
CZT / 57 min. / 35mm
Dopis mrtvé byl sedmý film Fritze Kortnera
a z kolekce snímků nejproslulejšího
rakouského herce 20. století dochovaných
v NFA je nejstarší. Je řazen do skupiny
snímků předznamenávajících německý
filmový expresionismus, jehož hlavní „tváří“
se vedle Conrada Veidta stane právě Kortner
(mj. Varovné stíny, r. A. Robison, 1922).
Victor Bergdahl / Kapitán Grogg
u portrétisty / Näf Kapten Grogg
skulle porträtteras / Švédsko 1917 /
3 min. / 35mm
Jediný u nás dochovaný exemplář ze
švédské komediální animované (zčásti
hrané) série o kapitánu Groggovi.
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F. Holger-Madsen /
Nebeská loď / Himmelskibet
Dánsko 1917–18 /
hrají: Gunnar Tolnaes, Alf Blütecher,
Nicolai Neiiendam, Nils Asther, Lilly
Jacobsonová / CZT / 56 min. / 35mm
Ještě před sestupem Dánska z pozice
filmové velmoci, kterou si vydobylo těsně
před rokem 1910, vzniklo často citované
průkopnické dílo žánru science-fiction
Nebeská loď, v němž se kapitán Planetarius
spolu s dalšími osmi odvážlivci vydá
v raketě Excelsior, zkonstruované jeho
otcem, na planetu Mars. Zde se setká
s lidmi nacházejícími se na mnohem vyšším
civilizačním stádiu, než jaké vládne na
barbarské Zemi (film vznikl v polovině první
světové války). Marťané jsou vegetariáni,
přesvědčení pacifisté a poradili si
i s nebezpečím přelidnění.
Čtvrtek 16/02
17.30 Před samostatností: český film
v Rakousko-Uhersku I.
Antonín Fencl / Zlaté srdéčko
Rakousko-Uhersko 1916 /
hrají: Antonín Fencl, Antonie
Nedošinská, Josef Šváb-Malostranský /
27 min. / 35mm

(1881–1952), ředitel Švandova divadla
a Arény na Smíchově, jako filmový režisér.
Dne 20. října roku 1916 mělo v kině Lucerna
premiéru barevně virážované a kolorované
Zlaté srdéčko, adaptace komedie, kterou
pro Švandovo divadlo sepsal Josef ŠvábMalostranský. Tento, jak známo, první
český filmový herec si ve Zlatém srdéčku
zahrál roli sluhy France, režisér Fencl si
vyhradil hlavní úlohu a v roli jeho manželky
debutovala na plátně Antonie Nedošinská.
Úspěch Zlatého srdéčka a druhé, tentokrát
více exteriérové komedie nazvané Pražští
adamité vedl Fencla k opuštění Havlovy
firmy a k založení vlastní: Pragafilmu;
technické vybavení převzal od zaniklého
ASUMu. Z Jana A. Palouše (1888–1971),
který v ASUMu debutoval v roce 1914
komedií Noční děs, udělal Fencl „vrchního
režiséra“ Pragafilmu, netuše, že Paloušova
vášeň pro lední hokej, jíž holdoval na
profesionální úrovni, nad tou filmovou brzy
převáží. Komedie Čertisko měla premiéru
už v novém samostatném státě, jehož vznik
Palouš pohotově oslavil nedochovaným
vlasteneckým pajánem České nebe hned
v listopadu 1918.

Antonín Fencl / Pražští adamité
Rakousko-Uhersko 1917 / hrají: Josef
Vošalík, Terezie Javůrková,
Ada Karlovský / 46 min. / 35mm

Pondělí 27/02
17.30 Chaplin, rok třetí II.
Charles Chaplin /
Chaplin ve filmovém ateliéru /
Behind the Screen
USA 1916 / hrají: Charles Chaplin,
Edna Purvianceová, Eric Campbell,
Lloyd Bacon / 19 min. / 35mm
Charles Chaplin / Chaplin na
kolečkových bruslích / The Rink
USA 1916 / hrají: Charles Chaplin,
Edna Purvianceová, Eric Campbell,
Lloyd Bacon / 19 min. / 35mm
Charles Chaplin / Chaplin strážcem
veřejného pořádku / Easy Street
USA 1916 / hrají: Charles Chaplin,
Edna Purvianceová, Eric Campbell,
Lloyd Bacon / 18 min. / 35mm
Charles Chaplin / Chaplin
v lázních / The Cure
USA 1916/17 / hrají: Charles Chaplin,
Edna Purvianceová, Eric Campbell,
Henry Bergman / 18 min. / 35mm
Charles Chaplin / Chaplin
vystěhovalcem / The Immigrant
USA 1916/17 / hrají: Charles Chaplin,
Edna Purvianceová, Henry Bergman,
Eric Campbell / 18 min. / 35mm

Jan Arnold Palouš / Čertisko
ČSR 1918 / hrají: Milada Haunerová,
Josef-Šváb Malostranský /
30 min. / 35mm
K soustavné produkci hraných filmů dochází
v českých zemích opožděně, teprve na
počátku desátých let. Tehdy vznikají první
filmové společnosti Kinofa, Illusion a ASUM,
které nepřečkají vypuknutí světové války.
Fundus Kinofy přešel roku 1915 do nové
firmy podnikatele Václava Havla Lucernafilm.
Pod její hlavičkou debutoval Antonín Fencl
34
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LAURA LA PLANTE
(1904–1996)
Pondělí 16/01
17.30 Paul Leni / Příšerná chvíle /
The Cat and the Canary
USA 1927 / hrají: Laura La
Plante, Craighton Hale, Tully
Marshall / CZT / 68 min. / 35mm /
živý hudební doprovod

Star!

Z devíti životních dekád, které jí přejícný
osud vyměřil, byly roky slávy Laury La Plante
the Golden Twenties. Pokud její jméno
i dnes mezi znalci něco znamená, vděčí
za to plavovlasá kráska především dvěma
němým filmům, které s ní natočil Paul Leni
(1885–1929). Režisér Kabinetu voskových
figur (1924) patřil k několika exponentům
německého filmového expresionismu,
odkoupeným Hollywoodem. Pro studio
Universal režíroval do své předčasné smrti
čtyři sofistikované horory, Laura La Plante
se objevila v prvním (Příšerná chvíle – zde
jde přesně řečeno o hororovou komedii)
a posledním z nich (Poslední varování).

MARYLIN MONROE
(1926–1962)
Sobota 14/01
17.30 Billy Wilder / Někdo to rád
horké / Some Like It Hot
USA 1959 / hrají: Marilyn Monroe,
Tony Curtis, Jack Lemmon,
George Raft, Pat O’Brien,
Joe E. Brown / CZT / 113 min. / 35mm
V době prohibice a gangsterských válek
je pár mladých hudebníků donucen
ukrýt se v dívčí kapele, neboť se
náhodně stali nežádoucími svědky
proslulého valentýnského masakru. „Well,
Nobody’s perfect!“, praví Joe E. Brown
v nesmrtelné poslední větě filmu. Tento film
ale, jak asi všichni víme, dokonalý je.

36
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Anouk Aimée
Agnes Ayres
Brigitte Bardot
Betsy Blair
Betty Blythe
Clara Calamai
Claudia Cardinale
Claudette Colbert
Danielle Darrieux
Doris Day
Danièle Delorme
Dolores Del Rio
Deanna Durbin
Edith Evans
Greta Garbo
Greer Garson
Gloria Grahame
Helen Hayes
Jennifer Jones
Laura La Plante
Mae Marsh
Mary Miles Minter
Marguerite Moreno
Marylin Monroe
Michèle Morgan
Mae Murray
Nita Naldi
Rosalind Russell
Sybille Schmitz
Sylvia Sidney
Simone Signoret
Simone Simon
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Sobota 21/01
17.30 Billy Wilder / Slaměný vdovec /
The Seven Year Itch
USA 1955 / hrají: Marilyn Monroe,
Tom Ewell, Evelyn Keyesová, Sonny
Tufts / CZT / 98 min. / 35mm

překročí míru. Molièrova genialita je téhož
řádu, i jeho zuřivá logika nám nechá smích
častěji zamrznout v hrdle, než aby nám
dovolila se smát. (…)

