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ČTVRTEK 04/01
17.30 Luigi Comencini / Příběh / s. 29
21.00 John Frankenheimer /
Znovuzrození / s. 49

NEDĚLE 14/01
15.00 P
 onrepo dětem / s. 45
17.30 Alain Jessua /
Ve vší nevinnosti / s.51

PÁTEK 05/01
17.30 Frank Perry /
David a Líza / s. 49

PONDĚLÍ 15/01
17.30 Anthony Harvey / Lev v zimě / s. 51
20.00 Alberto Cavalcanti /
Jen hodiny / s. 52

SOBOTA 06/01
17.30 James Cruze /
David Harum / s. 49
20.00 Henry King /
David mazlíček / s. 49

ÚTERÝ 16/01
17.30 F
 ilm před sto lety / Lola a Lulu
– první skici / s. 25
20.00 Glauber Rocha / Diaz a pastýř / s. 52

NEDĚLE 07/01
15.00 Ponrepo dětem / s. 45
17.30 H. B. Humberstone /
Zasněžená romance / s. 49

Program

STŘEDA 17/01
17.30 Anthony Mann /
Winchester ’73 / s. 9
20.00 Drahomíra Vihanová /
Pevnost / s. 52

PONDĚLÍ 08/01
17.30 Géza Böszörményi /
Srdeční problémy / s. 37
20.00 Krzysztof Kieślowski /
Tři barvy – modrá / s. 50

ČTVRTEK 18/01
17.30 A
 lberto Cavalcanti aj. /
Přízraky noci / s. 53
19.30 Andrej Tarkovskij /
Andrej Rublev / s. 53

ÚTERÝ 09/01
17.30 Jan Matějovský /
Pět mužů a jedno srdce / s. 50
20.00 Valeska Grisebachová /
Western / s. 9
STŘEDA 10/01
17.30 Ken Loach / Já, Daniel Blake / s. 50
20.00 Krzysztof Kieślowski / Krátký film
o zabíjení / s. 50
ČTVRTEK 11/01
17.30 Luigi Comencini /
Bubovo děvče / s. 29
20.00 Krzysztof Kieślowski / Krátký film
o lásce / s. 50
PÁTEK 12/01
17.30 Krzysztof Kieślowski / Náhoda / s. 50
SOBOTA 13/01
17.30 Krzysztof Kieślowski / Amatér / s. 51
20.00 Andrej Tarkovskij / Stalker / s. 51

PÁTEK 19/01
17.30 Wojciech Marczewski /
Noční můry / s. 33
20.00 Nicolas Humbert /
Divoké rostliny
SOBOTA 20/01
17.30 Kadár – Klos /
Obchod na korze / s.41
20.00 K
 rátké filmy FAMU z modulu Saši
Gedeona / s. 53
NEDĚLE 21/01
15.00 P
 onrepo dětem / s. 45
17.30 Anthony Harvey /
Orlí pero / s. 53
PONDĚLÍ 22/01
17.30 Lívia Gyarmathyová /
Každou středu / s. 38
20.00 Andrej Tarkovskij /
Solaris / s. 54
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ÚTERÝ 23/01
17.30 Glauber Rocha / Barravento / s. 54
20.00 Straub-Huilletová / Arnold
Schönberg – Mojžíš a Áron / s. 21
STŘEDA 24/01
17.30 Anthony Mann /
Člověk ze Západu / s. 11
20.00 Sergej Ejzenštejn / Stávka + Křižník
Potěmkin / s. 15
ČTVRTEK 25/01
17.30 Kadár – Klos / Smrt si říká
Engelchen / s. 41
20.00 Andrej Tarkovskij / Zrcadlo / s. 54
NEDĚLE 28/01
15.00 Ponrepo dětem / s. 45
17.30 Tadeusz Chmielewski /
Uprostřed nočního ticha / s. 33
PONDĚLÍ 29/01
17.30 David Lean / Pouto nejsilnější / s. 55
20.00 Andrej Tarkovskij / Oběť / s. 55
ÚTERÝ 30/01
17.30 Film před sto lety / Restart: ruský
film po Říjnu / s. 25
20.00 Straub-Huilletová / Sofokles /
Hölderlin / Brecht / Antigona / s. 21
STŘEDA 31/01
17.30 Lina Wertmüllerová / Baziliškové / s. 55
20.00 Sergej Ejzenštejn / Deset dní, které
otřásly světem / s. 15
ČTVRTEK 01/02
17.30 František Čáp /
Bílá tma / s. 55
20.00 Jean Rouch – Já, černoch
2x jinak / s. 56
PÁTEK 02/02
17.30 Antonín Moskalyk /
Dita Saxová / s. 34
SOBOTA 03/02
20.00 Autorské spolupráce mezi
školami / s. 56

NEDĚLE 04/02
15.00 Ponrepo dětem / s. 45
17.30 Luigi Zampa / Hezký, charakterní
Ital v Austrálii hledá krajanku
za účelem sňatku / s. 31

STŘEDA 14/02
17.30 Haro Senft /
Hladký běh / s. 58
20.00 Sergej Ejzenštejn /
Ať žije Mexiko! / s. 18

PONDĚLÍ 05/02
17.30 Pereira dos Santos / Severní
předměstí Ria / s. 56

ČTVRTEK 15/02
17.30 Lina Wertmüllerová /
Krevní pouto / s. 31
20.00 Jean Rouch – Etnofikce 1 / s. 58

ÚTERÝ 06/02
17.30 Kadár – Klos /
Obžalovaný / s.42
STŘEDA 07/02
20.00 Sergej Ejzenštejn / Běžin luh /
+ Generální linie / s. 16
ČTVRTEK 08/02
20.00 Andrej Tarkovskij /
Ivanovo dětství / s.56
PÁTEK 09/02
17.30 Antonín Moskalyk / Kukačka
v temném lese / s. 34
21.00 Piotr Szulkin / Válka světů – příští
století / s. 57
SOBOTA 10/02
17.30 Kadár – Klos /
Tři přání / s. 42
20.00 Sergio Leone /
Tenkrát na Západě / s. 31
NEDĚLE 11/02
15.00 Ponrepo dětem / s. 45
17.30 Jacques Baratier /
Goha / s. 31
PONDĚLÍ 12/02
17.30 Pereira dos Santos /
Rio 40 stupňů / s. 57
20.00 Impresionismus a dadaismus – Marcel
L’Herbier a Hans Richter / s. 57
ÚTERÝ 13/02
15.00 Kapitoly z dějin (filmu) / s. 58
17.30 Gyula Maár /
Hra v oblacích / s. 38

SOBOTA 24/02
14.00 K
 niha z kina / Představení knižních
publikací NFA / s. 60
NEDĚLE 25/02
15.00 P
 onrepo dětem / s. 46

PÁTEK 16/02
17.30 Feliks Falk / Předtanečník / s. 34
20.00 Stanley Kubrick /
Zabíjení / s. 58

PONDĚLÍ 26/02
17.30 F
 ilm před sto lety / André
Antoine / Viník
Gustavo Serena / Sedm smrtelných
hříchů – Lakomství / s. 25
20.00 Valeska Grisebachová /
Western / s. 9
ÚTERÝ 27/02
15.00 K
 apitoly z dějin (filmu) / s. 60
17.30 Ryszard Bugajski / Smrt Witolda
Pileckého / s. 60
20.00 Martin Ježek /
Heidegger in Auschwitz / s. 60

SOBOTA 17/02
16.30 Lee Unkrich / Coco / s. 18
20.00 Filmy Stanislava Hory / s. 59
NEDĚLE 18/02
15.00 Ponrepo dětem / s. 46
17.30 Kadár – Klos /
Touha zvaná Anada / s. 42
PONDĚLÍ 19/02
17.30 Lina Wertmüllerová /
Všechno je úplně jinak / s. 59
20.00 Pereira dos Santos /
Vyprahlé životy / s. 59

STŘEDA 28/02
17.30 Michał Nekanda-Trepka /
Lžička štěstí / s. 31
19.00 Niki Caro / Úkryt v ZOO / s. 61

ÚTERÝ 20/02
15.00 Kapitoly z dějin (filmu) / s. 60
17.30 + 20.00 Jan Švankmajer / Hmyz / s. 60
STŘEDA 21/02
17.30 Sergej Ejzenštejn /
Alexandr Něvský / s. 18
19.30 Sergej Ejzenštejn /
Ivan Hrozný / s. 19
ČTVRTEK 22/02
17.30 Ján Kadár / Katka / s. 43
20.00 Pereira dos Santos /
Jak chutnal můj Francouzek / s. 60
PÁTEK 23/02
17.30 Vladimír Michálek / Je třeba zabít
Sekala / s. 34
Program 01–02 / 18
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ÚTERÝ 09/01 + PONDĚLÍ 26/02
20.00 Valeska Grisebachová /
Western / Western
Německo 2017 / hrají: Meinhard
Neumann a další neherci /
CZT / 119 min. / DCP
„Jednou už nebudou žádní herci. Budou
jenom nekompromisně živoucí lidé.“
Jean Epstein (1921)

Valeska
&
Mann

Stejně jako v roce 2016 natočila i v roce
2017 bezkonkurenčně nejlepší německý
snímek roku žena. Po Maren Adeové
a jejím Toni Erdmannovi přichází Valeska
Grisebachová se svým filmem Western (mj.
Velká cena poroty MFF v Seville). Jediné,
co autorce můžeme zazlívat, jsou dlouhé
rozestupy mezi jejími filmy; na její nejnovější
snímek jsme museli čekat plných jedenáct
let. Civilistně tlumenou a přitom dechberoucí
milostnou tragédii s názvem Touha (2006)
jsme v listopadu 2012 uvedli na plátně
Ponrepa.
Western není western. Odehrává se
v komunitě německých stavebních dělníků,
na bulharsko-řeckém pomezí, kde při
každém setkání s „domorodci“ vzrůstá
na obou stranách latentní agresivita, ale
i touha dorozumět se s „němými“ protějšky,
možnými přáteli?, nepřáteli?, soky v lásce?,
agresory?

Filmy amerického klasika Anthonyho Manna
(1906–1967) ve své většině westerny
jsou. Dva z nich se do Ponrepa vracejí po
dlouhé době, pozoruhodné samy o sobě,
ale také jako inspirační „matrice“ pro jednu
z nejinteligentnějších filmařek dneška.
„Westerny mne fascinovaly odjakživa.
I dneska dostanu v okamžicích nostalgie
chuť podívat se na nějaký western. Už jako
malá jsem chtěla tuto fascinaci pochopit.
Zajímali mne mužští hrdinové, to, co s sebou
vláčeli, ta tíha, kterou na ně naložila
společnost. Jsou to role mnohem svůdnější
než role všech těch žen, které čekají na
hrdinův návrat, zarámované dveřmi, o něž se
opírají. Ta nostalgie je tudíž hořkosladká,
nacházím-li se coby divačka uvnitř filmu,
8
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ale jsem-li zároveň coby žena z tohoto velmi
mužského žánru vyloučena. Žánru, jehož
konzervativnost a maskulinita mne právě
zajímá – mužnost zkoumá i můj vlastní film.
Westerny jsme všichni tak nějak zvnitřnili,
interiorisovali, díky tomu se ten žánr stal
čímsi univerzálním. Exotika, téma odjet
někam jinam, být nezávislý, svobodný – to
všechno k tomu patří.“
Valeska Grisebachová

„Mannovy westerny možná nejsou osobní
v té míře, v jaké to platí pro westerny
Howarda Hawkse nebo Fritze Langa, kdo
nám ale dokáže ukázat více strhující obrazy
námahy a vysílení, obrazy neomalené rivality
mužů mimo zákon, drsnosti jejich bojů
i přátelství? A vážnou tvář Jamese Stewarta,
rozežíranou těmi nejelementárnějšími city,
pro přežití přitom těmi nejdůležitějšími.“
Jacques Rivette (1953)
STŘEDA 17/01
17.30 A
 nthony Mann / Winchester ’73 /
Winchester ’73
USA 1950 / hrají: James Stewart,
Shelley Wintersová, Dan Duryea,
Rock Hudson /
CZT / 85 min. / 35mm / EF
„Obraz zbabělosti mne nepřestává
zaměstnávat. Třeba v Mannově Winchesteru
’73 je scéna s dvojicí ve voze, na nějž
zaútočí Indiáni. Muž uteče a svou
snoubenku nechá ve štychu. Mužské
role jsou ve Winchesteru ’73 i jinak moc
zajímavé. James Stewart tady hraje farmáře,
který se vydá na cestu pomsty. V jedné
scéně ho vidíme sedět u ohně s přítelem,
který mu říká:,Můžeš se ještě skutečně
vrátit, teď když tvé ruce jsou zašpiněné od
krve?‘ Jako stavbaři v mém vlastním filmu
je i James Stewart ve Winchesteru ’73
úplně obyčejným mužem, který se dostane
do nemožné situace. Slušnost je jeho
přirozeností – a přesto je nucen se mstít.“
Valeska Grisebachová
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STŘEDA 24/01
17.30 Anthony Mann /
Člověk ze Západu / Man of West
USA 1958 / hrají: Gary Cooper,
Lee J. Cobb, Julie Londonová, Robert
J. Wilke / CZT / 92 min. / 35mm / EF
Gary Cooper na stopě lupičů a své vlastní
minulosti. Z bezpečí komunity osadníků, jež
mu důvěřují, do země nikoho. Klasický, svým
způsobem bilanční film jak pro herce, tak
pro režiséra.
„Gary Cooper se svou neuvěřitelnou,
ikonickou tváří, to je prostor, do nějž se
dá promítnout tolik věcí. Muž s minulostí,
někdo, na koho jsem myslela u postavy
Meinharda z mého filmu.“
Valeska Grisebachová
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Ejzenštejn
– revoluce
v říši mrtvých

„…v tom balíčku se nachází ještě jeden útlý
svazek. S ním se přesně vzato dostávám
k vlastnímu tématu těchto zápisků. Svazek
nese hravý název 21 delightful ways of
commiting suicide. Jednou jsem takový
suicidální proces vyzkoušel sám na sobě.
K tomu musím dodat, že výsledek tohoto
pokusu zůstává otevřen. Rozhodl jsem se,
že nespáchám sebevraždu oběšením, pomocí
dynamitu, požitím zapovězených pokrmů,
ani pistolí, ani jedem. Rozhodl jsem se
upracovat se k smrti. Není to poprvé, co se
u mne vyskytuje ten obraz neúprosného,
automatického, strojového pohybu. Už ve
filmu Křižník Potěmkin pochodují ve stejně
zaslepeném pohybu vpřed jednotvárné
řady vojáků, když sestupují po schodech
oděského přístavu. Pak, v Alexandru
Něvském: železná lavina teutonských
rytířů. Zase bez tváří. Tentokrát jsou skryté
fyzicky, pod helmami. A dále /v Ivanovi
Hrozném/: fatální cesta knížete Vladimíra za
řevu opričniků, kteří ho coby smuteční sbor
vedou do záhuby, neúprosně černí, zase jako
fatum, zase se zahalenými tvářemi.
Tenhle obraz nočního průvodu proměněného
ve fatální symbol u mne putuje z filmu
do filmu. Nakonec se ve spárech tohoto
znovuzrozeného obrazu ocitnu sám. V září
roku 43 /začátek natáčení Ivana Hrozného/
zapaluju doutnák. A počátek roku 46
vyjeví následky /Ejzenštejnův první infarkt
během střihu Ivana Hrozného/. Teď zažívám
nejhorší podzim svého života, když odhlédnu
od dvou katastrof: patálií s filmem Ať žije
Mexiko a tragédie s filmem Běžin luh.“
Sergej Ejzenštejn (1946)
„Když si Ejzenštejn usmyslí, že se se svým
posledním filmem obětuje, je mu teprve 45
let. V Ivanovi Hrozném bude protagonistou
čelícím slepé moci on sám. Vezme na sebe
roli matky s mrtvým dítětem (z Křižníku
Potěmkin) na oděských schodech, aby násilí
nastavil zrcadlo jeho pustošení. S tím je
spojena oběť všech utopií, v jejichž službách
ještě stály Ejzenštejnovy předchozí filmy.
V Ivanovi se delegitimizace násilí pojí se
smutkem z dějinného procesu, který skrze
revoluce dospívá k zdánlivému pokroku,
než se ukáže být jen barokním kroužením
mocenských bojů.