Polovina padesátých let: Amerika
vyznává radostné manželství, poklidnou
monogamii, odevzdanost dětem či obětavost
v zaměstnání a současně uctívá velká
ňadra, symbol zaručené sexuality i jistého
mateřství. Typický americký otec rodiny
je vystaven pokušení v podobě svůdné
blondýnky, zatímco jeho žena s dítětem
odjela na letní byt. Pana Shermana atakují
divoké fantazie ze všech stran, jeho
půvabná sousedka však šťastně prodlévá
v nevědomosti naivity. Cenzura chtěla
zfilmování divadelní hry George Axelroda
Sedmiletá kopřivka zakázat, Billy Wilder
se ale opět prosadil, protože na plátně se
neobjeví ani jedna scéna manželské nevěry.
Úterý 14/02
20.00 Howard Hawks / Omlazovací
prostředek / Monkey Business
USA 1952 / hrají: Cary Grant, Ginger
Rogersová, Charles Coburn, Marilyn
Monroe / CZT / 92 min. / 35mm
Když na jaře roku 1953 Jacques Rivette
píše svůj slavný text Génie de Howard
Hawks, později přeložený do několika
jazyků a dodnes citovaný, nezakládá svou
pronikavou analýzu režisérova stylu na
některém z jeho uznávaných veleděl, jako
jsou Zjizvená tvář nebo Hluboký spánek;
vnějším podnětem je mu premiéra rozverné,
v závěru dokonce vzorně bláznivé komedie
Monkey Business, jejíž užívaný český
titul Omlazovací prostředek nás zbavuje
nutnosti nastínit děj – v těch dvou slovech
je celý obsažen. Rivette: „Víc než kdokoli
jiný ví Hawks, že v umění je vždy třeba jít
až do konce, třeba i do konců bezectných,
neboť ty jsou doménou komedie. Nezalekne
se nejpochybnějších peripetií, sotva nám
dovolí je vytušit. Místo aby se snažil nízkost
publika zklamat, raději v jejím uspokojování
38

Co je vážnější než infantilismus, zpitomění,
zvrhlost, degenerace? Je to fascinace,
kterou mají pro inteligentního diváka;
a film Omlazovací prostředek je příběhem
právě takové fascinace. Opice, indiáni,
ryby, všechno jen fenomény jedné a té
samé posedlosti elementárnem, kde se mísí
divoké rytmy. Něžně hloupoučká Marylin
Monroe, žena-monstrum, násilně tvarovaná
kostyméry. Nebo skoky Ginger Rogersové,
bývalé bakchantky, jejíž namalovanou tvář
omlazení jenom deformuje. Vší té ošklivosti
nebo podlosti propůjčí mechanická euforie
lyrismus, výrazovou hutnost, jež je povýší
k abstrakci. A zmocní se jich fascinace, ke
vzpomínce na proměnu přidá KRÁSU.“

MARGUERITE MORENO
(1871–1948)
Pondělí 13/02
17.30 Sacha Guitry / Román
podvodníka / Le Roman d’un tricheur
Francie 1936 / hrají: Sacha Guitry,
Marguerite Moreno, Jacqueline
Delubacová, Pauline Cartonová,
Pierre Labry / CZT / 73 min. / 35mm
„Dialogy, milostné scény a citové vztahy
jsou ve většině filmů neuvěřitelně falešné.
Zato u Sachy Guitryho se pravda vynořuje
v závěru scény s takovou silou, že to
člověka omráčí. V Románu podvodníka si
Marguerite Moreno všimne liftboye. Výtah
vyjede vzhůru ze záběru, dole čekají lidi,
výtah se nevrací. Když se pak vrátí, prohlíží
si liftboy krásné nové hodinky, které zrovna
dostal. Sacha Guitry je francouzským
bratrem Ernsta Lubitsche,“ komentuje
uznale François Truffaut a dodává:
„Vidět Guitryho filmy dnes a porovnat je
s oficiálními klasickými filmy té doby (tj.
třicátých let) je poučná lekce.“
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Malý zlodějíček nesmí za trest povečeřet
s rodinou houbový pokrm… jenže díky tomu
jako jediný přežije. Na nezákonnosti, jež mu
takto v dětství zachránila život, se proto
v dospělosti rozhodne založit svou kariéru.
Začíná Román podvodníka, film, který nejen
Truffaut považoval za Guitryho nejlepší.

MICHÈLE MORGAN
(1920–2016)
Pondělí 23/01
17.30 Marcel Carné / Nábřeží mlh /
Quai des brumes
Francie 1938 / hrají: Jean Gabin,
Michèle Morganová, Michel
Simon, Pierre Brasseur, Robert Le
Vigan / CZT / 80 min. / 35mm
Přístav jako křižovatka lidských osudů,
zdroj obživy, ale i nebezpečné místo, odkud
by hrdinové rádi unikli někam daleko,
za obzor, za novým životem. Tady začíná
Carného a Prévertova pesimistická série,
jejíž atmosféra plyne z předválečné úzkosti.
Velká hvězdná dvojice francouzského filmu
třicátých let, mysteriózně neuchopitelná
Michèle Morganová a podstatně fyzičtější
Jean Gabin, tady představují romantický pár
na útěku, jehož cíl však neexistuje, neboť
spojení osiřelé dívky a dezertéra nevěstí
nic dobrého. Zvláště když křehkou krásku
„ochraňuje“ nešťastně zamilovaný zločinec
Michel Simon.
Úterý 31/01
17.30 Jean Grémillon / S. O. S. / Remorques
Francie 1939 / hrají: Jean Gabin,
Michèle Morganová, Madeleine
Renaudová, Fernand Ledoux,
Jean Dasté, Charles
Blavette / CZT / 78 min. / 35mm
Jean Gabin, v rámci svého náročného
povolání, zachraňuje nákladní lodě před
ztroskotáním, jinak žije v poklidném
manželství s churavějící Madeleine
Renaudovou, alespoň tak dlouho, dokud
se na scéně neobjeví fatální Michèle
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Morganová, Gabinova partnerka z o rok
staršího Nábřeží mlh.
„V Grémillonově filmu S.O.S. se poprvé
o samotě setkávají Catherine s okázale
chladným, ale přitažlivým zjevem Michèle
Morganové a André s proletářskointelektuální tváří Jeana Gabina v domku na
mořské pláži. V jejich dialogu, prozrazujícím
rostoucí vzájemnou sympatii, milostné
odhodlání, ale také blížící se tragédii, panuje
zvláštní mír. Je to ono zpola vědomé, klidné
přijímání tragiky, asketický, kontrolovaný
vznešený cit, s obdobnou obezřelostí
vyjádřený jen ve výjimečných dílech.“
Jiří Cieslar (1978)
Čtvrtek 02/02
17.30 Jean Delannoy / Očima vzpomínek /
Aux yeux du souvenir
Francie 1948 / hrají: Jean Marais,
Michèle Morganová, Jean Chevrier /
CZT / 103 min. / 35mm
Letuška Claire se po třech letech setká
s mužem, který ji tehdy opustil. Odolává jeho
naléhání a nechce se nechat pilotovat do
víru někdejší vášně. Milý vedlejší produkt
renomovaného autorského tria Neveux –
Jeanson – Delannoy; nic víc a nic míň
než dobře natočený milostný románek,
který divákům dovolí prožít půldruhé
hodiny s dobovými idoly Jeanem Maraisem
a Michèle Morganovou.
Pondělí 06/02
17.30 Julien Duvivier / Věčný nepřítel /
Untel père et fils
Francie 1940 / hrají: Louis Jouvet,
Michèle Morganová, Raimu, Fernand
Ledoux / CZT / 100 min. / 35mm
Kronika francouzské rodiny v letech 1871 až
1939 na pozadí tří válek s Německem. Film
režisér zachránil útěkem do Portugalska
a odtud do USA, kde měl v dubnu 1943
premiéru pod názvem Srdce národa.
Francouzská premiéra se mohla uskutečnit
až v říjnu 1945.