12
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Časový vzorec Ivana Hrozného najde
intimní, tělesně mimetický ekvivalent
v agonii srdečně nemocného, který cítí,
že vnitřně puká. Ejzenštejnův k infarktu
vedoucí sebevražedný plán a motorika
filmu si navzájem odpovídají. Kompozice
filmu vychází z Ejzenštejnovy zanícené
sebeeliminace. Ale obraťme to: nikdy nebyl
Ejzenštejn tak živý, jako při práci na filmu
Křižník Potěmkin.
Důvod, proč se na tento film i dnes díváme
s fascinací, nevězí v tom, že vyjadřuje
ideologický systém, nýbrž v tom, že nás
vtahuje do lidských kolektivních procesů.
V tom je právě nadčasovost Ejzenštejnova
umění, že v něm ideologický koncept
nevítězí, ale troskotá.
Ejzenštejnovým cílem není propaganda pro
sovětský komunismus. Odjakživa jsoucí
kosmický pohyb jeho světa se nemůže
transformovat do žádného konečného
cíle dějin. Víc než k čemukoli jinému
se Ejzenštejn upíná k pohybu, jehož
esencialita je obsahem jeho umění. Je jeho
nejvyšší hodnotou. Jí může důvěřovat, při
veškerém napětí extatické struktury. V ní
může věřit. Domyšleno do konce je pohyb
Ejzenštejnovým bohem.“
Felix Lenz (2008)

Přehlídka kompletního dochovaného
filmového díla Sergeje Ejzenštejna, zdánlivě
oportunního umělce i celoživotního
rukojmího jednoho vražedného režimu,
neukojitelného encyklopedisty, myslitele,
pan-sexualisty, ironika a extatického
tragika, jaký se v celé dosavadní historii
filmu objevil jen jednou.

Program 01–02 / 18
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STŘEDA 24/01
20.00 Sergej Ejzenštejn / Stávka / Stačka
SSSR 1924 / hrají: Grigorij
Alexandrov, Alexandr Antonov, Michail
Gomorov / CZT / 65 min. / 35mm
Co na tom, že si režisér vybere za námět
svého prvního dlouhého filmu Stávka zápas
uvědomělého proletariátu proti carské
zvůli? Co z filmu nakonec utkví v paměti,
je originalita ve vynalézání rafinovaných
sadismů a brutalit. Lidé jsou bičováni
proudy vody ze stříkaček, shazováni
z pavlačí. Nevinně nařčený muž se sám
oběsí, tělo jiného muže je svíráno vraty
pod náporem davu, do lidí se střílí… Rychlá
montáž to všechno ukazuje stále z nových
úhlů, aby nic ze situace nepřišlo nazmar.
Podobně jako markýz de Sade, jehož ve
svých textech zmiňuje, usiluje Ejzenštejn
o vršení jednoho výjevu na druhý, o téměř
rituální předvedení mnohosti, rozmanitosti
vlastní brutální inspirace. Nestačí slast
ukázat, je nutné ji předat, podělit se
o ni díky ztotožnění autora i diváka
s lidskou masou mučenou násilnickým
Otcem. S vyhlídkou vlastního historicky
determinovaného vítězství se může Syn tím
náruživěji oddat útrapám, jež mu otcovský
despotismus dosud skýtá.
Sergej Ejzenštejn / Křižník
Potěmkin / Broněnosec Potěmkin
SSSR 1925 / hrají: Alexandr
Antonov, Vladimir Barskij, Grigorij
Alexandrov / CZT / 62 min. / 35mm
„Struktura Potěmkina se blíží kanonické
výstavbě klasické tragédie. Takto je však
organizována pouze základní dějová kostra
syžetu. Ve vrcholných scénách díla se
režisér neřídí žádnými dávno ověřenými
pravidly. Naopak, v těchto epizodách
nachází nové vyjadřovací prostředky.
Dramatické napětí vytváří záměrným
prodlužováním filmového času, v němž
důležitou roli hrají pravidelně se opakující
stejné záběry (scéna na oděském schodišti
s neustále se navracejícím pohledem na
osudově pomalu kráčející nablýskané holínky
střílejících vojáků) i rytmickou střihovou
kombinací polodetailů, detailů a titulků.
Avšak i strhující kulminace zde mají své
absolutní vrcholy. Je to vždy jen několik
rychle za sebou následujících záběrů
14
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(tzv. montážní věty), které častokrát již
nevyjadřují děj, jsou relativně nezávislé
na syžetu díla, jsou to vize, představy,
kvintesence emocí.“
Jiří Houdek (1988)
STŘEDA 31/01
20.00 S
 ergej Ejzenštejn /
Deset dní, které otřásly světem /
Okťabr
SSSR 1927 / hudba: Dmitrij
Šostakovič / hrají: Vladimir Nikandrov,
Boris Livanov, Eduard Tissé /
96 min. / 35mm
+ krátký film
Portréty Sergeje Michajloviče
Ejzenštejna / 2 min. / 35mm
„O juges, vous jugez les crimes de
l’aurore…!“
Victor Hugo
K desátému výročí Říjnové revoluce si
komunistická strana objednala filmy hned
u několika režisérů (Vsevolod Pudovkin
tehdy natočil svůj Konec Petrohradu,
Boris Barnet Moskvu v Říjnu). Mluvilo
se o kronikářské rekonstrukci událostí
vedoucích k bolševickému převzetí moci,
ale pochopitelně to, co se očekávalo,
bylo něco jiného: jednoznačná apoteóza,
zcela věrná interpretaci historie, kterou
strana udala jako závaznou. Ejzenštejnovi
to nebylo příliš proti mysli, daný výklad
historie akceptoval, a pokud neomylná
strana v měsících natáčení filmu svou linii
poopravila, „opravoval“ i on (střihačským
nůžkám padl např. za oběť čerstvě prokletý
Trockij). Pro Ejzenštejna to byly jen
bagately, které neohrožovaly jeho vlastní
cíle: vytvořit filmem NOVOU historii pro
lidstvo, naučit diváky, aby nově viděli
dějiny a sebe v nich, podobně jako o to ve
stejné době ve svém Napoleonovi usiloval
Abel Gance. Nárokování si privilegia
básnické KREACE HISTORIE připomíná
i hezká poučka z Godardových Příběh(ů)
filmu: „Zaznamenávat události, které se
nikdy nestaly – to je práce historika!“
Nakonec to totiž bude jen impotence nebo
potence tvůrce, co rozhodne o tom, zda
budeme pohrdat jeho oportunismem vůči
zadavatelům zakázky, kteří dávno zmizeli
v příslovečném „propadlišti dějin“, anebo
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STŘEDA 07/02
20.00 Sergej Ejzenštejn – Sergej Jutkevič
– Naum Klejman / Běžin luh Sergeje
Ejzenštejna / Běžin luh Sergeja
Ejzenštejna
SSSR 1937, 1967 / hrají: Jelizaveta
Těleševová, Boris Zachava /
CZT / 30 min. / 35mm

myšlenkovou až po čistě fyziologickou.
Třetím krokem byl film Deset dní, které
otřásly světem. V žádném ze svých děl ale
nedošel Ejzenštejn ve svých experimentech
dále než v následujícím opusu – Generální
linii. (Své další filmy buď nemohl sám
dokončit, nebo musel alespoň rámcově
respektovat požadavky historického žánru.)
Stalin si u Ejzenštejna objednal agitační
film oslavující kolektivizaci a modernizaci
v zemědělství a po zhlédnutí první verze
žádal Ejzenštejna o změny. Ten provedl
určité úpravy, které ale nemohly z Generální
linie udělat film podle diktátorova gusta.

Vládnoucí ideologii těžce poplatný námět
o zavraždění chlapce, jemuž pokrokové
uvědomění velelo udat vlastního otce,
povýšil Ejzenštejn ve svém filmu Běžin luh
na nadčasové mytologické podobenství,
což bylo pro Stalina nepřijatelné. Negativ
byl zničen a Ejzenštejn musel celý film
natočit znovu podle nových direktiv. Boris
Šumjackij, Stalinem povolaný šéf sovětské
kinematografie, který několik let torpédoval
všechny Ejzenštejnovy projekty, podrobil
i tento druhý Běžin luh kritice a režiséra
donutil k doznání „chyb“. Když později sám
Šumjackij upadl u Stalina v nemilost a byl
popraven, bylo už na záchranu druhé verze
filmu Běžin luh pozdě. Dnes známe Běžin
luh jen z půlhodinového snímku sestaveného
o třicet let později ze statických záběrů
na dochovaných fotografiích. V tomto
pozoruhodném pokusu o „vzkříšení zabitého
filmu“ nechali režisér Jutkevič a filmový
historik Klejman znít hudbu Sergeje
Prokofjeva. (Autorem původní hudby z roku
1937 byl Gavriil Popov; Prokofjevova
spolupráce s Ejzenštejnem začala ve
skutečnosti až Alexandrem Něvským, 1938).

Vášně se v tomto filmu ubírají opět velmi
obskurními cestami. Příklad z poslední
třetiny snímku: Muž přichází na scénu
vyzývavě frajersky vyšňořen, ale důvod
celé parády je značně neromantický: muž
je traktorista, který se má dát v příštím
okamžiku do práce pro blaho čerstvě
založeného kolchozu. Sebevědomému
bolševickému macho se však přihodí
klasické milostné selhání: jeho stroj
nefunguje. Muž přikročí k opravě za použití
všech dostupných prostředků, včetně
svého svátečního úboru, nakonec i své
košile. Obnažení maskulinní síly ale ještě ke
zprovoznění stroje nestačí, traktor si žádá
další oběti na látce. Muž už sahá po rudém
praporu, ale zde zakročí hlavní hrdinka
a s ní ženský element. Než aby dopustila
znesvěcení symbolu, raději utrhne cíp
vlastní sukně, pak další a další… V zápalu
aktu se trapně ochablý stroj konečně dává
do pohybu, dochází k rozrytí „panenské“
půdy – a po neznatelném skoku v čase se
traktor rozmnoží v celé „stádo“, čímž je
jasně demonstrována plodnost předchozího
extatického vytržení…

zda se necháme strhnout silou drzého
fabulátora. To druhé je jistě případ Deseti
dní, které otřásly světem, i dnes jednoho
z kinematograficky nejbohatších filmů, jaké
si lze představit.

Sergej Ejzenštejn /
Generální linie /
Geněralnaja linija
SSSR 1929 / hrají: Marfa
Lapkina, Vasilij Buzenkov, Michail
Gomorov / CZT / 78 min. / 35mm
Křižník Potěmkin byl (po Stávce) druhý
krok na cestě k takzvanému intelektuálnímu
filmu, Ejzenštejnovu v historii
kinematografie naprosto ojedinělému
pokusu o maximální aktivizaci veškeré ve
filmu obsažené potence: od vizuální, přes
16
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STŘEDA 14/02
20.00 Sergej Ejzenštejn – Grigorij
Alexandrov / Ať žije Mexiko! /
Que viva Mexiko!
Mexiko 1931 / Da zdravstvujet
Mexika! SSSR 1978 / hrají: David
Liceága, Martín Hernández, Félix
Balderas / CZV / 81 min. / 35mm
+ ukázka z filmu
Marie Setonová / Čas na slunci /
Time in the Sun / USA 1939 /
CZT / 20 min. / 35mm

Alexandrova, prominenta oficiální sovětské
kinematografie, pod původním názvem Ať
žije Mexiko! Alexandrov měl jako někdejší
Ejzenštejnův nejbližší spolupracovník
lepší předpoklady než Lesser a Setonová,
aby vytvořil verzi respektující autorovy
intence, ale o „definitivní“ verzi samozřejmě
nelze mluvit ani zde. Jen v devadesátých
letech vznikly na základě mexického
materiálu dva další zcela odlišné filmy
a kouzlo Ejzenštejnových kompozic zůstane
bezpochyby výzvou i pro budoucnost.