40

Čtvrtek 09/02
17.30 Jean Delannoy / Pastorální
symfonie / Symphonie pastorale
Francie 1946 / hrají: Pierre Blanchar,
Michèle Morganová, Jean Desailly,
Line Noroová / CZT / 100 min. / 35mm
Pastorální symfonie je prototypem tzv.
cinéma de qualité: akademicky přesná režie,
námět z pera nositele Nobelovy ceny André
Gida, dva herci nacházející se na zenitu své
mezinárodní popularity: Michèle Morganová
a Pierre Blanchar. A k tomu zápletka, jaká
i „muže z ulice“ může dojmout k slzám (ženu
neméně!): o slepé dívce milované pastorem,
který se jí kdysi ujal, ale i jeho synem, jehož
lásku dívka opětuje. Český předúnorový
odborný tisk si sice neodpustil upozornit,
že „tu a tam prokoukne francouzská
záliba v samoúčelných formálních hříčkách
(šikmé záběry)“, ale jinak se vyslovoval
převážně uznale. Ani toho nebylo zapotřebí:
Pastorální symfonie se u nás stala velkým
diváckým hitem podzimu roku 1947.
Středa 15/02
17.30 René Clair / Velké manévry /
Les Grandes manoeuvres
Francie 1955 / hrají: Michèle
Morganová, Gérard Philipe, Yves
Robert, Jean Desailly, Brigitte
Bardotová / CZT / 100 min. / 35mm
Vybídnutí Heinricha Heineho, podle něhož
každý umělec musí napsat svého Fausta,
cituje René Clair v předmluvě k Velkým
manévrům, a pokračuje: „K tomu by se jistě
dalo dodat, že každý autor jistě pomyslil na
to, napsat svého Dona Juana. Velké manévry
jsou pouze jednou z nesčetných variací, jaké
lze udělat na toto téma. K umístění filmového
příběhu do doby před první světovou válkou
nás nevedla snaha o využití kouzla minulosti.
Vybrali jsme si tuto dobu proto, že citové
záležitosti tenkrát zaujímaly více místa než
dnes. Podle svědectví dobových autorů
bylo tolik malých Donů Juanů v salonech
i podnájmech, kteří neměli nic jiného na
starosti, než přidávat nová jména na seznam
svých výbojů, a kteří přitom zapomínali, že
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se srdcem je divno hrát! Tento název by
mohl nést i náš příběh, kdyby již nepatřil
jednomu divadelnímu dílu a kdyby se nezdálo,
že název Velké manévry je vhodnější pro
vykreslení maloměstských mravů v letech,
kdy klasickým obrazem svůdce byl mladý
jezdecký důstojník.“ Dodejme, že jméno
autora „jednoho divadelního díla“ z roku
1665 vynechává Clair s jistotou, že to dobový
čtenář přijme jako diskrétní „přihlášku“
čerstvě dokončeného filmu do genealogie
molièrovské tradice.
Pátek 24/02
20.00 Michel Deville / Benjamin / Benjamin
ou Les mémoires d’un puceau
Francie 1967 / hrají: Michèle
Morganová, Catherine Deneuveová,
Pierre Clémenti, Michel
Piccoli / CZT / 96 min. / 35mm
Když Robert Bresson ve filmu Něžná nechal
svou hrdinku navštívit kino, v němž právě
běžel Benjamin, nebyla to nutně pocta
Michelu Devilleovi. Spíš se zdá, že Bresson
tím chtěl demonstrovat propast dělící tuto
inteligentní a v nejlepším smyslu artificielní
podívanou od oné jediné „pravé“, od všeho
třpytu a lesku oproštěné kinematografie,
kterou sám usilovně prosazoval.
(Mimochodem se stejným kameramanem,
jenž natočil také Benjamina, Ghislainem
Cloquetem.) Možnými námitkami Nejvyššího
Puristy si ale protentokrát nenechme
zkalit potěšení z frivolní, ale zdaleka
ne prvoplánové komedie o pedagogicky
obezřetném zasvěcování panice do tajů lásky
duševní… i té druhé. Lze si sotva představit
povolanějšího učitele než zkušenou a dosud
půvabnou hraběnku de Valandry v podání
Michèle Morganové a ušlechtile zvrhlého
Michela Piccoliho, ale ani nevinnějšího
a udivenějšího žáka, než byl Pierre Clémenti,
jinak známý i jako režisér experimentálních
snímků a pozdější představitel temných
hrdinů ve filmech Buñuela, Pasoliniho
a Bertolucciho. A pak tu ještě zbývá
Catherine Deneuveová a její volba mezi dvěma
muži, mezi libertinskou zralostí a bezelstnou
čistotou – volba, kterou řeší… jako žena.

MAE MURRAY
(1889–1965)
Pondělí 20/02
17.30 R
 obert Z. Leonard /
Svůdná kouzelnice /
Circe, the Enchantress
USA 1924 / hrají: May Murrayová,
James Kirkwood, Tom Ricketts /
CZT / 51 min. / 35mm /
živý hudební doprovod
Historka jako z filmu: počátkem padesátých
let je v parku na lavičce nalezena
starší žena. Ukáže se, že nemajetná
bezdomovkyně je Mae Murrayová, kdysi
zářivá hvězda Hollywoodu, pobírající v němé
éře za své role astronomické částky. Po
této medializované epizodě doufá herečka
v „comeback“… marně. Někdejší choť
gruzínského prince zemře v roce 1965
v domově pro zestárlé herce.
Divák našeho století zná Mae Murrayovou
nejspíš jako „veselou vdovu“ ze
stejnojmenné klasiky Ericha von Stroheima
z roku 1924. Až do té doby se diva,
specializovaná na role mondénních vampů
se zálibou v extravagantních kostýmech
a odvážných účesech, objevovala skoro
výhradně ve filmech režiséra Roberta Z.
Leonarda, který se s ní po jejich prvním
společném filmu z roku 1916 oženil. Konec
jejich spolupráce i vztahu vyznačuje právě
snímek Svůdná kouzelnice s typickým
dějem o zcyničtělé ženě na scestí, v jádru
ale s dobrým srdcem, tedy v poloze,
v jaké Mae známe i ze Stroheimova
díla. Na nejužívanějších internetových
encyklopediích se dočtete, že film Svůdná
kouzelnice „je nyní považován za ztracený“.
V pražském NFA za ztracený považován není.
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Pátek 27/01
17.30 Roy William Neill / Milostný román
princezny / Greater Than a Crown
USA 1925 / hrají: Dolores Costello,
Edmund Lowe, Margaret
Livingstonová / CZT / 51 min. /
35mm / 1413 metrů / živý hudební
doprovod

Život kopií
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V divácky stále oblíbeném a pro americký
film tolik příznačném prolnutí žánru
romance s melodramatem se nese příběh
princezny, jež se má pro záchranu svého
království provdat za šlechtice, kterého
nemiluje. Trochu vzdoru z její strany a osud
se postarají o řešení… Rok výroby 1925
coby počátek období kvalitativního vrcholu
němého filmu, prestižní produkce studia
Fox, jež se vrátilo k románu Victora Bridgese
Lady from Longacre během čtyř let již
podruhé a herecké obsazení v čele s Dolores
Costello (mj. Skvělí Ambersonové), to jsou
hlavní body, v nichž vězí historický význam
snímku. Na světě se zachoval v exempláři
jediné, téměř zničené kopie, a to ve sbírce
pražského NFA, kde byl nedávno opatřen
novou barevnou viráží. Uvádí kurátor
Věroslav Hába.

Pátek 17/02
17.30 Karel Steklý / Dobrý voják Švejk
ČSR 1956 / hrají: Rudolf Hrušínský,
František Filipovský, Miloš Kopecký,
Svatopluk Beneš, Miloš Nedbal,
Stanislav Neumann, Bohuš Záhorský /
105 min. / 35mm / 2967 metrů
V televizích často reprízovaná adaptace
Osudů dobrého vojáka Švejka jistě není
divákům neznámá. Méně známou skutečností
však je, že snímek Karla Steklého vzniknul
ve dvou odlišných verzích. Barevná filmová
surovina, kterou měli českoslovenští
filmaři v padesátých letech k dispozici,
neumožňovala pořízení zabezpečovacích
(duplikačních) materiálů. Barevné filmy proto
nezřídka vznikaly ve dvou verzích – na dvojí
originální negativ. O spletité distribuční
historii obou verzí filmového Švejka i o tom,
jak se limity tehdy dostupného barevného
materiálu Agfacolor promítly do výrazových
prostředků filmu, bude před projekcí mluvit
restaurátorka Tereza Frodlová.
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Neděle 08/01
15.00 Animace vystřižená z papíru
pásmo krátkých animovaných
filmů / workshop ploškové
animace / 120 min. / 35mm / od 3 let
Přání k Novému roku /
Protektorát Čechy a Morava 1940
Rek lyžuje / r. Romuald Kłys /
Polsko 1981
K princeznám se nečuchá /
r. Břetislav Pojar / ČSR 1956
V parku / r. Władysław Nehrebecki /
Polsko 1971
Pasáček vepřů / r. Hermína
Týrlová / ČSR 1958