V dubnu 1930 podepsal Ejzenštejn smlouvu
s Paramountem a odebral se do USA. Když
do října téhož roku žádný z jeho celkem pěti
projektů nedospěl do fáze natáčení, dohodl
se se spisovatelem Uptonem Sinclairem, že
pro něj natočí celovečerní hraný dokument
o Mexiku a jeho historii. Ejzenštejn zažíval
pobyt v Mexiku nejprve jako nejsvobodnější
část svého života (jeho kreslířská tvorba se
v tomto období nejvíce otevřela erotickým
a sexuálním motivům), ale natáčení se brzy
změnilo v nekončící sérii nepříjemností.
Ejzenštejn se navíc dostal pod dvojí tlak:
ze strany Sinclaira, jehož finanční rezervy
byly brzy vyčerpány, a ze strany Stalina,
který stále naléhavěji trval na tom, aby se
Ejzenštejn neprodleně vrátil z kapitalistické
ciziny do SSSR, nechce-li být prohlášen za
„dezertéra“ a „odrodilce“, což mohlo mít
zlé důsledky pro osud režisérovy matky.
Při svém návratu do vlasti v květnu 1932
Ejzenštejn spoléhal na to, že natočený
materiál mu bude zaslán k sestříhání.
Sinclair jej však postoupil společnosti Metro
Goldwyn Mayer, která pověřila jistého Sola
Lessera, aby jej „přepracoval“. Když se
Ejzenštejn dozvěděl, že veškerá vynaložená
námaha byla marná, pomýšlel na sebevraždu;
američtí přátelé se snažili zabránit promítání
hrubě zkomoleného snímku s novým názvem
Nad Mexikem hřmí – leč marně. V Rusku
se filmař platonicky sblížil s Američankou
Mary Setonovou, která po svém návratu
do USA získala přístup k Ejzenštejnovu
mexickému materiálu a sestříhala z něj
v roce 1939 snímek nazvaný Čas na slunci.
Setonová byla přesvědčena, že se jí podařilo
dostát režisérovým záměrům. Opak byl
bohužel pravdou a bylo tedy snad lepší,
že výsledek Ejzenštejn nikdy nespatřil.
V roce 1978 měl premiéru sestřih Grigorije
18

SOBOTA 17/02
16.30 Lee Unkrich / Coco / Coco
USA 2017 / scénář a spolupráce
na režii: Adrian Molina /
CZV / 105 min. / DCP /
vstupné 100 CZK
Viva la muerte! S Lee Unkrichem po stopách
mexikofila Sergeje Ejzenštejna či malířky
Fridy Kahlo. Aneb: malý Miguel a jeho
výprava do města mrtvých.
STŘEDA 21/02
17.30 Den pro Prokofjeva
↓
Sergej Ejzenštejn / Alexandr
Něvský / Alexandr Něvskij
SSSR 1938 / hrají: Nikolaj Čerkasov,
Nikolaj Ochlopkov, Andrej Abrikosov,
Dmitrij Orlov / CZT / 96 min. / 35mm
Po návratu z Ameriky rozpracoval
Ejzenštejn řadu námětů, ale nikdy neměl
možnost je dokončit. Touha po práci a pud
sebezáchovy (mnoho z jeho dřívějších
nejbližších spolupracovníků je ve vězení,
řada z nich bude popravena) ho nakonec
dovedly k přijetí nabídky z Mosfilmu. Před
Ivanem Susaninem dal přednost Alexandru
Něvskému právě proto, že o něm víme díky
několika řádkám ve starých kronikách. Film
Alexandr Něvský je dnes často přirovnáván
k opeře pro velkolepost postav, kompaktnost
děje, slavnostní ladění davových scén
a zejména pro hudbu Sergeje Prokofjeva,
v němž režisér rozpoznal umělce, schopného
zvýraznit rytmus filmového střihu a dokreslit
atmosféru díla.

Ponrepo

19.30 D
 en pro Prokofjeva
↓
Sergej Ejzenštejn / Ivan Hrozný /
Ivan Groznyj
SSSR 1942–1946 / hrají: Nikolaj
Čerkasov, Ljudmila Celikovskaja,
Serafima Birmanová, Pavel
Kadočnikov, Michail Žarov, Vsevolod
Pudovkin / CZT / 175 min. / 35mm
Posledních sedm let svého krátkého života
strávil Ejzenštejn tvorbou (v tomto případě
by bylo spíš namístě mluvit o komponování)
geniální básnické vize Ivan Hrozný, jež měla
mít tři části. Ze závěrečné se nám dochovalo
jen několik zkušebních záběrů a scénář,
prostřední upadla u Stalina v nemilost,
pouze první díl se za Ejzenštejnova života
dostal do kin.
Ochota legitimovat za určitých okolností
státní teror se u Ejzenštejna projevila
naposledy v prvních týdnech nacistického
přepadení Ruska, jež ho zastihlo právě
uprostřed příprav prvního dílu Ivana
Hrozného. Ejzenštejn tehdy připomínal,
že car s nelichotivým přívlastkem Hrozný
byl sám navýsost pohoršen, když se
k němu dostaly zprávy o vraždění za
Bartolomějské noci ve Francii a odsoudil
ho jako „nesmyslnou krutost“, dávaje tak
na srozuměnou, že ta jeho je jiná. V létě
1941 nemohla být tato demonstrace
špatné a dobré krutosti chápána jinak
než jako podobenství obou nedávných
spojenců – Hitlera a Stalina. Stalin se
nejprve s filmovým Ivanem spokojeně
ztotožnil a nešetřil státními cenami. Teprve
v carových pochybnostech v druhém
díle se přestával poznávat a vyčetl
Ejzenštejnovi: „Váš car je příliš váhavý,
podobá se Hamletovi.“ Logicky byl druhý
díl zakázán a zůstal v trezoru ještě deset
let po režisérově smrti, ne proto, že by byl
jinotajným portrétem Stalina, jak se dodnes
často píše, ale, jak jsme naznačili, proto,
že Ejzenštejn filmového krutovládce obdařil
vlastnostmi, které komunistický masový
vrah neměl a mít ani nechtěl: pochybnostmi,
váháním, výčitkami svědomí, melancholií,
shakespearovskou hloubkou.
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ÚTERÝ 23/01
20.00 Mojžíš a Áron / Moses und Aron
SRN 1974 / zpěv a přednes: Günter
Reich, Louis Devos, Richard
Salter / Orchestr rakouského
rozhlasu řídí: Michael
Gielen / CZT / 100 min. / 35mm

Straub 85

20

Ponrepo

Jestliže tvorba Arnolda Schönberga
a Jeana-Marie Strauba přímo vybízí
k tomu, aby se o nich hovořilo v jedné
souvislosti, pak nejen pro význam jejich
přínosu vážné hudbě a modernímu filmu,
ale pro samu podstatu přelomu, který
se v obou uměleckých disciplinách jejich
prostřednictvím odehrál (i když zdaleka
ne s onou nezvratitelností, která byla
jejich cílem). Příbuznost intencí se nikde
neukazuje tak zřetelně jako v jejich zaujetí
pro Mojžíše, biblického proroka, který
svůj lid zachránil před egyptským útlakem
a na Hospodinův pokyn převedl přes Rudé
(Rákosové) moře. V sinajské poušti uzavírá
Bůh s Mojžíšem smlouvu a dává mu Desatero
zapsané na kamenných deskách Zákona.
Vídeňského komponistu a lotrinského filmaře
bude zajímat prorokův střet s bratrem
Áronem, který za Mojžíšovy nepřítomnosti
dovolil izraelskému lidu klanět se zlatému
teleti, a porušil tak zákaz modlářství. Mojžíš
trvá na tom, že lid musí pochopit samotnou
myšlenku Boha v celé její velikosti, jen
prostřednictvím Slova, bez jakéhokoli
figurálního zobrazení. V Schönbergově opeře
přísluší Mojžíšovu partu mluvená recitace,
obnažené slovo. Áronův zpěv představuje
protikladnou tendenci, jež chce lidu
přiblížit Boha přístupnější cestou, KULTurou
v konzumovatelném, pragmatickém významu.
Schönbergova dodekafonie, jeho odmítnutí
tonality (melodičnost se připomíná jen
v odsouzeníhodných scénách modlářství),
chce být uměleckým vyjádřením Mojžíšovy
prorocké nesmlouvavosti. To je ve Straubově
zfilmování nejen respektováno, ale
dokonale se shoduje s neméně rigorózními
principy filmového stylu. Dalo by se říci, že
nepřítelem, jímž je pro Schönberga tonalita,
melodie, harmonie, je pro Strauba nejen
nejbanálnější koncepce kinematografie jako
„moving pictures“, ale i rádobyumělecká
filmová tvorba nedovolující zacházet se
světlem, s montáží, se zvukem, s filmovanou
realitou či s pouhými bílými a černými

políčky stejně rozvážně, jako zachází
Schönberg s tóny. Totální zákaz zobrazení
si v určitých pasážích ukládá i Straub –
tehdy, když veškerou „informaci“ nese
hudba, tak jako hudba jindy nesmí ilustrovat
vyslovenou myšlenku. Postsynchrony
připouští Straubovo dogma jen v případě
orchestrálního doprovodu, pro sólisty
a sbor v obraze jsou vyloučené (přestože
se film natáčel v exteriérech!). Operní
oratorium pochází z let 1930–1932, veřejně
uvedeno bylo až o čtvrt století později.
Patnáct let připravovaný film dokončil
Straub v roce 1975 za pomoci vyhlášených
specialistů, dirigenta Michaela Gielena,
švýcarského kameramana Renata Berty
a především své ženy, původně asistentky
a posléze rovnocenné spolurežisérky
Danièle Huilletové. Do starozákonního
obrazu osamělého proroka v poušti, málokdy
pochopeného těmi, jimž zvěstuje zjevenou
pravdu, promítli Schönberg a Straub
nepokrytě své vlastní snažení, a to i v jeho
politickém rozměru, jakkoli sporném ve svých
možných konkrétních důsledcích. Jeden
z radikálních anarchistů, kteří v šedesátých
letech vzešli přímo z okruhu tvůrců nové
vlny německého filmu a kteří se později stali
aktivními členy teroristické skupiny RAF,
Holger Meins, zemřel v listopadu 1974 ve
vězení po několikatýdenní hladovce. O čtyři
měsíce později má premiéru film Mojžíš
a Áron, který je mu věnován.
ÚTERÝ 30/01
20.00 A
 ntigona / Die Antigone des
Sophokles in der Hölderlinschen
Übertragung für die Bühne
bearbeitet von Brecht
Německo – Francie 1991 / hrají:
Astrid Ofnerová, Ursula Ofnerová,
Hans Diehl, Kurt Radike /
CZT / 92 min. / 35mm
Film, který je jen tím, čím je, mohl by o něm
Jean-Marie Straub říci s určitou hrdostí
(vždyť čím by pak byly ostatní filmy?).
Místo „normálního“ názvu čteme v němčině
protokolární oznámení, místo převedení
antické látky do údajně „filmově“ adekvátní
podoby vidíme totální rezignaci na podobné
úsilí. V řeckém divadle pod širým nebem
stojí několik lidí, většinou bez hnutí jako
sochy, a nehrají, nerecitují text (natož aby
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se do něj vciťovali), nýbrž ho ve stanoveném
rytmu odříkávají. Všechno je matérie – čistá,
nezpracovaná: divadelní text sám, lidé,
reálné exteriéry, kontaktní zvuk, švenky
kamery a také montáž, nepředstírající
plynulost, ale obnažená ve svých švech.
Představitelka Antigony, neherečka, dává
divákovi pocítit námahu vlastní řeči, boj
se slovy, chvějící se vzdor, který je jádrem
její postavy. Kreon naopak hercem je, je
to šmírácký řečník, výmluvný a zeširoka
gestikulující, muž, který vládne slovy
a ovládá skrze ně. Po Mojžíši a Áronovi
uvádíme další dílo představitele nejkrajnější
formální askeze v moderním evropském filmu,
za níž však stojí sveřepá věrnost skutečné
podstatě filmu bez jemu cizích deformací –
jinými slovy pokračování Bressonovy cesty.
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ÚTERÝ 16/01
17.30 Lola a Lulu – první skici
Kdo zná filmovou historii, tomu se při
vyslovení jména Lola Montez okamžitě
vybaví stejnojmenný poslední film Maxe
Ophülse (1955), jméno Lulu si pak spojí
s dalším arcidílem německé filmové klasiky,
s Pandořinou skříňkou G. W. Pabsta
(1928). V prvním případě šlo o španělskou
tanečnici pohoršující mravokárce v mnoha
zemích Evropy devatenáctého století,
milenku Ference Liszta i bavorského krále
Ludvíka I. Druhou dívku, fiktivní, ale neméně
skandální, si vybásnil pre-expresionistický
dramatik Frank Wedekind. Podívejme se, jak
se s oběma hrdinkami dávno před Pabstem
a Ophülsem vyrovnali tvůrci z éry raného
filmu.

Film před sto
lety

Robert Heyman /
Lola Montez / Lola Montez
Německo 1918 / hrají: Leopoldine
Konstantinová, Alfred Abel, Hugo
Werner-Kahle / CZT / 53 min. / 35mm
Alexander von Antalffy / Lulu / Lulu
Německo 1917 / hrají: Erna
Morenaová, Emil Jannings, Harry
Liedtke / CZT / 44 min. / 35mm
ÚTERÝ 30/01
17.30 Restart: ruský film po Říjnu
První výrazný představitel levicové moderny,
který se bezprostředně po revoluci zapojil
do filmové tvorby, nebyl filmař, ale básník:
Vladimir Majakovskij (foto na straně 27),
futuristický bard Velkého Října.
Pro středometrážní Učitelku dělníků sepsal
nejen scénář, ale ztvárnil v něm i hlavní
mužskou postavu a podílel se na režii. Na
revoluci filmové formy Ejzenštejna, Vertova
a dalších bylo třeba si počkat až do let
1923–1924; produkce těsně poříjnového
období je ještě poplatná schématům
evropského raného filmu, jak uvidíme ve
snímku o ruských Svobodných zednářích
a v torze dalšího filmu z roku 1918, kdy
ruská kinematografie vinou občanské války
a chronického nedostatku filmového
materiálu bojovala o holou existenci.
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Alexandr Čargonin / Svobodní
zednáři (Hrabě Cagliostro
v Rusku) / Masony
Rusko 1918 / 11 min. / 35mm
Petr Čardynin / Mlč, smutku, mlč /
Molči, grusť, molči
Rusko 1918 / hrají: Vera Cholodnaja,
Petr Čardynin / 44 min. / 35mm / torzo
Jevgenij Slavinskij – Vladimir
Majakovskij / Učitelka
dělníků / Baryšna i chuligan
Rusko 1918 / hrají: Vladimir
Majakovskij, Alexandra Rebikovová,
Fjodor Dunajev / 31 min. / 35mm
PONDĚLÍ 26/02
17.30 A
 ndré Antoine / Viník / Le Coupable
Francie 1917 / hrají: Sylvie,
Romuald Joubé, René Rocher, René
Hiéronimus, Jacques Grétillat,
Léon Bernard, Max Charlier /
CZT / 43 min. / 35mm
Ač o několik let starší než Louis Lumière
nebo Georges Méliès, přichází André
Antoine (1858–1943) k filmu teprve
v roce 1914, už jako věhlasný divadelní
režisér a nejdůležitější představitel
naturalismu, směru, který přenáší i do
francouzské kinematografie. Zde převzal
štafetu takzvaného film d’art od Alberta
Capellaniho, jenž mezitím přesídlil do
Hollywoodu. Hlavní ženskou roli filmu
v adaptaci románu Françoise Coppéea Viník
z roku 1917 ztvárnila herečka s uměleckým
pseudonymem Sylvie (1883–1970), jejíž
pověstný pronikavý pohled bude diváky
kin pronásledovat až do novovlnné éry
šedesátých let. Antoineovým asistentem byl
začátečník jménem Julien Duvivier.
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Gustavo Serena / Sedm smrtelných
hříchů – Lakomství / L’Avarizia
Itálie 1918 / hrají: Francesca
Bertiniová, Gustavo Serena, Franco
Gennaro / CZT / 52 min. / 35mm
Zbožňovaná italská hvězda němé éry, „prima
donna assoluta“, se jmenovala Francesca
Bertiniová (1888–1985). K velkým
restaurátorským projektům Národního
filmového archivu devadesátých let minulého
století patřilo znovuoživení rozsáhlého
cyklu z roku 1918 Sedm smrtelných
hříchů, v němž Bertiniová sehrála sedm
hrdinek, jež jsou buď strůjkyněmi, či oběťmi
hříchu z názvu té které kapitoly. Diva
tu dostala vítanou příležitost ukázat se
v protichůdných charakterech a různých
dramatických polohách. NFA vrátil snímkům
i jejich dobové obarvení a předvedl je
v Karlových Varech a na dalších domácích
a zahraničních přehlídkách.
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Francesca Bertini
Clara Calamai
Claudia Cardinale
Gina Lollobrigida
Sophia Loren

Star – Viva
Italia!