Ponrepo
dětem

První lednový program z cyklu Ponrepo
dětem nabídne nejen malé filmové přání
k Novému roku, ale i animované pohádky
se zvířátky. Po projekci si budou moci
návštěvníci vystřihnout z papíru hrdiny
svých vlastních příběhů a oživit je technikou
ploškové animace.
Neděle 15/01
15.00 Rémi Chayé /
Až na severní pól /
Tout en haut du monde
Francie 2015 / mluví: Viktorie
Taberyová, Zdeněk Maryška, Radek
Kuchař, Kristýna Valová /
CZV / 81 min. / HD / od 6 let
Slavný vědec a polárník Olukin se dosud
nevrátil ze své poslední expedice, na
které se pokusil dobýt severní pól. Poslání
výzkumníka předal i své patnáctileté vnučce
Saše, ale její rodiče, kteří už jí začali
chystat svatbu, to vůbec neschvalují. A tak
se Saša rozhodne vzepřít svému osudu,
uprchne z domova a je odhodlaná Olukina
nalézt… i kdyby měla dojít až na severní pól.
Neděle 22/01
15.00 Slovenská animace pro nejmenší
pásmo slovenských krátkých
animovaných filmů / workshop
animace plastelíny /
120 min. / HD / od 3 let
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Chyťte ho! / r. Boris Šima / 2008
Kto je tam? / r. Vanda Raýmanová /
2010
Viliam / r. Veronika Obertová / 2010
Hurá na hrad! / r. Boris Šima / 2011
Príbeh bratislavského hradu /
r. Vladimír Malík / 2011
Od rozpadu Československa se pro
české diváky stala slovenská animace
velkou neznámou, v současnosti se už
ani k dětským divákům nedostanou třeba
slovenské večerníčky. Výjimečnou šanci
zaplnit alespoň část tohoto bílého místa
nabízíme ve spolupráci s festivalem
Anifilm, a to v podobě pásma současných
slovenských animovaných filmů pro děti,
které se představily na Bienále animace
v Bratislavě. Po skončení projekce si
budou moci diváci pod vedením lektorů
sami vytvořit krátkou animaci za pomoci
plastelíny.
Neděle 29/01
15.00 Antonín Kachlík / Princ Bajaja
ČSR 1971 / hrají: Ivan Palúch, Petr
Štěpánek, Magda Vášáryová /
73 min. / 35mm / od 6 let
Filmové zpracování známé pohádky Boženy
Němcové o princi, který si na radu svého
koně zaváže jedno oko a předstírá němotu.
Hrdinovi, jemuž začnou přezdívat Bajaja, se
podaří porazit draka a zachránit princeznu,
ale kvůli svému slibu musí odjet pryč
nepoznán…
Neděle 05/02
15.00 A
 nimace na sněhu
pásmo krátkých animovaných
filmů / workshop stop-motion
animace / 120 min. / 35mm / od 3 let
Sněhulákův sen /
r. Zdeněk Rozkopal / ČSR 1986
Dvě klubíčka /
r. Hermína Týrlová / ČSR 1962
Dva mrazíci / r. Jiří Trnka / ČSR 1954
Povětrnostní domeček / ČSR 1945
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Některé filmy si lze jen stěží užít jindy než
v zimě. A že to neplatí jen pro Tři oříšky
pro Popelku, se přesvědčí diváci první
únorové projekce Ponrepa dětem. Kromě
několika zasněžených filmů se mohou
dětští návštěvníci i jejich rodiče těšit na
tvorbu vlastní krátké animace, kde po vzoru
Hermíny Týrlové nahradíme sníh úplně jiným
a určitě méně studeným materiálem.
Neděle 12/02
15.00 Karel Zeman / Čarodějův učeň
ČSR 1977 / 72 min. / 35mm / od 9 let
Pozdní dílo klasika české animace Karla
Zemana je na rozdíl od jeho nejslavnějších
filmů zpracované technikou ploškové
animace, a tak se v něm ještě významněji
uplatňuje výrazný výtvarný styl. Pohádka
s hororovými prvky je variací na tradiční
příběh čarodějného mistra a jeho učně,
který je na prahu dospělosti fascinován
temnými silami, dokud nepozná, že jej
mohou zahubit.

Neděle 26/02
15.00 Ota Koval / Kočičí princ
ČSR – NDR 1978 / hrají: Žaneta
Fuchsová, Pavel Hachle, Winfried
Glatzeder, Tereza Brodská /
79 min. / 35mm / od 6 let
Správce zámku jménem Král se stěhuje na
nové působiště. Fantazie jeho kočkofilních
dětí, Radka a pětileté Terezky, mění krajinu,
kterou projíždějí, v pohádkovou zemi
a když nákladní auto uvázne ve sněhové
závěji, přijede kouzelný dědeček na saních
tažených koňmi a odveze je do zámku, kde
se setkají s tajemným černým jezdcem na
černém koni...

Neděle 19/02
15.00 Animace na malířské paletě
pásmo krátkých animovaných filmů /
workshop malované animace /
120 min. / 35mm / od 6 let
Špatně namalovaná slepice /
r. Jiří Brdečka / ČSR 1963
O zlaté rybce /
r. Jiří Trnka / ČSR 1951
Malování pro kočku /
r. Břetislav Pojar / ČSR 1960
Animovaný film je bytostně spojen s různými
výtvarnými technikami. Při výrobě filmů
tří mistrů české animace Jiřího Brdečky,
Jiřího Trnky a Břetislava Pojara, které jsme
zařadili do tohoto pásma, se hlavně kreslilo
a malovalo. U malování tentokrát zůstaneme
i po projekci při animačním workshopu,
neboť se zaměříme na techniku animace
malované olejovou barvou na sklo.
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Úterý 03/01
15.30 Jak vidět film?
↓
Filmová analýza 1 / přednáška
Davida Čeňka
Pondělí 09/01
17.30 Kirk Douglas se dožil 100 let
↓
Anthony Mann /
Hrdinové z Telemarku /
The Heroes of Telemark
Velká Británie 1965 /
hrají: Kirk Douglas, Richard Harris,
Michael Redgrave, Ulla Jacobssonová /
CZT / 127 min. / 35mm

Filmy

Issur Danielovič Demskij oslavil v prosinci
své sté narozeniny v kruhu svých blízkých,
mezi nimiž samozřejmě nechyběl jeho
syn, jistý Michael Douglas. Jan Werich,
který byl s Issurem v korespondenčním
styku, neopomněl hercův umělecký
pseudonym peprně okomentovat, zvlášť
křestní jméno Kirk Wericha vysloveně
nadchlo. V souvislosti s naším aktuálním
programem se též sluší připomenout, že
to byl Kirk Douglas, kdo v šedesátých
letech původně koupil práva na Přelet nad
kukaččím hnízdem a že už tehdy knihu
poslal Miloši Formanovi, žijícímu tehdy ještě
v Československu. O řadu let později Forman
knihu zfilmuje v USA v Michaelově produkci.
Tolik k tématu „mezi námi Slovany“.
V britském válečném velkofilmu Hrdinové
z Telemarku zpracoval Anthony Mann
skutečnou událost z druhé světové války,
kdy se skupině norských vlastenců podařilo
s nasazením vlastních životů zničit továrnu
na výrobu těžké vody i všechny zásoby této
látky, nezbytné k sestrojení atomové pumy.
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Úterý 10/01
20.00 N
 ippon surreal
↓
Hiroši Tešigahara /
Písečná žena / Suna no onna
Japonsko 1964 / hrají: Eidži
Okada, Kjóko Kišidaová, Kódži
Micui / CZT / 122 min. / 35mm
Klasické filmové mystérium, hluboce
obdivované mimo jiné Andrejem Tarkovským,
podobenství o neklidné duši jedince, jenž
ve velkoměstě ztrácí půdu pod nohama.
Symbolem této vnitřní nerovnováhy je
pohyblivý písek pouště, v níž hrdina uvízne,
než pochopí, že utéci před sebou není kam.
Středa 11/01
17.30 Nikola Korabov /
Julie Vrevská / Julija Vrevskaja
Bulharsko – SSSR 1977 /
hrají: Ludmila Saveljevová,
Regimantas Adomaitis, Anatolij
Solonicyn, Stefan Danailov, Alexej
Petrenko, Nikola Korabov, Rolan
Bykov, Kosta Conev, Nikolaj
Griňko / CZT / 128 min. / 35mm
Na krvavá bojiště rusko-turecké války
se roku 1877 vydává milosrdná sestra
Julie. Nejde o nikoho menšího než
o baronesu Vrevskou, dvorní dámu ze
svity cara Alexandra II., přítelkyni Victora
Huga či Ivana Turgeněva. Po seznámení
s bulharským revolucionářem Korabelovem
se baronesa začala zajímat o úděl jižních
Slovanů utiskovaných Tureckem, zvláště
Bulharů, stižených po nezdařeném povstání
roku 1876 krutými represáliemi. V hereckém
obsazení nákladného velkofilmu věrně
oživujícího diplomatické zvraty i mohutné
bitevní operace zaznamená poučený divák
hned tři aktéry z proslulého Andreje
Rubleva (A. Solonicyn, R. Bykov, N. Griňko).
Tvůrce obrazové kompozice zmíněného
Tarkovského snímku Vadim Jusov stál za
kamerou i zde.