Anna Magnani
Silvana Mangano
Giulietta Masina
Ornella Muti
Lydia Quaranta
Alida Valli
Monica Vitti
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FRANCESCA BERTINI
PONDĚLÍ 26/02
17.30 G
 ustavo Serena /
Sedm smrtelných hříchů
– Lakomství / L’Avarizia
Itálie 1918 / hrají: Francesca
Bertiniová, Gustavo Serena, Franco
Gennaro / CZT / 52 min. / 35mm
Zbožňovaná italská hvězda němé éry, „prima
donna assoluta“, se jmenovala Francesca
Bertiniová (1888–1985). K velkým
restaurátorským projektům Národního
filmového archivu devadesátých let minulého
století patřilo znovuoživení rozsáhlého
cyklu z roku 1918 Sedm smrtelných
hříchů, v němž Bertiniová sehrála sedm
hrdinek, jež jsou buď strůjkyněmi, či oběťmi
hříchu z názvu té které kapitoly. Diva
tu dostala vítanou příležitost ukázat se
v protichůdných charakterech a různých
dramatických polohách. NFA vrátil snímkům
i jejich dobové obarvení a předvedl je
v Karlových Varech a na dalších domácích
a zahraničních přehlídkách.
CLAUDIA CARDINALE
ČTVRTEK 04/01
17.30 L
 uigi Comencini / Příběh / La storia
Itálie 1986 / hrají: Claudia
Cardinaleová, Francisco Rabal,
Lambert Wilson /
CZT / 150 min. / 35mm
Ida, „poloviční Židovka“, stejně jako autorka
stejnojmenné předlohy Elsa Moranteová,
a její kalvárie v běhu dějin minulého století.
V roce 1938 ještě „míšenci“, pokud jsou
pokřtěni, italskými zákony za Židy považováni
nejsou. V roce 1943 nastolují ale fašisté
nové pořádky. Comenciniho film měl premiéru
na festivalu v Benátkách, za demonstrativní
neúčasti Claudie Cardinaleové, která tak
protestovala proti zařazení snímku s tak
závažnou tematikou mimo hlavní soutěž.
ČTVRTEK 11/01
17.30 L
 uigi Comencini /
Bubovo děvče / La ragazza di Bube
Itálie 1983 / hrají: Claudia
Cardinaleová, George Chakiris, Marc
Michel / CZT / 104 min. / 35mm
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Konec druhé světové války. Itálie je už
osvobozená, v myslích mnoha lidí ale
dosud vězí to, co do nich zasel poražený
režim. Dva milenci jsou vystaveni zkoušce
své lásky poté, co bývalý partyzán a jeho
přátelé zabijí policistu, který je provokoval.
Partnerem Cladie Cardinaleové na vrcholu
její kariéry (právě hrála u Viscontiho
v Gepardovi a u Felliniho v Osm a půl) je
George Chakiris, známý z filmové West Side
Story.
NEDĚLE 04/02
17.30 Luigi Zampa / Hezký, charakterní
Ital v Austrálii hledá krajanku
za účelem sňatku / Bello, onesto,
emigranto Australia sposerebbe
compaesana
Itálie 1971 / hrají: Alberto Sordi,
Claudia Cardinaleová, Riccardo
Garrone, Betty Lucas /
CZT / 105 min. / 35mm
Hrdinou tragikomedie s nezvykle dlouhým
názvem je Amadeo, jeden z desetitisíců Italů,
kteří v Austrálii pracují v dolech, lesích, při
stavbě cest a železnic. Ačkoliv tu žijí desítky
let, neopouští je touha po staré vlasti.
Zachovávají zvyky, které platily v Itálii a touží
po italských manželkách, protože vedou
domácnost a život v tradicích rodné země.
Alberto Sordi vytvořil svého hrdinu se smyslem
pro lidské slabosti, konfrontací skromných
snů a drsné skutečnosti. Jeho partnerkou je
Claudia Cardinaleová, přesvědčivá v touze
po novém životě i ve strachu z prozrazení
minulosti. V českém znění je namluvili Miloš
Kopecký a Jana Hlaváčová.
SOBOTA 10/02
20.00 Sergio Leone / Tenkrát na
Západě / C’era una volta il West
Itálie 1968 / hrají: Henry Fonda,
Claudia Cardinaleová, Charles
Bronson, Gabriele Ferzetti, Jason
Robards / CZT / 143 min. / 35mm
Ve své mistrovské filmové opeře Tenkrát
na Západě spojil Sergio Leone témata,
charaktery, humor a hudební experimenty
ze svých předešlých filmů a vytvořil
epický western. Film, který původně
neměl v Americe zvláštní úspěch, je dnes
považován za jeden z nejproslulejších
westernů vůbec. Jako již ve snímku Pro hrst
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dolarů (1964), ani zde Leone nepředstavuje
příkladné hrdiny: hlavní postavy vyhlížejí
zanedbaně, kromě msty a svobodně
zvolené loajality neznají morálku – také
hollywoodský mýtus Henry Fonda v roli
zabijáka zde odkládá svoji obvyklou podobu.
NEDĚLE 11/02
17.30 J
 acques Baratier / Goha / Goha
Tunis – Francie 1957 / hrají: Omar
Sharif, Zina Bouzaiadeová, Daniel
Emilfork, Claudia Cardinaleová /
CZT/ 80 min. / 35mm
Mladá dívka, vdaná za chápavého, ale
podstatně staršího muže, se zamiluje do
neodolatelného mladíka. Výchozí zápletka
celkem všední, vyústění příběhu už je
očekávatelné míň. Nejvyšší cena sekce
Un certain regard na festivalu v Cannes
v roce 1958 pomohla udělat z Omara
Sharifa nejznámějšího Egypťana filmového
plátna. V menší roli na sebe upozornila
v Tunisu narozená dcera sicilských rodičů
Cardinaleových s (původním) křestním
jménem Claude.
SOPHIA LOREN
ČTVRTEK 15/02
17.30 L
 ina Wertmüllerová / Krevní
pouto / Fatto di sangue fra due
uomini per causa di una vedova
Itálie 1978 / hrají: Sophia Lorenová,
Marcello Mastroianni, Giancarlo
Giannini, Turi Ferro / CZT / 92
min. / 35mm
Krevní pouto, s inscenační nadsázkou
pojaté drama lásky a žárlivosti, odehrávající
se na počátku dvacátých let na Sicílii, je
druhým filmem Liny Wertmüllerové, který
se objevil v naší distribuci. Concetta, jejíž
manžel byl zabit místní mafií, je rozhodnuta
zjednat spravedlnost a při tom naváže
vztah s dvěma muži, pokrokovým advokátem
Spallonem a světáckým gangsterem
Nickem. Oba její milenci na sebe nevraží,
ale nakonec jsou nuceni spojit své síly
v boji proti vzmáhajícím se fašistům.
Hlavní role v příběhu plném temperamentu
a rozjitřených vášní si zahrály přední
italské filmové osobnosti: Sophia Lorenová,
Marcello Mastroianni a Giancarlo Giannini.
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Češi a Poláci
– pohled přes
hranice

Začátek nového roku zahájíme v kině
Ponrepo pásmem šesti filmů, na kterých se
různou měrou podíleli polští a čeští filmaři.
V jednom případě jde o polskou adaptaci
české literární předlohy, u dalších filmů se
dvoustranná spolupráce projevila využitím
hereckých představitelů. Uvidíme i snímky,
které vznikly jako výsledek „klasické"
koprodukce.
Zlatá éra česko-polské filmové spolupráce
připadá na sedmdesátá a osmdesátá
léta minulého století, kdy obě země
usilovaly v rámci socialistického bloku
o hospodářské a kulturní sblížení. Na
základě ročních a dvouletých plánů si
Češi a Poláci poskytovali navzájem filmové
služby a vyměňovali zkušenosti. Avšak
partnerství sousedů nebylo jednoduché.
Mezinárodní projekty často vyžadovaly
větší rozpočet, než tomu bylo u filmů
realizovaných jednou zemí. Režiséři měli
za úkol vyhledávat atraktivní témata, která
zároveň byla politicky neutrální a netýkala
se složitých polsko-českých vztahů. Na
začátku spolupráce Poláci neměli důvěru
v české scenáristy a Češi nebyli spokojeni
s technickým vybavením v Polsku.
Přesto vzniklo několik děl, která nejenom
poskytují zajímavý transkulturní pohled, ale
natrvalo se zapsala do filmových dějin.
Hlavním partnerem akce je Polský institut
v Praze.

PÁTEK 19/01
17.30 W
 ojciech Marczewski /
Noční můry / Zmory
Polsko 1978 / hrají: Piotr Lysak,
Tomek Hudziec, Bronislaw Pawlik,
Teresa Marczewská /
CZT / 99 min. / 35mm
Slavnostní zahájení přehlídky za účasti
scenáristy Pavla Hajného.
Wojciech Marczewski (nar. 1944) u nás není
tak známý jako představitelé poválečné
polské filmové školy či pozdějšího kina
morálního neklidu, o to více však dnešního
diváka překvapí originalita a působivost
jeho díla. Jeho mladí hrdinové zpravidla
zápasí s nástrahami dobových okolností
a politických zvratů, krutě si odžívají
na vlastní kůži propasti polských dějin.
Románový osud (stejnojmenná předloha
Emila Zegadlowicze) Mikuláše Srebrnyho
přepracovali režisér Marczewski spolu
s českým scenáristou Pavlem Hajným více
podle vlastních představ, převzali však
v literatuře výrazný motiv komplikovaného
zrání hlavního hrdiny, jehož sledujeme od
dětských let po skončení jeho gymnaziálních
studií. Životní příběh křehkého Mikuláše,
jenž se nejen fyzicky podobá Mladému
Törlessovi (1966) Volkera Schlöndorffa
a rovněž jeho duchem nesmírně blízké
předloze Roberta Musila, je zasazen do
Haliče počátku minulého století, ovládané
Rakouskem.
NEDĚLE 28/01
17.30 T
 adeusz Chmielewski / Uprostřed
nočního ticha / Wsród nocnej ciszy
Polsko 1978 / hrají: Antonina
Barczewska, Henryk Bista, Jerzy
Bonczak / CZV / 113 min. / 35mm
Volná adaptace románu Ladislava Fukse
Případ kriminálního rady. Obyvatelé malého
města v Pomoří jsou na sklonku roku 1923
šokováni dvěma brutálními vraždami malých
chlapců. Případu se ujme zkušený policejní
úředník, komisař Herman. Do vyšetřování se
však nečekaně vloží jeho patnáctiletý syn.
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PÁTEK 02/02
17.30 Antonín Moskalyk / Dita Saxová
ČSR 1967 / hrají: Krystyna
Mikołajewska, Karel Höger, Martin
Růžek, Yvonne Přenosilová, Josef
Abrhám / 102 min. / 35mm
Poprvé se Antonín Moskalyk obrátil
k tvorbě Arnošta Lustiga v roce 1965 a pro
televizi natočil jeho Modlitbu pro Kateřinu
Horovitzovou. Dva roky nato vzniká film Dita
Saxová, jehož předlohu spisovatel situoval
na konec války. Hlavní hrdinka, osmnáctiletá
židovská dívka, která prožila léta dospívání
v koncentračním táboře, nenalézá po svém
návratu žádné příbuzné. Rovněž naděje,
s níž přesto zpočátku vstupuje do nového
života, je brzy zmařena. Nutnost bojovat se
svým okolím, přizpůsobovat se okolnostem,
na něž není připravena, naprosto nesouzní
s Ditiným vášnivým smyslem pro pravdu
a přivede tak dívku k zoufalému rozhodnutí.
PÁTEK 09/02
17.30 Antonín Moskalyk /
Kukačka v temném lese /
Kukułka w ciemnym lesie
Polsko – ČSR 1984 / hrají: Miroslava
Součková, Oleg Tabakov, Alicja
Jachiewicz / 95 min. / 35mm
Pozoruhodný pokus načrtnout věrohodný
portrét nacistického důstojníka, velitele
koncentračního tábora, se dotýká
protikladných stránek jeho osobnosti – na
jedné straně starostlivý, pečující o rodinné
blaho, na druhé straně bezcitný nacista,
uplatňující bez zábran vyhlazovací politiku.
Právě tento člověk se ujme třináctileté
Emilky z Moravy určené na převýchovu;
jejíma očima pak vidíme vnucenou rodinu
a složité utváření vztahu k člověku, jenž se
k ní snaží chovat laskavě.

dostane šanci konečně prokázat své
schopnosti jako moderátor velkého plesu.
V cestě mu ale stojí silná konkurence, jíž
se rozhodne nevybíravě zbavit. Danielak je
vybaven přitažlivými lidskými vlastnostmi,
aby se pak o to dramatičtěji obnažila
tragika jeho osudu, ztráta jeho lidskosti
i morálních zásad, které pro kariéru odhodí.
O působivost filmu a jeho naléhavou
výpověď se zasloužil i Jerzy Stuhr, jenž je
také spoluautorem dialogů. Roli Danielakovy
přítelkyně hraje Jana Švandová.
PÁTEK 23/02
17.30 Vladimír Michálek /
Je třeba zabít Sekala
ČR – Polsko – Francie
– Slovensko 1998 / hrají: Olaf
Lubaszenko, Bogusław Linda,
Jiří Bartoška / 109 min. / 35mm
Léto 1943 na moravské vsi Lakotice, kde
není jediný Němec a kam válečné události
jako by ani nedoléhaly. Sedlák Jura Baran,
stíhaný gestapem, uprchl z rodných hor
Valašska, aby se ukryl uprostřed Hané. Jako
cizinec nemá důvěru domácích. Lakotice
jsou vesnička o pár staveních, kolem je
mezi zlatými lány zrajícího obilí rozeseto
dvanáct bohatých statků, jejichž majitelé
žijí ve strachu ze Sekala. Je to nemanželský
syn jednoho ze statkářů. Má za sebou
krušné dětství parchanta, kterým všichni
pohrdají, nic mu nepatří. Sekal je zatrpklý
a krutý, nenávidí všechno a všechny, ovšem
s Protektorátem přišel jeho čas. Z udavače
je rázem největší sedlák a dává najevo, že
dva statky mu nestačí.