Program 01–02 / 17

49

Čtvrtek 12/01
20.00 Just! Ipmro / Filmový speciál /
120 min. / vstupné 200 CZK

jste už dva filmy! A já na to: Umím, ale ještě
zůstanu na třetí!“
Jim Jarmusch

V kině Ponrepo pro vás improvizační skupina
Just! Impro opět připravila Filmový speciál:
vydatnou porci vašich oblíbených dabingů
a filmových kategorií. Užijte si legendární
filmové scény s novými dialogy na vaše
témata.
Sobota 14/01
20.00 Jim Jarmusch /
Paterson / Paterson
USA 2016 / hrají: Adam Driver,
Golshifteh Farahaniová,
Kara Hayardová / 113 min. /
CZT / HD
Paterson miluje svou dívku, řídí autobus
a píše básně. To stačí jemu, Jimu
Jarmuschovi a – až na pár smutných
výjimek – i divákům.
„Jarmusch tady protiřečí artovému
a prošlému snobismu vlastního filmu
Přežijí jen milenci vzdušně básnivou
demokratičností. Čas od času by prostě
na poezii měli mít právo všichni a ne jen
dandyovští upíři sbírající vinyly.
Co je třeba zachránit, je obyčejná lidskost,
která poezií, hudbou a krásou, v každém
okamžiku, lhostejno kde, organizuje odboj
proti světu znetvořenému, zborcenému,
hokynářskému. Only lovers je třeba
zachraňovat, to ano, ale ne ty snoby
z Only Lovers Left Alive. V Patersonovi
vane čerstvý vzduch, protože inspirace
se tady nekoná v upírském doupěti, ale
pod širým nebem, pro všechny.“
Stéphane Delorme
„Na columbijské univerzitě jsem studoval
literaturu, šest měsíců jsem měl strávit
v Paříži, ale tenhle pobyt jsem si prodloužil
a studia jsem nedokončil. Částečně proto,
že jsem objevil Cinémathèque française.
Pamatuji si, jak tam jednou o přestávce mezi
dvěma projekcemi uklízel sám Henri Langlois.
Ptá se mne: Vy asi neumíte odejít, co? Viděl
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Neděle 15/01
17.00 Robert Wise /
West Side Story / West Side Story
USA 1961 / hrají: Natalie
Woodová, Richard Beymer, Russ
Tamblyn / CZT / 143 min. / 35mm
Jako muzikál patří West Side Story mezi ty
výjimečné zástupce svého žánru, jež těží
ze soudobé civilní reality (život mládeže
v newyorských slumech, parta jako náhražka
rodiny) a které budují dramatický konflikt na
sociální tématice (rasová nesnášenlivost).
Moderní úprava tragické lásky veronských
milenců nabývá neobvyklé vnitřní dynamičnosti
díky originální Bernsteinově hudbě, jež
svým rytmem, melodikou i charakterem je
tak těsně spjata s tématem, že často sama
o sobě vyvolává akci, i přispěním jazzově
výbušné choreografie, originálně využívající
autentického prostředí velkoměsta.
Úterý 17/01
15.30 Jak vidět film?
↓
Filmová analýza 2 /
přednáška Davida Čeňka
20.00 Nippon surreal
↓
Hiroši Tešigahara / Past / Otošiana
Japonsko 1962 / hrají: Hisaši
Igawa, Kazuo Mijahara, Sumie
Sasakiová / CZT / 90 min. / 35mm
„Nejvíce ze všeho mne zajímá lidské
podvědomí, rozpor mezi ním a průběhem
reality, což je pro mě ten nejdůležitější
problém. Bez tohoto protikladu bychom
se nemohli vyjadřovat prostřednictvím
uměleckého díla. Když se někdo spokojí
s tím, že zachycuje vnější tvářnost
skutečnosti, nemůže postihnout
podvědomí… Ve filmu je obraz důležitější
než dialog.“ Tak vyjádřil své umělecké krédo
Hiroši Tešigahara poté, co natočil svůj první
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dlouhý hraný film Past, v němž působivě
prolnul realitu hornického prostředí
s mystickými motivy. Hlavní hrdina je omylem
zavražděn pro svoji podobnost s někým
jiným a po své smrti pátrá po její příčině.
Pátek 20/01
17.30 Marlen Chucijev / Je mi dvacet
let / Mně dvadcať let
SSSR 1964 / hrají: Valentin Popov,
Nikolaj Gubenko, Stanislav Ljubšin,
Marianna Vertinskaja, Andrej
Tarkovskij / CZT / 163 min. / 35mm
V roce 1962 dokončil Marlen Chucijev film
Iljičova brána (Zastava Iljiča), nazvaný podle
jihovýchodního předměstí Moskvy. Po tomto
místě denně chodili do práce tři kamarádi,
kteří už vyrostli ze školních lavic a každý po
svém zahájil svou cestu dospělostí. Jeden
založil rodinu, druhý si užíval svobody, třetí
se vrátil z vojny. Posledně zmiňovaný Sergej - se stal hlavním průvodcem příběhu.
Do široka se rozhlížející kamera jako by se
pokoušela zachytit každý pozoruhodný detail,
zvuková mozaika jako by vyjadřovala množství
podnětů. Vedle prvomájových oslav, na nichž
v davu najde Sergej svou dívku, se dostaneme
nejen na večery básníků probíhajících v aule
Polytechnického muzea, ale také na soukromé
večírky zlaté mládeže, bavící se travestiemi
národních symbolů. A právě zde si hrdina
uvědomí, jak si jsou s milou Aňou vzdáleni,
a v deziluzi se obrací prostřednictvím
nadreálné scény ke svému zesnulému otci,
padlému na frontě, s otázkou, jak žít?
V tomto bodě si film zpečetil svůj osud,
neboť odpověď neuspokojila nejmocnějšího
muže v zemi, N. S. Chruščova, který nad
Iljičovou bránou vyřknul na kremelském
setkání tvůrčích pracovníků v březnu 1963
zamítavý soud. Bezmála čtyřhodinový film
se musel sestříhat, inkriminovaná scéna
byla přetočena. Pod novým názvem Je mi
dvacet let šel v obnovené premiéře do kin na
počátku roku 1965, v září se potom uváděl
na festivalu v Benátkách, kde získal Zvláštní
cenu. Andrej Tarkovskij a Andrej MichalkovKončalovskij, tehdy posluchači filmové režie,
se zde představili jako herci, Tarkovskij

dokonce v nesympatické roli. Je paradoxní, že
tento film, jenž držel pomyslný prst na tepu
doby státotvorným způsobem, se setkal s tak
odmítavým přijetím na nejvyšších místech.
21.00 M
 idnight Movies
↓
Iširô Honda / Godzilla – útok
z neznáma / Kaijû daisensô
Japonsko 1965 / hrají: Nick Adams,
Akira Takarada, Jun Tazaki, Akira
Kubo / CZT / 93 min. / 35mm /
vstupné 100 CZK
Godzilla v režii Išira Hondy, otce filmových
monster, včetně létajícího Rodana,
v součinnosti s mistrem filmových efektů
Eidžim Cubarajou. Tentokrát bude muset
čelit invazi z jiné planety. Snímek vydatně
inspiroval Mars útočí! Tima Burtona.
Sobota 21/01
20.00 David Čálek / Cesta vzhůru
ČR 2015 / hrají: Radek Jaroš, Jan
Trávníček, Petr Mašek 100 min. / HD
Cena za nejlepší celovečerní film na
kanadském mezinárodním festivalu horských
filmů The Banff Mountain Film and Book
Festival 2016.Portrét českého horolezce
Radka Jaroše, jenž jako první Čech vystoupil
na poslední z nejvyšších hor světa K2,
která mu chyběla do takzvané Koruny
Himálaje. Zdůvodnění poroty: „V tmavých
kinosálech jsme cestovali krajinami a sdíleli
dobrodružství nejkrásnějších koutů světa.
Ale v tomto filmu vidíme komplexní propojení
charakterů: rodina a přátelé doma jsou
součástí expedice stejně tak jako horolezci
a hory. Příběh o potřebě uspokojení
posedlosti, uspokojení z dosažení nejtěžšího
a nejnebezpečnějšího cíle, radost z návratu
domů. Prostě dobře vyprávěný příběh.“
Úterý 24/01
17.30 Nikola Korabov /
Osamělost srdce / Orisija
Bulharsko 1983 / hrají: Elevteri
Elevterov, Marija Christovová, Ljuben
Čatalov / CZT / 79 min. / 35mm
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Z Rodop pochází nejen antický hrdina
Orfeus, ale také tři bezejmenní protagonisté
Osamělosti srdce, svým způsobem
rovněž antické tragédie, byť zasazené do
relativně nedávné minulosti. Muž, který
byl kdysi připraven o svou lásku, čeká na
den pomsty… měsíce, roky. Do manželství
vstupoval kdysi na přání svého děda
v jinošském věku, panenskou nevěstu
mu její bratři podle nepsaného práva
odvlekli a provdali za jiného muže. Elegické
podobenství naplněné drsnou poezií. Cena
za nejlepší režii na festivalu ve Varně 1984
pro Nikolu Korabova (1928–2016).
20.00 N
 ippon surreal
↓
Hiroši Tešigahara / Tvář toho
druhého / Tanin no kao
Japonsko 1965 / hrají: Tacuja
Nakadai, Mačiko Kjóová, Kjóko
Kišida / CZT / 113 min. / 35mm
Stejně jako u filmu Písečná žena je autorem
scénáře Tvář toho druhého spisovatel
Kóbó Abe a i tentokráte jde o podobenství
o hledání vlastní identity a místa v životě.
Hrdina ztratil při explozi tvář a nyní se vrací
domů jako cizinec. Hlavní role vytvořili dva
z nejznámějších japonských herců, Mačiko
Kjóová (Rašomon) a Tacuja Nakadai, hlavní
představitel mnoha dalších filmů téhož
režiséra, Akiry Kurosawy.
Sobota 28/01
17.30 Marlen Chucijev – Felix Mironěr /
Jaro v Zarečné ulici /
Vesna na Zarečnoj ulice
SSSR 1956 / hrají: Nina Ivanovová,
Nikolaj Rybnikov, Vladimir Guljajev,
Valentina Pugačevová /
CZT / 87 min. / 35mm