PÁTEK 16/02
17.30 Feliks Falk / Předtanečník / Wodzirej
Polsko 1978 / hrají: Jerzy Stuhr,
Ryszard Kotys, Bogusław Linda,
Jana Švandová / 115 min. / 35mm
Kino morálního neklidu, mezi jehož
představitele patří rovněž režisér Feliks
Falk, se zaměřovalo na etická dilemata,
před nimiž během svého života stojí každý
člověk. Konferenciér Lutek Danielak
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Jako na jednu z hlavních tváří české
„nové vlny“ se na Jiřího Menzela začali
poměrně brzo obracet i tvůrci zahraničních
kinematografií s prosbou o účinkování
v jejich filmech. Byli mezi nimi Němci,
Francouzi, Poláci a překvapivě často
Maďaři. Jen v období pěti let od roku 1979
do roku 1983 se Menzel v rolích hlavních
i vedlejších objevil ve čtyřech maďarských
filmech tří režisérů, jejichž díla vyvolávala
v zahraničí pravidelně větší pozornost, než
jaké se dostávalo normalizační tvorbě jejich
československých vrstevníků. Připomeňme
si tedy tentokrát osobnost Jiřího Menzela
v jiných podobách, než v jakých nám ho
předkládají – prakticky denně – česká
mainstreamová média.

Jiří
Menzel / Menzel
György
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PONDĚLÍ 08/01
17.30 G
 éza Böszörményi /
Srdeční problémy / Szivür
Maďarsko 1981 / hrají: Gábor Maté,
Jiří Menzel, Dorottya Udvarosová,
Róbert Koltai / CZT / 73 min. / 35mm
Géza Böszörményi se dostal k filmové
režii poměrně pozdě, což mělo své příčiny.
Dobu, v níž jeho vrstevníci jako Miklós
Jancsó ještě natáčeli oslavné snímky
o výdobytcích socialismu, trávil apolitický
mladík v obávaném pracovním táboře Rácska
(1951–1953). Nedopustil se přitom vůbec
ničeho, byl pouze viděn, jak se dal na ulici
do řeči s mužem hledaným policií. Spolu se
svými spoluvězni se pokusil o útěk a jako
jediný se skutečně dostal na svobodu;
z jeho šesti přátel nikdo nepřežil – zemřeli
hladem a vysílením. Böszörményimu se
podařilo zapamatovat si 600 jmen vězňů
tábora, které tlumočil rozhlasové stanici
Svobodná Evropa – díky tomu se jeho otec
dozvěděl, že je syn naživu. Po zlomovém
roce 1956 pracuje Böszörményi ve vlasti
jako chemik a teprve v roce 1964 se dostává
na Vysokou divadelní a filmovou školu
v Budapešti. Pozornost kritiky vzbudí už
svými prvními krátkými filmy a v roce 1971
natáčí svůj první dlouhý film V městě čeká
láska, ovlivněný českou novou vlnou. Se
svou manželkou Lívií Gyarmathyovou vytvoří
jeden z nejpozoruhodnějších tandemů
maďarského filmu: natáčí filmy podle jejích
scénářů, jindy naopak píše scénáře k jejím
filmům. Za maďarské „perestrojky“ se mu
v Lauře (1986) poprvé podaří ve filmu zmínit
svou zkušenost se stalinským režimem,
o jedenáct let později se pak jeho osobní
příběh stane syžetem hraného filmu Lívie
Gyarmathyové Útěk (1997). Do českých kin
se za socialismu dostaly tři Böszörményiho
snímky, pochopitelně ty politicky méně
ožehavé. Hrdiny hořké komedie Srdeční
problémy jsou mladý lékař a jeho žena, kteří
se snaží na vesnici rychle vyšvihnout, aby
se mohli vrátit do Budapešti, kde má teprve
začít ten „skutečný život“. Než k tomu dojde
(trochu jinak, než si představovali), zkříží
jim cestu roztodivní obyvatelé vesnice, mezi
nimi pan Deméter (Jiří Menzel), jehož značně
riskantním životním cílem je vzlétnout vlastní
silou. A za humny stojí „vojenské výcvikové
středisko“.
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PONDĚLÍ 22/01
17.30 Lívia Gyarmathyová /
Každou středu / Minden szerdán
Maďarsko 1979 / hrají: János Bán,
Miklós Markovica, Judit Meszléryová,
Jiří Menzel / CZT / 94 min. / 35mm
Psychologizující pohled na přelom v životě
mladíka poznamenaného rozvráceným
rodinným prostředím a životem v nápravném
zařízení, jemuž schůzky se starým mužem
pomohou nalézt jistotu a životní cíl. Na
karlovarském festivalu roku 1980 získal
film Cenu CIDALC, Menzel si už téhož roku
zahrál v dalším snímku Lívie Gyarmathyové
(Koportos). Především ale ve svém hereckém
partnerovi z filmu Každou středu našel
hlavního představitele své Vesničky mé
střediskové.
ÚTERÝ 13/02
17.30 Gyula Maár /
Hra v oblacích / Felhöjáték
Maďarsko 1983 / hrají: Jiří Menzel,
Jiří Adamíra, Hana Maciuchová, Mari
Töröcsiková / CZT / 84 min. / 35mm
Dvacátá léta minulého století: maďarský
intelektuál se z francouzské internace
vrací do vlasti. Nečekané české
obsazení klíčových rolí doplňuje proslulá
Mari Töröcsiková, manželka Gyuly
Maára a interpretka řady jeho filmů.
Melancholicko-ironický příběh adaptoval
Maár podle novely Tibora Déryho.

Kavárna Ponrepo
Bartolomějská 11, Praha 1
Po—Pá 09.OO—01.OO, So—Ne 14.00—01.00
www.facebook.com/kavarnaponrepo
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Pět nejlepších filmů proslulého československého režijního tandemu, jemuž
kdysi společná země Čechů a Slováků vděčí
(vděčila) za prvního Oscara pro celovečerní
film. A jako bonus jedna stalinistická
bizarnost z Kadárových „sólistických“
začátků, která přitom slovenskými soudruhy
nebyla nijak vřele přijata: Katka (1950).
Přehlídka u příležitosti 100. výročí narození
Jána Kadára (1918–1979).

K&K

SOBOTA 20/01
17.30 K
 adár – Klos / Obchod na korze
ČSR 1965 / hrají: Jozef Kroner, Ida
Kamiňská, František Zvarík, Martin
Hollý / 117 min. / 35mm
Oscar za nejlepší zahraniční film roku
„Pro Kadára s Klosem je typické, že přes
všechnu etickou vyhraněnost nejsou
moralizátory. V příběhu truhláře Tóna
Brtka (ve vynikající herecké interpretaci
Jozefa Kronera) a jeho snaze o arizaci
obchodu židovky Lautmannové je obsažena
tragédie malého člověka, který jednou
zatouží po zdánlivě malém kompromisu
se zlem, chce se přidat k mocným
a bezohledným a skončí sebevraždou
jako oběť svého činu. V tomto obraze
trestajícího svědomí nejde jen o jeden
lidský osud. Je to kritický obraz
totalitních dějin našeho národa, varování
před zvráceností naší národní povahy,
naším provinčním siláctvím a velikášstvím,
zastíráním naší malosti a podřízenosti,
nadouvající se řazením mezi velké a mocné
do, světového dění‘.“
Václav Macek,
Jelena Paštéková (1997)
ČTVRTEK 25/01
17.30 K
 adár – Klos /
Smrt si říká Engelchen
ČSR 1963 / hrají: Jan Kačer, Eva
Poláková, Martin Růžek, Blažena
Holišová, Ota Sklenčka /
127 min. / 35mm
Výborně natočené, nesentimentální,
naturalistické až drastické dílo o válce
v horách. Filmařsky je to asi jejich nejlepší
dílo.
Josef Škvorecký
V našem filmu Smrt si říká Engelchen
spatřovali mnozí vliv Resnaisovy poetiky.
Viděl jsem třeba Hirošimu, mou lásku až
poté, kdy jsme dopsali scénář Engelchena,
a přesto svým způsobem souhlasím.
Dokazuje to prostě jen to, že ve světě
existují nezávisle na sobě stejné věci docela
současně, jak to vyplývá z potřeby vyjádření
nové polohy, nové roviny lidského vnímání
i myšlení.
Elmar Klos
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Režisérská dvojice Kadár – Klos se
po pětileté nucené odmlce vrátila do
československé kinematografie snímkem
Smrt si říká Engelchen. Předobrazem
tohoto filmu se stala autobiografická kniha
Ladislava Mňačka, zachycující takřka
reportážním způsobem jeho zkušenosti
z partyzánského odboje. V retrospektivně
vyprávěném příběhu si hlavní hrdina
vybavuje klíčové momenty z nedávných
bojů, zejména ty, které vedly k vypálení
beskydské vesnice. Deheroizující zobrazení
partyzánského hnutí, jež je ukázáno
v nepřikrášlené, syrové podobě, stejně
jako moderní prvky filmové řeči, z něj dělají
jedno ze zásadních děl naší kinematografie,
věnující se období druhé světové války.
Ke kladům jistě patří i obsazení Jana
Kačera (tehdy spíše známého jako
divadelního režiséra než herce)
do hlavní role filmu.
ÚTERÝ 06/02
17.30 Kadár – Klos / Obžalovaný
ČSR 1964 / hrají: Vladimír Müller,
Jiří Menzel, Miroslav Macháček,
Blanka Bohdanová, Ota Sklenčka /
85 min. / 35mm
MFF Karlovy Vary 1964: Velká cena za
nejlepší film
Uvědomělý a obětavý ředitel je postaven
před soud za to, že vyplácel trucujícím
dělníkům různé prémie a mimořádné mzdy,
ačkoli na to neměl právo. Během soudního
přelíčení je čím dál jasnější, že ředitel se
dopustil těchto finančních „přečinů“ zcela
nezištně a ve vyšším zájmu – aby včas
dostavěl velkou elektrárnu a zachránil
tak dělnickému státu miliony –, a tak
soud uhraje věc do autu a odsoudí
obžalovaného ke krátkému trestu, který
mu dá podmíněně. Ale ředitel nepřijme.
Podle svého přesvědčení je nevinen
a žádá nový proces, kde by byl viny
zcela zproštěn. Tedy jakási pokroucená
Antigona – a dílo nepříjemně nahmátnuvší
logický rozpor stalinistického soudnictví,
kde se ve „vyšším zájmu“ často nedbalo
na paragrafy, ovšem nevadilo to jen tehdy,
byl-li takový „vyšší“ zájem
schválen „vyššími“ místy.
Josef Škvorecký
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SOBOTA 10/02
17.30 Kadár – Klos / Tři přání
ČSR 1958 / hrají: Rade Markovič,
Taťjana Beljakova, Bohuš Záhorský,
Vlastimil Brodský / 92 min. / 35mm
Satirický příběh, vtipně pracující
s pohádkovým motivem kouzelného dědečka
plnícího tři přání za prokázanou laskavost,
natočili Kadár a Klos podle scénáře
Vratislava Blažka. Zdánlivě krotká satira
Tři přání se kvůli svému společenskokritickému obsahu setkala s ostrým
odsouzením na I. festivalu československých
filmů v Banské Bystrici. Vybočením ze
zaběhnutých (povolených) kritických témat
směrem ke skutečným problémům způsobila
nejen několikaleté vyloučení snímku
z distribuce, ale na čas i zákaz tvorby pro
oba režiséry filmu.
NEDĚLE 18/02
17.30 Kadár – Klos / Touha zvaná Anada
ČSR – USA 1969 / hrají: Rade
Markovič, Milena Dravićová, Paula
Pritchettová, Jaroslav Marvan, Iván
Darvas, Jozef Kroner / 98 min. / 35mm
Česko-americký koprodukční film Touha
zvaná Anada vznikl podle románu
maďarského autora Lajose Ziláhyho Něco
nese voda. Filmovou metodou, v níž se
nepřetržitě prolíná přítomnost s minulostí
a děj se volně přenáší z místa na místo,
kde podstatnou roli hrají vzpomínky a sny,
vypráví dramatický příběh, odehrávající
se ve dvacátých letech na březích Dunaje
na slovensko-maďarském pomezí. Film je
baladickým zpěvem o všespalující milostné
vášni, která ničí životy lidí, básnivou
meditací nad morálkou člověka v krizové
životní situaci. Pro hlavní postavy zvolili
režiséři zajímavé mezinárodní obsazení:
jugoslávští herci Rade Markovič a Milena
Dravićová představují manželskou dvojici
rybáře Jánoše a jeho ženy Zuzky, Zuzčina
otce hraje Jaroslav Marvan a krásnou dívku
Anadu, ztělesnění milostné touhy, americká
modelka Paula Pritchettová.
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ČTVRTEK 22/02
17.30 Ján Kadár / Katka
ČSR 1950 / hrají: Božena
Obrová, Július Pántik, František
Dibarbora / 93 min. / 35mm
+ krátký film
Ján Kadár / Sú osobně zodpovední
za zločiny proti ľudskosti! /
ČSR 1946 / 6 min. / 35mm
„Jako režisér začal dříve Kadár: v roce 1950
komedií Katka. Byl to, jako v té době explose
socrealismu všechno, propagandistický film,
o vesnické dívce, která odejde do města
pracovat v továrně a pod vlivem dělnického
kolektivu se zvolna – anebo spíš rychle
– změní z primitivní vesničanky v energickou
budovatelku socialismu. Z nějakého důvodu
však tenhle film ve vzpomínkách diváků
přežil. Byla v něm zřejmě jakási svěžest,
záblesk nikoli jen propagandistické pravdy,
jiskřička umění. Snad to bylo spoluprací
Vratislava Blažka na scénáři, snad to byla
zásluha půvabné nové herečky Boženy
Obrové, nevím. Jisté je, že film je jedním
z velmi mála produktů rané socrealistické
školy, od něhož ruce nebolely.
A přesto se tenhle – pokud mě úplně
neklame paměť – milý film nesetkal
s přílišným oficiálním nadšením. Brzy poté,
co byl hotov, se vláda rozhodla, že už není
vhodné radit lidem na venkově, aby se
stěhovali do měst a pracovali v továrnách.
Podle zvláštní logiky těch, kteří byli u moci,
byl Kadár odpovědný za to, že toto nové
nařízení ignoroval, přestože bylo vydáno
až poté, co byl film Katka připravený
k distribuci. Výsledkem tohoto i dalších
zločinů bylo, že Kadár, slovenský Žid, musel
odejít ze Slovenska do Prahy a stal se tak
českým režisérem.“
Josef Škvorecký
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NEDĚLE 07/01
15.00 Jiří Brdečka 100
pásmo krátkých filmů /
animační dílna / HD / 6+

NEDĚLE 28/01
15.00 C
 laude Barras /
Můj život Cuketky /
Ma vie de courgette
Švýcarsko – Francie 2016 /
CZV / 66 min. / DCP / 6+

Pérák a SS / r. Jiří Trnka
– Jiří Brdečka / ČSR 1946
Jak se člověk naučil létat /
r. Jiří Brdečka / ČSR 1958
Špatně namalovaná slepice /
r. Jiří Brdečka / ČSR 1963
Program věnovaný tvorbě Jiřího Brdečky
doplní dílna, v níž si můžete vyzkoušet, jak
se dělá animovaný film.
NEDĚLE 14/01
15.00 Jiří Trnka / Staré pověsti české
ČSR 1952 / mluví: Václav Vydra,
Eduard Kohout, Zdeněk Štěpánek,
Karel Höger, Růžena Nasková /
85 min. / DCP / 9+

Ponrepo dětem

Film si užije nejen ten, kdo chce podniknout
výpravu do hlubin českých dějin a potkat
praotce Čecha, Přemysla Oráče, kněžnu
Libuši či Ctirada a Šárku, ale také každý,
kdo ocení mistrovské pojetí loutkové
animace včetně davových scén, jaké
před Jiřím Trnkou neměly v animovaném
filmu obdoby. Film uvádíme v digitálně
restaurované podobě, jako předfilm uvidíte
krátký snímek Magdaleny Kvasničkové
O stvoření světa, rovněž inspirovaný
mytologií.
NEDĚLE 21/01
15.00 Do sněhu nebo k vodě?
pásmo krátkých filmů /
animační dílna / 35mm, HD / 3+
Kocúrkovo v zimě /
r. Viktor Kubal / ČSR 1979
Lednička pro zlost /
r. Zofia Oraczewska / Polsko 1972
Příhody Ferdy mravence /
r. Hermína Týrlová / ČSR 1977
Jak jeli k vodě / r. Břetislav Pojar
– Miroslav Štěpánek / ČSR 1965
Po projekci následuje animační dílna.
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Chlapec jménem Cuketka se poté, co mu
zemře maminka, dostane do dětského
domova, kde potká další děti, kterým
chybí rodina. Výtvarně originální loutkový
film, jenž získal řadu ocenění a byl také
nominován na Oscara, oslovuje nejen dětské
publikum. Jako předfilm uvedeme krátký
snímek Zdeňka Milera O milionáři, který
ukradl slunce.
NEDĚLE 04/02
15.00 A
 nimace s Mariou Procházkovou
projekce / animační dílna / HD / 6+
Výtvarnice, animátorka a režisérka Maria
Procházková je autorkou řady filmů pro děti
i dospělé, a to nejen animovaných. Malí
diváci mohou znát její seriálky z dětského
kanálu ČT Déčko: Evropské pexeso,
Slovíčka, LOGOhrátky nebo Děti kreslí
písničky, při jejichž realizaci spolupracovala
s dětskými tvůrci. Pro Ponrepo dětem
připravila dvouhodinový workshop, během
kterého promítne něco ze své vlastní tvorby
(např. Stopáž, 1996), ale hlavně spolu
s návštěvníky vytvoří animaci.
NEDĚLE 11/02
15.00 V
 áclav Vorlíček / Dívka na koštěti
ČSR 1971 / hrají: Petra Černocká, Jan
Hrušínský, Jan Kraus /
76 min. / 35mm / 6+
Moderní pohádka o mladé čarodějnici, která
se ocitne v našem světě a je postavena
před nečekané nástrahy, se stal jedním
z nejpopulárnějších filmů autorské dvojice
Macourek – Vorlíček. Snímek je založen na
velkém množství klasických filmových triků.
Díky nim bylo možné natočit příběh plný
kouzel dávno před začátkem éry digitálních
triků. Jako předfilm uvedeme Světýlko
Noemi Valentíny.
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NEDĚLE 18/02
15.00 Dva mrazíci
pásmo krátkých filmů /
lektorský program / 35mm, HD / 3+
Chlupáček vzduchoplavcem /
r. Władysław Nehrebecki /
Polsko 1973
Inspirace / r. Karel Zeman / ČSR 1949
Prodal sedlák koně /
r. Michaela Dušková / ČR 2016
Příhody brouka Pytlíka /
r. Hermína Týrlová / ČSR 1978
Dva mrazíci / r. Jiří Trnka / ČSR 1954
Animovaný film má mnoho různých podob
a vzniká různými technikami. Tentokrát
u nás uvidíte klasické kreslené filmy, ale
také film celý vyrobený ze skla. Na závěr
promítneme loutkový film Dva mrazíci, jemuž
své hlasy propůjčili Jan Werich a Vlasta
Burian. Tomuto filmu bude po skončení
projekce věnován lektorský program, který
snímek za pomoci hravého pracovního listu
přiblíží i nejmenším divákům.
NEDĚLE 25/02
15.00 Peter Webber – Lixin Fan – Richard
Dale / Earth: Den na zázračné
planetě / Earth: One Amazing Day
Velká Británie 2017 / CZV /
95 min. / DCP / 6+
Vypravme se spolu s kameramany BBC na
výlet, při kterém potkáme pandu, rodinu
vorvaňů nebo lenochoda. Během jediného
dne budeme putovat spolu se sluncem
od nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším
ostrovům, z hlubin exotické džungle až do
labyrintů velkoměst. V každém koutě Země
najdeme fascinující obyvatele, k jejichž
dobrodružstvím se díky nejmodernejší
technologii dostaneme blíž, než jsme si kdy
dokázali představit. Na úvod promítneme
krátký film Veroniky Zacharové Co se stalo
v ZOO (2015).
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Filmy

ČTVRTEK 04/01
21.00 Midnight Movies
↓
John Frankenheimer /
Znovuzrození / Seconds
USA 1966 / hrají: Rock Hudson, Frank
Campanella, John Randolph, Frances
Reidová / CZT / 106 min. / 35mm / EF

leteckém neštěstí (o rok později) hluboce
zasáhla fanoušky v celé Americe.

Jelikož se setkáváme s nejpodivnějším
filmem ve filmografii jak titulní hvězdy
Rocka Hudsona, tak režiséra filmu Johna
Frankenheimera, můžeme tušit ideální kus
pro cyklus Midnight Movies. Znovuzrození
od prvních chvil vtáhnou do děje temnou
paranoidní atmosférou mísící prvky
sci-fi a špionážního thrilleru, strhující
hudbou Jerryho Goldsmithe i na Oscara
nominovanou kamerou Jamese Wonga
Howea. „Dobré věci přichází vždy s deštěm.“
Povinnost pro milovníky Kafky, P. K. Dicka
a žánrové kinematografie.

Snesitelný, „tol’able“ David či podle
zaužívaného českého názvu „mazlíček“ musí
v tomto filmu obstát v profesi venkovského
pošťáka poté, co jeho staršího bratra
surově zbijí uprchlí vězňové, následně se
musí vypořádat i s nimi. Způsob, jakým
dramatické finále Henry King sestříhal,
mu vynesl obdivné analýzy z pera ruského
mistra montáže Vsevoloda Pudovkina.
Empatické líčení amerického venkova patřilo
ke konstantám Kingova rukopisu a tento
snímek byl coby jednoznačně nejlepší
z jeho rané tvorby v roce 2007 zanesen
jako klasické dílo trvalého významu do
amerického National Film Registry.

PÁTEK 05/01
17.30 Frank Perry /
David a Líza / David and Lisa
USA 1962 / hrají: Keir Dullea, Janet
Margolinová, Frank Perry /
CZT / 86 min. / 35mm / EF
Frank Perry (Plavec, Drahá maminko)
debutoval netradičním milostným příběhem
z prostředí psychiatrické léčebny. Přímočará
nízkorozpočtová produkce se rychle
prosadila vedle spektáklů skomírajícího
Hollywoodu a pomohla ke kariéře oběma
hlavním představitelům.
SOBOTA 06/01
17.30 James Cruze /
David Harum / David Harum
USA 1934 / hrají: Will Rogers, Louise
Dresserová, Noah Beery, Charles
Middleton / CZT / 79 min. / 35mm / EF
Komedie z prostředí dostihových sázkařů
odehrávající se na americkém maloměstě
konce devatenáctého století. V Ponrepu
zatím nikdy neuvedený snímek Jamese
Cruzea, dnes více známého pro svůj
průkopnický western Krytý vůz (1923).
Titulní roli bankéře, jehož koníčkem jsou
koně, sehrál Will Rogers (1879–1935) se
svou obvyklou svéráznou zemitou ironií, pro
niž ho publikum milovalo. Rogersova smrt při
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20.00 H
 enry King / David mazlíček /
Tol’able David
USA 1921 / hrají: Richard Barthelmess,
Ernest Torrence, Gladys Huletteová /
CZT / 58 min. / 35mm

NEDĚLE 07/01
17.30 H
 . Bruce Humberstone /
Zasněžená romance /
Sun Valley Serenade
USA 1941 / hrají: Sonja Henie, John
Payne, Glenn Miller /
CZT / 80 min. / 35mm / EF
V době svého uvedení těžila Zasněžená
romance z popularity mistryně světa
v krasobruslení Sonji Henie, jež v této
muzikálové komedii představuje válečného
sirotka z Evropy, kterého se po příjezdu
do Ameriky z reklamních důvodů ujímá
jazzový orchestr, aniž jeho členové tuší,
že jde o půvabnou dospělou dívku. Pro
dnešního diváka budou hlavní atrakcí Glenn
Miller se svým orchestrem, evergreeny jako
Chattanooga Choo Choo (během jednoho
roku po premiéře filmu se prodalo přes jeden
milion exemplářů) či excentričtí stepaři
bratři Nicholasové.
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PONDĚLÍ 08/01
20.00 Krzysztof Kieślowski /
Tři barvy – modrá /
Trois couleurs: Bleu
Francie – Polsko 1993 /
hrají: Juliette Binocheová,
Benoît Régent, Emmanuelle
Rivaová / CZT / 100 min. / 35mm

šanci, jak uniknout jednopokojáku na
bezdomovecké ubytovně – přijmout byt
v neznámém městě 300 mil daleko.