průmyslovém městě, byl nejen výborně
scenáristicky vystavěný, ale i v drobných
nuancích dokázal diváky přesvědčit o tom,
že sledují hrdiny, jejichž nitra nejsou
sevřena jen budovatelským patosem, nýbrž
také obyčejnými lidskými emocemi. Ke
zdaru snímku velkou měrou přispěli herečtí
představitelé, pocházející jako většina členů
natáčecího štábu z řad studentů moskevské
filmové školy VGIK.
Neděle 29/01
20.00 Kent Jones / Hitchcock – Truffaut /
Hitchcock – Truffaut
Francie – USA 2015 /
s úvodem Václava Kadrnky
V dějinách filmové literatury neexistuje
kniha, která by byla přeložena do více
jazyků a která by byla během půl století
častěji znovu vydávána… Rozhovory
Hitchcock – Truffaut (1966, česky 1987).
Četli jsme ji všichni, kdo se zajímáme o film,
a sotva kdo ji četl jen jednou. Americký
režisér Wes Anderson se svěřuje: „Můj
exemplář se už dávno nedá nazývat knihou,
je to salát, hromada volných stránek. Hřbet
je úplně vniveč, jak jsem svazek stále bral
do ruky.“ Dokument Kenta Jonese není
první, ale zatím nejdůkladnější snímek
věnovaný této výjimečné knize a vlivu, který
měla a má na filmaře jednadvacátého století.
Jonesovi se podařilo získat pro svůj projekt
takové umělce, jako jsou Martin Scorsese,
Arnaud Desplechin, Olivier Assayas, Peter
Bogdanovich, Paul Schrader, David Fincher,
James Gray, Wes Anderson nebo Kijoši
Kurosawa. Scénář napsal režisér spolu se
Sergem Toubianou, v letech 2003 až 2016
ředitelem Cinémathèque française a předtím
dlouholetým šéfredaktorem Cahiers du
cinéma.

Celovečerní debut režisérů Marlena
Chucijeva a Felixe Mironěra Jaro v Zarečné
ulici patřil k prvním filmům, reflektujícím
v sovětské kinematografii období tání.
Na pohled jednoduchý příběh milostného
vzplanutí slévače Saši k učitelce večerní
školy Taťáně, odehrávající se v jednom
52
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Pondělí 30/01
17.30 Woody Vasulka: Začátky na FAMU
pásmo studenských filmů /
celkem 76 min. / 35mm
Svatá Jana /
r. Elo Havetta / 1963 / 7 min.
Šest otázek pro Jana Wericha /
r. Dušan Hanák / 1964 / 14 min.
Ve dvě odpoledne /
r. Bohuslav Vašulka / 1961/62 / 7 min.
Záchytná stanice /
r. Bohuslav Vašulka / 1963 / 6 min.
Velrybářská stanice /
r. Bohuslav Vašulka / 1964 / 9 min.
Sezóna v Seydisfjördur /
r. Bohuslav Vašulka / 1964 / 11 min.
U pana Čapka /
r. Bohuslav Vašulka / 1964 / 6 min.
Odjezd branců /
r. Bohuslav Vašulka / 1964 / 6 min.
Předměstí /
r. Bohuslav Vašulka / 1964 / 10 min.
Woody Vasulka, který 20. ledna oslaví
80. narozeniny, patří k hlavním světovým
osobnostem z první generace dějin videoartu
a mediálního umění. Před svým odchodem do
USA (1965) natočil Bohuslav Vašulka jako
student katedry dokumentu na pražské FAMU
několik dokumentárních filmů a podílel se
na snímcích Elo Havetty a Dušana Hanáka.
Nejstarší z dochovaných vlastních filmů je
v Karlových Varech vyznamenaný snímek Ve
dvě odpoledne. Zachycuje cestu hudebníka
periferií Prahy až do garáže a začátek jazzové
zkoušky. Působivé pohledy kamery, zabírající
například cestu po schodišti, se soustřeďují
zejména na zachycení světelných podmínek.
Také následující Záchytná stanice klade
důraz především na vztahy mezi záběry,
zachycení atmosféry, tvarů a světla. Lesknoucí
se koleje, vzdálené procházející postavy
a záběry z jedoucího vlaku vévodí Předměstí,
filmu o dělnících pracujících na kolejích na
periferii. Podobným způsobem jsou zachyceny
i snímky U pana Čapka o vetešníkovi od
Týnského chrámu a nezaujatě analytický
Odjezd branců. Velrybářská stanice a Sezóna

v Seydisfjördur jsou cestopisné snímky
z výprav na Island, které Vašulka podnikl se
svou ženou Steinou, s níž následně legálně
vycestoval z Československa. Zájemce
o tvorbu Woodyho a Steiny Vasulkových
upozorňujeme na knihu Lenky Dolanové Dialog
s démony nástrojů (AMU 2011).
Pátek 03/02
17.30 J
 ames Alexander Ross /
Japonsko a meč / Japan and Sword
USA 1963 / 71 min. / 35mm
Film Japonsko a meč je sestaven
z autentických snímků japonských,
amerických, anglických i jiných kameramanů.
Zachycuje čtyři desetiletí japonské expanze
od rusko-japonské války a pádu Port
Arthuru až po bezpodmínečnou kapitulaci
Japonska v létě 1945. V úvodu jsou ukázány
cenné záběry z pověstné námořní bitvy
u Cušimy, při níž bylo ruské loďstvo rozbito
japonským, a z obléhání i pádu pevnosti Port
Arthur. Podstatná část filmu je věnována
druhé světové válce, válce v Tichomoří;
nálet japonských letadel na Port Harbor
a potopení amerického loďstva, gigantickou
japonskou ofenzivu, která vyvrcholila v roce
1942 pádem Singapuru, námořní pevnosti,
pokládané za nedobytnou, obsazení
Indočíny, Barmy, vylodění v Indonésii
a útok na Indii. Další snímky pak ukazují
spojeneckou protiofenzivu, jejich postupné
dobývání japonských pozic, svržení
atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki
a bezpodmínečnou kapitulaci Japonska
v srpnu 1945. Mnoho dosud neznámých
snímků má historickou hodnotu.
Sobota 04/02
17.30 Elliot Silverstein /
Dívka za Západu / Cat Ballou
USA 1965 / hrají: Jane Fondová,
Lee Marvin, Michael Callan, Nat King
Cole, Stubby Kaye /
CZT / 93 min. / 35mm
Westernová komedie Dívka ze Západu
nabývá svou parodistickou polohou určité
výjimečnosti, neboť takové stylizované
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pojetí se v americkém westernovém žánru
objevuje poměrně zřídka. Hrdinkou je mladá
žena Cat Ballou, jedna z legend Divokého
západu, která se koncem devatenáctého
století stala ve Wyomingu vůdkyní bandy
desperádů. Prostřednictvím písní, jež líčí
osud Cat Ballou, provázejí diváka dějem
filmu známí američtí zpěváci Nat King Cole
a Stubby Kaye. Hlavni mužskou roli Kirk
Douglas odmítl, nahradil ho Lee Marvin a za
její ztvárnění získal Oscara.
Úterý 07/02
15.30 Jak vidět film?
↓
Filmový seminář Ivana Klimeše
Středa 08/02
17.30 Marlen Chucijev /
Vlaky se vracejí / Dva Fjodora
SSSR 1958 / hrají: Vasilij
Šukšin, Nikolaj Čursin, Tamara
Sjominová / CZT / 81 min. / 35mm
První filmovou rolí Vasilije Šukšina, který
za sebou zanechal hlubokou stopu jak
v kinematografii, tak v literatuře, byl voják
Fjodor, vracejí se domů z války. A jelikož
ho doma nikdo nečeká, ujme se svého
jmenovce – malého sirotka, s nímž se setkal
už ve vlaku. První samostatný titul Marlena
Chucijeva zaujme překvapivou civilností,
která vynikne na pozadí jiných děl, jimž se
hned po premiéře dostalo kritického uznání.
Šukšin byl v roli málomluvného vychovatele
natolik přesvědčivý, že si podobnou roli
zopakoval ve filmu My dva muži (1962) Jurije
Lysenka. Díky svému strhujícímu rytmu ve
střihu si zvláštní pozornost v Chucijevově
díle zaslouží úvodní sekvence, zachycující
vlakové soupravy s demobilizovanými vojáky.
19.30 Alfred Brendel potřetí v Ponrepu
↓
Alex Garland /
Ex Machina / Ex Machina
Velká Británie – USA 2015 /
hrají: Alicia Vickanderová,
Oscar Isaac, Domhnall Gleeson /
CZT / 108 min. / HD
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Alfred Brendel, jeden z největších žijících
klavíristů, jinak též velký milovník a znalec
filmu, nás nepřestává překvapovat. Ne tím,
že navštíví Prahu (s Ponrepem už v minulých
letech připravil dvě přehlídky filmů své
volby), ale tím, že tentokrát si pro svůj večer
v Ponrepu vybral současnou britskou sci-fi.
Alex Garland, autor románu Pláž, ve
snímku Ex Machina názorně předvádí,
jak to dopadá, když si lidé hrají na Boha.
V laboratorním komplexu skrytém v srdci
aljašské divočiny tvoří neobvyklý trojúhelník
dva muži a dívka-robot. Alex Garland: „Je to
film o třech bytostech s výjimečnými mozky,
které používají primárně proti sobě.“
Pátek 10/02
18.30 Laureáti Ceny
Andreje Stankoviče 2016
↓
Skupina stoupenců kritických intencí
Andreje Stankoviče Samozvanci
udělila v roce 2016 Hlavní cenu ex
aequo snímku Heleny Všetečkové
Všichni mají pravdu? Karel Floss
a ti druzí za to, jak mnohotvárně
zachycuje síť vzájemně se
proplétajících a zároveň konfliktních
myšlenkových fragmentů, jimiž
se vyznačuje současná česká
společnost, a nesjednoceným,
anarchickým stylem vyjadřuje povahu
dnešní reality a filmovému eseji
Martina Kohouta Česká cesta aneb
Proč došlo ke kupónové privatizaci?
za to, jak analyticky oživuje dobu,
jež byla historickou křižovatkou, na
které se rozhodovalo o charakteru
společenského i morálního života
u nás na dlouhá desetiletí dopředu;
dílo je rovněž anamnézou dnes často
potlačovaných stránek a nevyužitých
možností tehdejší doby. Večer doplní
Time Rodent, nový animovaný film
dřívějšího laureáta Ceny
A. Stankoviče Ondřeje Švadleny.
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Martin Kohout / Česká cesta
ČR 2015 / 95 min. / HD
Ondřej Švadlena / Time Rodent
ČR – Francie 2016 / 15 min. / HD
Helena Všetečková / Všichni mají
pravdu? Karel Floss a ti druzí
ČR 2015 / 80 min. / HD