Juliette Binoche jako mladá žena, která
poté, co ji nehoda připravila o dceru
a o manžela, se uzavírá do „svobody“ svého
smutku. Svoboda, modrá barva, začátek
triptychu inspirovaného francouzskou
trikolórou, jednoho z posledních velkých
projektů evropského filmu konce minulého
století. Modrá byla už druhý Kieślowského
film čerpající z tvorby nizozemského
komponisty Van den Budenmayera. (Tohoto
Beethovenova současníka si ovšem vymyslel
Zbigniew Preisner, skutečný autor hudby.)
ÚTERÝ 09/01
17.30 Jan Matějovský /
Pět mužů a jedno srdce
ČSR 1971 / hrají: Vlastimil Brodský,
Vladimír Menšík, Martin Růžek,
Eduard Cupák, Josef Hlinomaz /
75 min. / 35mm
V moderní nemocnici se provádějí náročné
srdeční operace. Každodenní provoz
osobitě komentuje zřízenec Cajthaml.
Stylizované „snové“ scény jsou kombinovány
s dokumentárními záběry skutečných
operací, které byly natočeny ve Fakultní
nemocnici v Hradci Králové. Ojedinělý
kinematografický pokus divadelního
a televizního režiséra.
STŘEDA 10/01
17.30 Ken Loach /
Já, Daniel Blake / I, Daniel Blake
Velká Británie – Francie
– Belgie 2016 / hrají: David Johns,
Natalie Ann Jamiesonová, Colin
Coombs / CZT / 101 min. / DCP / EF
Vítězný film festivalu v Cannes (Zlatá palma
2016) vypráví příběh padesátníka Daniela
Blakea z Newcastlu, který se poté, co utrpí
infarkt, ocitne ve vyčerpávajícím kolotoči
žádostí o podpůrné státní dávky. Zatímco se
snaží prokousat absurdními byrokratickými
procesy, potkává svobodnou matku Katie
a její dvě děti. Neúplná rodina má jedinou
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20.00 K
 rzysztof Kieślowski /
Krátký film o zabíjení (Dekalog V.) /
Krótki film o zabijaniu /
Polsko 1987 / hrají: Mirosław
Baka, Krzysztof Globisz, Zbigniew
Zapasiewicz / CZT / 75 min. / 35mm
Pouliční násilí, brutální vztahy mezi lidmi,
atmosféra hrozící záhuby. Město jako
nevěstka Babylón, o níž mluví Bible. Anebo
město v komunistickém Polsku v pokročilém
stádiu rozkladu… na tom tolik nesejde.
Zde se odehraje – řečeno v krásně úsečné
zkratce pana KK – „příběh o mladíkovi, který
zavraždí taxikáře, a zákon pak zavraždí
jeho“. Starý zákon.
ČTVRTEK 11/01
20.00 Krzysztof Kieślowski /
Krátký film o lásce (Dekalog VI.) /
Krótki film o miłości
Polsko 1988 / hrají: Grażyna
Szapołowská, Olaf Lubaszenko,
Piotr Machalica / CZT / 80 min. / 35mm
„Nesesmilníš.“ Mladík bez sexuálních
zkušeností a zralá atraktivní žena bez
iluzí. Druhá ze dvou částí Dekalogu, kterou
Kieślowski rozšířil pro uvádění v kinech.
Dlouhý krátký film o věci, jejíž existence
není úplně jistá.
PÁTEK 12/01
17.30 Krzysztof Kieślowski /
Náhoda / Przypadek
Polsko 1981 / hrají: Bogusław
Linda, Tadeusz Lomnicki, Zbigniew
Zapasiewicz / CZT / 111 min. / 35mm
Witek běží o život. Budoucnost studenta
medicíny závisí na tom, zda naskočí nebo
nenaskočí do odjíždějícího vlaku. Bude
z něho loajální straník, opoziční protistátní
živel nebo bezkonfliktní občánek? Dokonale
pesimistické podobenství z velkého
krizového roku moderních polských dějin.
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SOBOTA 13/01
17.30 Krzysztof Kieślowski /
Amatér / Amator
Polsko 1979 / hrají: Jerzy Stuhr,
Małgorzata Zabkowská,
Ewa Pokasová, Krzysztof
Zanussi / CZT / 103 min. / 35mm
Režisér a jeho druhé zrození… to zní
jako Osm a půl – a s Felliniho veledílem
byl Amatér také nejednou srovnáván.
I Kieślowski ukazuje, že tvůrčí a etické
problémy, často připisované umělcům –
hypersenzitivním neurotikům – se ve
skutečnosti týkají každého člověka, jakmile
jen trochu překročí hranice „pokojného
klidu“. Stejně jako Fellini se i Kieślowski
projektuje do postavy filmaře, i když u něj
to není žádný hvězdný intelektuál, ale pouhý
amatérský filmař z malého města. Sám sebe
hraje ve vedlejší roli Krzysztof Zanussi,
vůdčí představitel polského „kina morálního
neklidu“.
20.00 A
 ndrej Tarkovskij / Stalker / Stalker
SSSR 1979 / hrají: Alexandr
Kajdanovskij, Anatolij Solonicyn,
Alisa Frejndlichová, Nikolaj
Griňko / CZT / 152 min. / 35mm
+ krátký film / bratři Quayové /
Ulice krokodýlů /
Street of Crocodiles
Velká Británie 1986 / hraje: Feliks
Stawinski / CZT / 21 min. / BD
Vědec a spisovatel na cestě do Zóny.
Nejasný přislib, jejž reprezentuje Zóna, je
pro jednoho intelektuála nebezpečný, druhý
odmítá v něj vůbec věřit. Stalkerovi, který
je doprovází, vzdělanost obou společníků
chybí, zná jenom cestu.

NEDĚLE 14/01
17.30 A
 lain Jessua / Ve vší nevinnosti /
En toute innocence
Francie 1987 / hrají: Michel Serrault,
Nathalie Bayeová, Bernard
Fresson / SLV / 90 min. / 35mm
+ krátký film
Alain Jessua / Léon la lune / Léon la
lune / Francie 1956 / 16 min. / 35mm
Život naruby, kafkovské drama osamělé
schizofrenní vzpoury proti společnosti
konzumu a konformismu, vyznamenané
v Benátkách v roce 1964 cenou za
nejlepší debut a ironická Hra na vraždění,
anticipující s půlstoletým předstihem téma
virtuální reality (cena za nejlepší scénář
v Cannes 1967), jsou dva filmy, které zcela
minuly české cinefily – v době svého vzniku
stejně jako dnes. Z tvorby Alaina Jessua
se v našich sbírkách dochovala slovensky
dabovaná distribuční kopie kriminálního
dramatu o muži, který je vystaven záhadným
útokům, s názvem Ve vší nevinnosti. Po
tomto polozapomenutém snímku z roku
1987 se Jessua vrátil k režii už jen jednou,
aby pak dal definitivně přednost své druhé
múze, literatuře. Vrstevník Godardův
a Truffautův debutoval v krátké metráži
neméně slibně než oni, jeho Léon la lune,
čistě vizuálně podaný portrét jednoho
pařížského tuláka, získal v roce 1957 Cenu
Jeana Viga. Uvádíme ho jako předfilm; na
objevnou kompletní retrospektivu, jakou
autorovi mistrovského Života naruby
věnovala pařížská Cinémathèque française
v dubnu 2017, si bohužel asi budeme muset
u nás ještě nějaký čas počkat.
PONDĚLÍ 15/01
17.30 A
 nthony Harvey / Lev v zimě /
The Lion in Winter
Velká Británie 1968 / hrají: Katherine
Hepburnová, Peter O‘Toole, Anthony
Hopkins / CZT / 125 min. / 35mm / EF
Vpravdě královská Katherine Hepburnová
v roli Eleanory Akvitánské, povolané svým
chotěm – a neúprosným věznitelem –
Jindřichem II. Plantagenetem, aby se
zúčastnila rozhodování o následníkovi trůnu.
V roli krále Peter O‘Toole, v roli budoucího
Richarda Lví Srdce mladý Anthony Hopkins.
Žánr: všichni proti všem.
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20.00 A
 lberto Cavalcanti /
Jen hodiny / Rien que les heures
Francie 1926 / hrají: Philippe Hériat,
Clifford McLaglen
+ tři krátké filmy /
celkem 73 min. / 35mm
Jen hodiny patří ke klasickým dílům
avantgardy dvacátých let a je první
z takzvaných městských symfonií. O rok
později na ni naváže Walter Ruttmann se
svým filmem Berlín, symfonie velkoměsta
a v dalším roce Dziga Vertov svým Mužem
s kinoaparátem. Už Cavalcantiho nezajímá
ani tak konkrétní metropole s jejími
pamětihodnostmi a atrakcemi jako všední
život, který se zde, především na periferiích,
odehrává; tragický příběh z černé
kroniky je sem zasazen jakoby náhodou.
Jen hodiny byl teprve druhým filmem
legendárního brazilského světoběžníka
Alberta Cavalcantiho (1898–1982),
z jehož stylisticky velmi různorodé tvorby
představíme v tomto pásmu ještě výtvarně
silně stylizovanou černou bajku Malá
Lili s Catherine Hesslingovou a Jeanem
Renoirem a dva významné dokumentární
snímky z Británie třicátých let: Uhelnou
tvář s hudbou Benjamina Brittena
a mussolliniovskou persifláž Zbabělý
Caesar.
ÚTERÝ 16/01
20.00 Glauber Rocha / Diaz
a pastýř / Cabezas cortadas
Brazílie – Španělsko 1970 / hrají:
Francisco Rabal, Pierre Clémenti,
Marta Mayová, Emma Cohenová /
CZT / 90 min. / 35mm
Dva oblíbení herci Buñuelových filmů,
Francisco Rabal a Pierre Clementi, vytvořili
titulní postavy v tomto velmi svérázném
snímku Glaubera Rochy, velkého solitéra
brazilského filmu. Dílo je pojednáno zcela
v symbolické rovině. Diaz II. (Rabal), „král
bez lásky a bez koruny“ vládne ve svém
podivně nezabydleném, pustnoucím zámku,
kdesi v neurčené zemi třetího světa. Je
zcela pohlcen politickými a finančními
machinacemi, svými vítězstvími a prohrami,
jež bičují jeho fantazii. V duchu se setkává
se svými oběťmi, s Indiány, s černochy, se
studenty, se všemi, jež zradil ve své šílené
touze po moci a kteří mu nyní zvěstují jeho
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zánik. V zámku se objeví pastýř (Clémenti)
konající zázraky, a Diaz, tento Macbeth éry
imperialismu, se s bázní chystá přijmout od
něj konečný ortel.
STŘEDA 17/01
20.00 Vzpomínka na Drahomíru Vihanovou
Drahomíra Vihanová / Pevnost
ČR – Francie 1994 / hrají: György
Cserhalmi, Josef Kemr, Ilja Prachař,
Miroslav Donutil / 96 min. / 35mm
+ krátký film Fuga na černých
klávesách / ČSR 1964 / 33 min.
Po Zabité neděli (1969) je Pevnost druhým
celovečerním hraným snímkem Drahomíry
Vihanové. Byla natočena na motivy povídky,
již napsal v roce 1963 Alexandr Kliment
(podílel se rovněž na scénáři). Modelový
příběh měřiče vody Ewalda odkazuje k
uplynulým létům komunistického režimu,
čemuž odpovídají i některé reálie. Podle
autorů však vyprávění svým nadčasovým
existenciálním rozměrem přesahuje
konkrétní historickou situaci. - Hrdina
je bývalým učitelem historie a hudby, už
šestnáct let se však potlouká na okraji
společnosti, jejíž pravidla odmítá přijmout.
Nyní přijíždí do zapadlého kraje, aby
pracoval jako měřič vody. Vnitřní klid a
svobodu však nenalezne; naopak se zaplete
do sítě intrik, jež se mu stanou osudnými.
Vykázaná maringotka a vodní zdroj totiž
těsně sousedí s přísně střeženým vojenským
objektem, starou pevností. Každý z těch,
s nimiž se Ewald přátelsky stýká (moudrý
starý farář, krásná Lydie, místní mudrc
Petrásek i službě oddaný velitel pevnosti)
představuje jisté východisko z mužovy
osobní krize. Ewald však úporně hledá
svou vlastní, nezávislou cestu. „Podezřele“
svobodomyslný, nepřizpůsobivý cizinec,
vzorně vykonávající pracovní povinnosti
a ve volném čase se cílevědomě opíjející,
se stane středem zájmu všemocných fízlů
z nedalekého městečka. Ewald evidentně
nezapadá do prostředí, kde se všichni
ustrašeně sledují a úzkostlivě dodržují
psaná i nepsaná pravidla. Ve chvíli, kdy
objeví tajemství pevnosti a kdy odmítá mlčet,
se nepohodlný muž stává nebezpečným...
- Černobílý snímek odkazuje svým tématem
a stylem k české kinematografii 60. let.
Podobně jako v případě Zabité neděle jím
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prostupuje pesimismus vůči schopnosti
člověka vzdorovat svým vlastním „hadům“
a „pevnostem“, do nichž sám sebe uzavírá.
Hrdina se dokáže postavit proti vnějším
tlakům, jeho hlavním problémem je však
vnitřní nevyrovnanost, s níž by zřejmě
podobným způsobem zápasil v jakékoli
době. Absurdně kafkovský svět, jenž
„vodoměřiče“ Ewalda tísní, muži brání
svobodně hledat východisko a nedává
mu ani možnost přežít. To zdůrazňuje
i motiv ubíhajících železničních kolejí,
po nichž se nezadržitelně a netečně řítí
„vlak života“. – Snímek vyniká výrazně
osobním laděním i naléhavostí černobílých
obrazů, v nichž se nezapře režisérčina
dokumentaristická zkušenost (kamera
Jiří Macák). Je však otázkou, zda takto
koncipovaný projekt dokáže oslovit
současné publikum. – Modelovost dané
situace i hlavních charakterů pomáhá
rozehrát vynikající sestava se znamenitým
Györgyem Cserhalmim v čele. – Na 42. MFF
v San Sebastianu 1994 snímek získal Cenu
FIPRESCI. -apČTVRTEK 18/01
17.30 Alberto Cavalcanti – Charles
Crichton – Basil Dearden – Robert
Hamer / Přízraky noci / Dead of Night
Velká Británie 1945 / hrají: Michael
Redgrave, Mervyn Jones, Sally Ann
Howesová / CZT / 97 min. / 35mm / EF
Architekt, najatý k provedení rekonstrukce
viktoriánského venkovského sídla, je
spojující postavou pěti povídek (Vozka
mrtvých, Dětská slavnost, Strašidelné
zrcadlo, Golfový příběh a Břichomluvcova
loutka), jež líčí hrůzostrašné (a zčásti
i úsměvné) sny návštěvníků tohoto domu.
Ti všichni jsou pak součástí předcházející
noční můry jeho samotného. Konec filmu
tak uzavírá kruh jednotlivých vyprávění,
plných nadpřirozených jevů, v podvědomí
se rodících děsivých představ a snových
zážitků, které ve svém expresivním pojetí
směřují až k surrealistické vizi. Z pěti
povídek natočil Alberto Cavalcanti druhou
a mistrovskou čtvrtou (Břichomluvcova
loutka) a přispěl tak hlavní měrou ke vzniku
jednoho z nejcitovanějších filmů svého
druhu.