Sobota 11/02
17.30 Robert Ellis Miller / Srdce je osamělý
lovec / The Heart is a Lonely Hunter
USA 1968 / hrají: Alan Arkin,
Sondra Lockeová, Laurinda
Barretová / CZT / 122 min. / 35mm
Realisticky natočené drama vzniklo podle
stejnojmenné literární prvotiny známé
jižanské spisovatelky Carson McCullersové.
Jeho hrdina, mladý hluchoněmý muž,
se navzdory své snaze najít rezonující
lidskou bytost stále hlouběji propadá do
mlčenlivého prostoru osamělosti. Pochmurné
vyznění filmu umocňuje působivost jeho
výpovědi.
Neděle 12/02
17.30 Český film
– ztráty, nálezy a objevy
↓
Jaromil Jireš / Křik
ČSR 1963 / hrají: Josef Abrhám,
Eva Límanová / 75 min. / 35mm
„Historie, vztah, naděje a obavy mladé
dvojice, zachycené v den, kdy se jí má
narodit první dítě, se mění pod Jirešovým
režijním dotekem v kaleidoskop milostných
scén, krátkých epizod, vizí, vnitřních
monologů a dokumentárních útržků –
v polyfonně montovanou koláž, které Jireš
s jistotou dirigenta dává spádný rytmus
a přesnou orchestraci… To, čím na sebe
Křik strhl takovou pozornost, nebyl jeho
myšlenkový obsah, nýbrž forma. Záměrná
roztříštěnost dějové linie, ostré přeryvy
a přehazování časového sledu, spojování
věcí prostorově vzdálených, inkoherence,

zmatek zvyšovaný poetickými vsuvkami
představ a snů – to všechno drženo
pohromadě krouživým pohybem kolem
čekání na příchod nové bytosti… Podobně
jako tomu bylo v Chytilové O něčem jiném
(v Ponrepu hrajeme 22. února), také
zde vyvolával pozornost strukturální
vývoj, jenomže docílený jakoby opačným
způsobem: čeho Chytilová dosáhla
nezvyklou kompozicí, bylo u Aškenazyho
a Jireše výsledkem stejně nezvyklé
dekompozice. S malou nadsázkou lze říci, že
Jireš, inspirovaný Aškenazym, rozpoutal na
plátně malou lyrickou smršť.“
Jan Žalman
Pátek 17/02
21.00 M
 idnight Movies
↓
Sheldon Lettich / Dvojitý zásah /
Double Impact
USA 1991 / hrají: Jean-Claude
Van Damme, Geoffrey Lewis,
Alonna Shawová / CZT / 104
min. / 35mm / vstupné 100 CZK
„Jeden z nich je násilnický a druhý ne,
diváci tak uvidí mé dvě odlišné tváře. Dvojitý
zásah má komické elementy, romantiku
a milostný příběh. Není tam jen akce
a zápasení, ale i tanec,“ říká o svém prvním
studiovém akčním snímku Jean-Claude,
mistr Evropy v karate a talentovaný
baletní adept. Do dvojrole Alexe a Chada
zakomponoval svůj životní příběh, začátky
barového vyhazovače v Los Angeles
i založení studia California Gym. Do cesty
se mu postaví, stejně jako v průlomovém
Krvavém sportu, Bolo Yeung, držitel
deseti po sobě následujících titulů mistra
Hong Kongu v kulturistice a dávný přítel
Bruce Leeho ze snímků produkce bratří
Shawů. Režisér Sheldon Lettich připravuje
v současné době druhý díl.
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Úterý 21/02
15.30 Jak vidět film?
↓
Filmový seminář Martina Čiháka
Středa 22/02
17.30 Český film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Věra Chytilová / O něčem jiném
ČSR 1963 / hrají: Eva Bosáková,
Věra Uzelacová, Josef Langmiler,
Jiří Kodet / 82 min. / 35mm
Dlouhometrážní debut Věry Chytilové je
konfrontací osudů dvou žen, z nichž jedna
žije pro rodinu a druhá pro výkonnostní
sport (gymnastka Eva Bosáková). Obě
ženy si stejně jako hrdinka Stropu kladou
otázku po smyslu života, ukazuje se však,
že ve chvíli, kdy by mohly realizovat svůj
sen „o něčem jiném“, se dobrovolně vracejí
k dosavadnímu způsobu života, protože
začínají tušit, že právě tam je jejich místo.
Všeobecné drama věčného zápasu, zápasu
o nesmrtelnost uprostřed konečnosti
lidských sil.
„Dva osudy, které se vzájemně prolínají, aniž
mají zevně co společného, dva osudy, které
oba v určitém okamžiku dospívají ke krizi
(k životní krizi). Jeden proto, že obětoval
vše, druhý proto, že neobětoval nic. Jde
v podstatě o extrovertní a introvertní pozici,
nebo chcete-li, altruistický a egocentrický
typ. Oba hledající (podvědomě) a po svém
realizující svou vlastní představu nebo
touhu po nalezení životního smyslu.“
Věra Chytilová
Čtvrtek 23/02
17.30 Marlen Chucijev / Červencový
déšť / Ijulskij dožď
SSSR 1967 / hrají: Jevgenija Uralova,
Alexandr Beljavskij, Jevgenija
Kozyreva, Jurij Vizbor /
CZT / 101 min. / 35mm
Nejznámějším Chucijevovým filmem je sice
Iljičova brána, uváděná v kinech pod
názvem Je mi dvacet let (1962/64), za
umělecky nejvyzrálejší je však mnohými
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považován Červencový déšť. Vypráví
příběh o odumírání lásky, přestože začíná
vlastně velmi nadějně. Moskvanku Lenu
zastihne na ulici déšť. Neznámý muž jí
půjčí bundu a ona mu dá číslo telefonu,
aby se domluvili, jak bundu vrátí. Lena
žije s Voloďou, budoucím vědeckým
pracovníkem. Intelektuálské prostředí
úspěšných mladých lidí jí není vzdálené, ale
časem si uvědomí, jakou roli v něm sehrává
též prospěchářství a bezohledná cesta
za kariérou. Chucijev je dalek okázalého
moralizování. Pracuje s náznakem v obraze
i zvuku a klade důraz na atmosféru, z které
je cítit jistá nostalgie za mizejícím údobím,
v níž lze spatřovat chruščovovské „tání“,
umrtvené brežněvovskými „mrazíky“. Téměř
symbolickou postavou je zde Alik, muž
s kytarou, v podání Jurije Vizbora, jednoho
z čelných osobností fenoménu autorské
písně, který mimo jiné rozvíjel nám dobře
známý Bulat Okudžava nebo později Vladimir
Vysockij. Úvodní tóny filmu však budou
překvapivě patřit Bizetově Carmen, jejíž
tóny dají procházce hrdinky po sovětské
metropoli druhé poloviny šedesátých let
zcela neopakovatelnou příchuť.

neusilujícím o rozumění, souznění, předání
informace a emoce. Tento film tu je jen
a pouze k jevení.“
Ondřej Vavrečka

20.00 Ondřej Vavrečka / De Potentia Dei
ČR 2016 / hrají: Karel Floss aj. /
hudba: Tomáš Vtípil, Paumanok, Obec,
Johann S. Bach, Antonio Vivaldi,
Ondřej Vavrečka / střih: Ondřej
Vavrečka, Lucie Navrátilová, Jana
Vlčková / 66 min. / HD

Toni Erdmann je víc než jen událost filmové
sezony 2016, snímek Maren Adeové by mohl
sloužit jako vzor vzácně samozřejmého
ovládnutí mizanscény (jádra toho, co
rozumíme pod pojmem režie), kdy v pozadí
necítíme překombinovanou technokratickou
inteligenci jistých průbojných
a hollywoodských smart-režisérů, ale duši
otevřenou všemu, co v mátožném světě
simulaker 21. století ještě zbylo z živé
skutečnosti. Z pravdy, jak ji (spolu s krásou)
kdysi hlásali němečtí idealističtí estetikové
coby jednu z nezbytných podmínek pro
vznik skutečného umění, v našem případě
archaické, zemitě-humanistické pravdy,
jaká je s to vtrhnout díky umění do našich
životů jako ta velká nepojmenovatelná
chlupatá věc z poslední třetiny filmu Maren
Adeové… k naší zděšené radosti. Ne, takové
navštívení jsme v kinematografii už dlouho
nezažili.

Ondřej Vavrečka (nar. 1980) nemá v generaci
dnešních třicátníků v českém filmovém umění
sobě rovného, a uvádění jeho nových děl
v kině Národního filmového archivu je proto
obligatorní. Po třech dlouhometrážních
filmech Počátek a lev (2009), Ultimum
refugium (2011) a Mezi námi (2014)
následuje nyní De Potentia Dei. Snímek byl
natočen na 16mm materiál v Rusku, Polsku,
USA, ale i Slezsku či Brně.
„Film pracuje na základě vnitřních a vnějších
tvarových a významových podobností,
zámlk, kroužení, narážek. Spíše než řečí
je obrazem, něčím před řečí stojícím,

Ponrepo

Sobota 25/02
19.00 Maren Adeová / Toni Erdmann / Toni
Erdmann
Německo – Rakousko 2016 / hrají:
Peter Simonischek, Sandra Hüllerová,
Vlad Ivanov / CZT / 162 min. / BRD
Doch Schönres find ich nichts,
wie lang ich wähle
Als in der schönen Form
die schöne Seele.
Friedrich Schiller (1804)
Ines, pracující u mezinárodní poradenskopodnikatelské firmy v Rumunsku, se musí
vyrovnat s nečekanou návštěvou: její otec
vážil cestu až z rodného Německa, aby
jí přijel položit obscénní otázku, zda-li
je opravdu šťastná. Záhy se objeví další
nevítaný host, jehož příjmení uzemňuje,
zatímco křestní jméno Toni odkazuje
k travestiím jednoho Formanova Měsíčňana
(v Ponrepu 18. února v 20.00)

2016 / nejlepší filmy roku / Cahiers du
cinéma, č. 728, prosinec 2016
1. Maren Adeová / Toni Erdmann
2. Paul Verhoeven / Elle
3. N. Winding Refn / Neon Demon
4. K. Mendonça Filho / Aquarius
5. Bruno Dumont / Líná zátoka
Pondělí 27/02
20.00 François Truffaut /
Americká noc / La nuit américaine
Francie 1973 / hrají: François
Truffaut, Jacqueline Bissetová,
Jean-Pierre Léaud, Valentina
Corteseová, Graham Greene
(incognito) / kamera: Pierre William
Glenn / CZT / 110 min. / 35mm
+ krátký film Karel Pečený / Filmová
výstava / ČSR 1932 / 4 min. / 35mm
„Dělání filmu je pro mne posedlost, jíž žije
každé vlákno mého těla. Jím film, piju film,
spím film.“
David Fincher (2012)
Hrané snímky, které se točí kolem natáčení
filmů, už jdou do stovek. Americká
noc, věnovaná Griffithovým múzám –
sestrám Gishovým –, patří nejen k těm
nejzábavnějším, ale je také jednoznačně
nejvíce „nakažlivý“ –, což vám ještě dnes
potvrdí bezpočet filmařů po celém světě.
Ne vždy pochopené tajemství Americké
noci vězí v tom, že není ani tak o lásce
k FILMU jako o LÁSCE (zde: k filmu). Jí je
tu stavěn oltář a v jejím jménu sloužena
bohoslužba, kde se mj. káže: „Dovedla
bych opustit chlapa kvůli filmu, ale nikdy
film kvůli chlapovi.“ Celou dobu sledujeme,
jak film vzniká, ale i když jedeme po ulici,
musí to být Rue Jean Vigo, v televizi jakoby
náhodou zrovna běží kvíz z filmové historie
a vyčerpaný režisér se ve svých nočních
snech stává opět chlapcem kradoucím
z vitríny kina fotografie z filmu – ve jménu
svatého Orsona W. A pak je tu ona kratičká
scéna, v níž sleduje divák se zatajeným
dechem a za doprovodu intimní hudby
režiséra, jak rozbaluje čerstvou zásilku
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filmové literatury a nechá před námi
defilovat jména králů. Jen mladý monsieur
Léaud alias Alfons má úplně jinou obsesi:
„Mají v sobě ženy něco magického?“ a je
rozhodnut to vypátrat – s plným nasazením
svého věku. Jeho režiséra vídáme oproti
tomu uléhat ve filmu zásadně samotného.
A do tmy jeho amerických nocí svítí: cinéma,
cinéma, cinéma…!
Úterý 28/02
18.00 Mene Tekel 2017
↓
Joshua Faudem / Blues na pláži /
Blues by the Beach
USA 2004 / CZT / 75 min. / DVD
Záštitu nad touto projekcí převzal
J. E. Gary Koren, mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec Státu Izrael v České republice.
V dubnu roku 2003 je několik filmařů
svedeno osudem do Izraele. Začnou
točit dokument o Mike’s Place, známém
telavivském bluesovém baru, který je
znám jako oáza živé muziky a multikulturní
přátelské atmosféry. V Mike’s Place totiž
platí jedno pravidlo: Za žádných okolností
nemluvit o politice, ani o náboženství. Tak to
chtěli dokumentaristé, izraelský absolvent
pražské FAMU Joshua Faudem a Američan
Jack Baxter, vylíčit ve svém filmu. Jenže bar
potká tvrdá realita a námět filmu se zcela
změní. Dne 30. dubna 2003 zde byl spáchán
teroristický útok, který za sebou zanechal
tři mrtvé a padesát zraněných. Filmaři tak
shodou okolností zachytili dny předcházející
útoku, samotnou tragickou událost i týdny
poté, kdy celý tým baru čelí traumatu
pevným odhodláním vybudovat znovu místo
unikátní svým přátelským prostředím.
Dokument získal řadu ocenění po celém
světě. Po skončení filmu beseda s tvůrci.
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Čekám v podstatě od
kamery, že rozechvěje
celou tu masu, již realita
představuje, aby ji nechala
přepadnout do nevýslovného
(neurčeného), a s ní celou
mou životní zkušenost: mou
paměť stejně jako mé myšlení,
a posléze i samo mé jednání.
Po tom, co mi tuto zkušenost
shrnul do magického (stejně
jako fyzického) koncentrátu,
by tak film měl podnítit její
obnovu a její znovuuvedení
do oběhu – na vyšším stupni.
Petr Král
Program 01–02 / 17
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Cykly Ponrepo dětem
a Jak vidět film? připravili
Matěj Forejt, Ariana Horáčková, Michaela
Mertová
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archivu

Grafický design
Petr Babák, Jan Matoušek (Laboratoř)
www.laboratory.cz
Grafická úprava a sazba
Darek Vrána
Tisk
Profi-tisk, s.r.o. (www.profitisk.cz)
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Ve dnech, kdy se nepromítá, je pokladna
uzavřena. Online předprodej vstupenek
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Vysvětlivky
CZT – české titulky
CZV – česká verze
ENT – anglické titulky
SLT – slovenské titulky

www.nfa.cz
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Ponrepo – program a dramaturgie
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Projekce
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Na programu spolupracovali
Jiří Horníček, Milan Líčka, Tomáš Hála,
Nikola Krutilová, Jan Křipač, Briana Čechová,
Věroslav Hába, Alena Přádná, Jeanne
Pommeau, Tereza Frodlová
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