20.00 A
 ndrej Tarkovskij / Andrej
Rublev / Andrej Rubljov
SSSR 1966 / hrají: Anatolij Solonicyn,
Rolan Bykov, Irma Raušová, Nikolaj
Burljajev / CZT / 170 min. / 35mm
„Tarkovskij – to byl skutečný obrat v mém
životě. Nejen jeho filmy, ale i jeho spisy.
Nebyl jsem kdovíjak zbožný, věřící člověk.
Ale díky tomuto filmaři jsem pro sebe
jistou víru našel. Jeho film Andrej Rublev
pojednává o mnichovi, který maluje ikony.
Stane se očitým svědkem krutého masakru
a nechce už nikdy víc malovat. V tom jsem
našel sám sebe v mé vlastní zemi.“
Óscar Ruiz Navia
SOBOTA 20/01
20.00 K
 rátké filmy FAMU z modulu Saši
Gedeona
NEDĚLE 21/01
17.30 A
 nthony Harvey /
Orlí pero / Eagel s Wing
Velká Británie 1978 / hrají: Martin
Sheen, Sam Waterson, Harvey Keitel,
Stéphane Audranová /
CZV / 98 min. / 35mm
Jakkoli se příběh o krásném bílém hřebci,
o nějž soupeří náčelník Kiowů Bílý Býk
s bělošským lovcem Pikem, odehrává
v prostředí nedotčené přírody Ameriky
průkopnických dob, snímek Kubrickova
osvědčeného střihače Anthonyho Harveye
nepoužívá k jeho vylíčení běžná schémata
westernového žánru. Dokonce ani ženě
přítomné v zápletce není přisouzena
klasická role. Stylistickým záměrem režiséra
bylo, řečeno jeho vlastními slovy, „vytvořit
film o Západu, jaký opravdu býval ještě
předtím, než se zrodily jeho mýty“. Proto
se ve svém záměru nechal inspirovat
duchem realistického směru americké malby
devatenáctého století, jež do svých obrazů
ušlechtilých divochů, divokých koní, stád
bizonů či výjevů karetních her, přepadení
a přestřelek plné dynamiky vzrušeného
pohybu vnáší i romantizující prvky. Harvey
klade větší důraz na vizualitu a rytmus
obrazů než na mluvené slovo, čímž se mu
daří vytvořit svébytný svět plný nezvyklé
krásy i tajuplné záhadnosti majestátní
přírody.
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PONDĚLÍ 22/01
20.00 Andrej Tarkovskij /
Solaris / Soljaris
SSSR 1972 / hrají: Donatas Banionis,
Natalja Bondarčuková, Jüri Järvet,
Anatolij Solonicyn / CZT /
156 min. / 35mm
+ krátký film / Jak Ekl / Zuzana
Růžičková, cembalo a Bach
ČSR 1965 / 15 min. / 35mm

film natočen téměř dokumentaristickou
metodou, v reálném prostředí a za účasti
neherců.

Film Solaris natočil Andrej Tarkovskij podle
stejnojmenného vědecko-fantastického
románu polského spisovatele Stanisława
Lema. Jeho příběh se odehrává v blíže
neurčené budoucnosti na vzdálené
vesmírné stanici kroužící kolem záhadné
planety Solaris, jež představuje dosud
neznámou formu vědomí. Planeta je jakýmsi
gigantickým mozkem, schopným zhmotňovat
lidské myšlenky a vzpomínky. Pracovníci
laboratoře se tak postupně propadají do
silných psychických traumat. Psycholog
Kelvin, který má tento problém prozkoumat
na místě, se ocitne tváří v tvář přízraku
zemřelé ženy, kterou kdysi velmi miloval.
V takové situaci vyvstávají otázky po smyslu
života a otázky hranic a možností lidského
poznání vůbec.

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

ÚTERÝ 23/01
17.30 Glauber Rocha /
Barravento / Barravento
Brazílie 1963 / hrají: Antonio
Luiz Sampaio, Aldo Teixeira, Lucy
Carvalhoová, Lidio Silva /
CZT / 72 min. / 35mm
Čtyřiadvacetiletý Glauber Rocha (1938–
1981) natočil Barravento jako svůj první
film, jenž se stal také jedním z prvních
projevů nastupujícího hnutí v brazilském
filmu – „Cinema Novo“. Význam slova
barravento vysvětluje autor jako
„prudký okamžik, kdy dochází k náhlým
proměnám“. Už tady se projevily hlavní
rysy jeho pozdější tvorby: emocionálně
vzrušené ztvárnění brazilské reality,
trpící vedle materiálního nedostatku
vyčerpáním lidových tradic a výbušnou
spletí křesťanské, indiánské a africké
mentality. Filmový příběh je situován do
státu Bahia, na pobřežní ostrůvek, kde se
dramaticky vyostřují vztahy mezi obyvateli
rybářské osady. Přes dojem estetizace byl
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ČTVRTEK 25/01
20.00 Andrej Tarkovskij / Zrcadlo / Zerkalo
SSSR 1975 / hrají: Margarita
Těrechovová, Oleg Jankovskij,
Anatolij Solonicyn /
CZT / 98 min. / 35mm

+ krátký film
Zabijáci / Ubijcy / SSSR 1956 /
CZT / 20 min. / 35mm
Tarkovského školní prvotina, adaptace
stejnojmenné Hemingwayovy povídky –
s režisérským debutantem ve vedlejší roli.
Spolurežie Marika Bejkuová a Alexandr
Gordon.
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PONDĚLÍ 29/01
17.30 David Lean /
Pouto nejsilnější / Brief Encounter
Velká Británie 1945 / hrají: Trevor
Howard, Celia Johnsonová, Joyce
Careyová, Stanley Holloway /
CZT / 78 min. / 35mm / EF
+ krátký film / Jiří Brdečka / Blaho
lásky / ČSR 1966 / 7 min. / 35mm
„Jaké příběhy lásky mne v kině nejvíc
oslovují? Jak zakotvit subjektivitu ve filmu?
Když jsem loni točil Carol, hned po přečtení
knihy jsem si vzpomněl na Davida Leana a na
jeho Pouto nejsilnější. Znovu jsem se na něj
podíval a zaujala mne jeho dvojitá struktura.
Milenci jsou ve filmu uvedeni nejdřív tak,
jako kdyby to byly vedlejší postavy. Teprve
po sledu různých události si uvědomíme,
že půjde o příběh TÉTO ženy, že to bude
ona, kterou budeme sledovat. Vstoupíme
do jejího života, vlakem spolu s ní dorazíme
domů k jejímu manželovi a od ní se dozvíme
o onom nedovoleném vztahu. Nakonec,
se vším, co už víme, se znovu vrátíme do
počáteční scény. Tohle zdvojení obdivuji
a nechal jsem se jím inspirovat.“
Todd Haynes (2015)
Setkání muže a ženy středních let, kteří
spolu prožijí krátké okouzlení, ale jsou
vázáni každý svými vlastními rodinnými
svazky. Komorní, na první pohled všední,
„malá“ love story, kterou David Lean
proměnil ve snímek řazený dnes mezi deset
nejlepších britských filmů dvacátého století.
20.00 A
 ndrej Tarkovskij / Oběť / Offret
Švédsko – Francie – Velká Británie
1986 / hrají: Erland Josephson, Susan
Fleetwoodová, Allan Edwall /
CZT / 138 min. / 35mm
+ krátký film
Jan Švankmajer / Leonardův
deník / ČSR 1972 / 12 min. / 35mm
Na počátku byl obraz malíře italské
renesance, pak první obrazy filmu, až
k poslední větě: „Na počátku bylo slovo.
Proč, tati?“ Ke kterému otci se obrací synova
otázka? Čím budí strach Leonardo da Vinci,
narozený ve stejném znamení (o jedenáct dnů
později) jako filmař, který prohlásil: „Celá
kinematografie se skrývá v jednom jediném
záběru do té míry, že jakmile spatříme jeden

jediný záběr, můžeme, podle mého, s jistotou
prohlásit, jak dalece talentovaný člověk ho
natočil.“ Poslední film Andreje Tarkovského.
STŘEDA 31/01
17.30 L
 ina Wertmüllerová /
Baziliškové / Il basilischi
Itálie 1963 / hrají: Toni
Petruzzi, Stefano Satta Flores,
Sergio Ferrannino, Luciana
Bonfantiová / CZT / 75 min. / 35mm
Lina Wertmüllerová (nar. 1928) začínala
u divadelní, rozhlasové a televizní
režie. Roku 1962 asistovala Federiku
Fellinimu při natáčení filmu Osm a půl
a hned následujícího roku natočila svůj
dlouhometrážní hraný debut Baziliškové.
Námětem i atmosférou ospalého maloměsta
jsou ostatně její Baziliškové velmi blízcí
Felliniho Darmošlapům (1953). Také oni sní
o daleké a vzdálené budoucnosti a stále
jen mluví „co kdyby“, ale na rozdíl od
svých starších kolegů jsou tady vlastně
docela šťastní a po změně netouží. Kamera
se často dostává nad město a shlíží na
jeho obyvatele se shovívavým a chápavým
nadhledem.
ČTVRTEK 01/02
17.30 F
 ilmové osmičky
↓
František Čáp / Bílá tma
ČSR 1948 / hrají: Július Pántik, Boris
Andrejev, Dana Medřická /
100 min. / 35mm
Vrcholí druhá světová válka. Skupina
partyzánů je během hustého sněžení
zatlačena do hor. Několik zraněných
a ošetřujících se skryje v zemljance, kde
však brzy docházejí zásoby a obklíčení se
blíží. Dramatický válečný film vykresluje
intenzivní prožitky slovenských partyzánů
ohrožených nejen německou armádou, ale
i hladem a vlastními strachy.
Partyzánský snímek vznikl na oslavu
4. výročí Slovenského národního povstání.
Kulturní politika země v této době podléhala
novým ideologickým požadavkům a Bílá
tma odpovídá tomuto kurzu především díky
pozitivnímu zobrazení osvoboditelské Rudé
armády. Dobově poplatný titul znamenal
paradoxně konec kariéry Františka Čápa
v československém filmu. Režisér se ohradil
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proti negativním výrokům dělnické poroty
na I. filmovém festivalu pracujících ve Zlíně
a následná štvavá mediální kampaň vedla
k zákazu jeho umělecké činnosti a odchodu
do exilu.
20.00 Jean Rouch – Já, černoch 2x jinak
Dopis z Pobřeží slonoviny
Francie – ČSR 1962 /
CZT / 12 min. / DCP

PONDĚLÍ 05/02
17.30 N. Pereira dos Santos /
Severní předměstí Ria /
Rio, zona norte
Brazílie 1958 / hrají: Grande Otelo,
Jéce Valado, Paulo Goulart, Maria
Petar Malúová / CZT / 77 min. / 35mm

Podivná historická rarita: Dopis z Pobřeží
slonoviny Jean Rouch nikdy nenatočil.
Ačkoliv ho v ČSSR vydávali za jeho film,
jde o krátkometrážní sestřih z Rouchova
celovečerního filmu Já, černoch, který se
asi dobovým ideologům nezdál dostatečně
pokrokový.
Já, černoch / Moi, un Noir
Francie 1959 / ENT / 78 min. / DCP
Film byl u nás ve své době označován
za hraný dokument o životě tří mladých
přistěhovalců ve městě Abidžanu. Pro
francouzskou novou vlnu to ale byl zásadní
počin, svobodný v obsahu i ve formě.
„Všechny velké hrané filmy směřují
k dokumentu, stejně jako všechny velké
dokumenty tíhnou k fikci. (…) Od nynějška
se tedy vše odehrává tak, jako kdyby slavná
Nietzscheho věta ‚umění pravdu zakrývá,
aby nás nezahubila‘ byla tou největší lží na
světě.“
Jean-Luc Godard
Filmy ze sbírek Národního centra pro
kinematografii (CNC) byly restaurované
a digitalizované ve spolupráci CNC a dědiců
autorských práv Jeana Rouche / Komise
etnografického filmu (CFE) / Státní ústředí
vědeckého výzkumu (CNRS) / Nigerské
aliance za kulturní rozmanitost.
Filmy byly uvedeny v rámci retrospektivy
Jeana Rouche na MFDF Ji.hlava v říjnu
2017.
SOBOTA 03/02
20.00 FAMU a AVU – autorské spolupráce
mezi školami
Spolupráce Adély Babanové (AVU), Džiana
Babana a Vojtěcha Maška (FAMU) začala
již během studií. Autorská dvojice Baban56

Mašek se podílela na scénáři a dialozích
většiny krátkých filmů, které Babanová
natočila v letech 2005–2010. Jejich filmy
na téma uměleckého provozu (Zurich, 2008;
Polobozi, 2009; Za umělce roku jsem
zvolila sebe, 2009) charakterizuje studiová
stylizace a vyprázdněné dialogy v podání
Gabriely Míčové, Lucie Roznětínské či Kamila
Švejdy.

V roce 1956 navštívil Pereira dos Santos
festival v Karlových Varech. Československo
ho mimo jiné okouzlilo i procesem probíhající
destalinizace, o čemž napsal do novin
Brazilské komunistické strany. Naplněn
dojmy z evropského pobytu dopisuje
definitivní verzi scénáře filmu Severní
předměstí Ria, které s již dokončeným Rio
40 stupňů a zamýšleným Jižním předměstím
Ria mělo tvořit trilogii. Severní předměstí
Ria bylo natočeno za pouhých 62 dnů na
počátku roku 1957. Na rozdíl od Rio 40
stupňů, kde není individuální hrdina, se
tentokrát dos Santos zaměřil na postavu
hudebníka Espirito da Luz Soares (Grande
Otelo), pro jehož příběh se inspiroval
životem svého přítele a hudebníka Zé Ketiho
(ve filmu se objeví v epizodní roli skladatele
Alaora Costy).
„Kritika se příliš upjala na neorealismus
a přitom můj film s ním nemá nic společného.
Šlo mi o dílo mnohem více psychologické než
v případě předchozího filmu. Vše se vlastně
odehrává v mysli skladatele, který vypráví
příběh svého života.“
Pereira dos Santos
ČTVRTEK 08/02
20.00 Andrej Tarkovskij / Ivanovo
dětství / Ivanovo dětstvo
SSSR 1962 / hrají: Nikolaj Burljajev,
Jevgenij Žarikov, Valentina
Maljavinová, Andrej MichalkovKončalovskij / CZT / 90 min. / 35mm
„Ivanovo dětství se k náboženskému
kontextu hlásí otevřeně, a to zejména
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kulturními citáty. Vojenští průzkumníci
mají základnu v rozbitém kostele, na jehož
stěnách jsou k vidění fresky; operační
plány spřádají ve věži, blízko zvonu,
z gramofonové desky si pouštějí pravoslavné
zpěvy, Ivan si v německé knize prohlíží
apokalyptické rytiny Albrechta Dürera.
V jednom záběru spatříme nakloněný
kříž prozářený slunečními paprsky,
rozechvívaný výbuchy. Když se Ivan prodírá
močálem, objeví se na okamžik temné
nebe se zapadajícím sluncem. V obou
případech režisér ještě podléhá tradiční
symbolice nebeského světla jako znaku
transcendence. V mladistvém rozvědčíku
Ivanovi se zřejmě setkáváme i s prvním
kristovským vtělením v Tarkovského díle;
chlapec v noci před svou poslední, osudnou
výpravou, zápasí s přízraky a prožívá osobní
krizi podobnou Kristovu neklidu v zahradě
Getsemanské; v mučící místnosti, kde byl
nakonec vyslýchán a popraven, vidíme pak
ostnaté dráty, jež jsou připomínkou trnové
koruny.“
Jaromír Blažejovský
PÁTEK 09/02
21.00 Midnight Movies
↓
Piotr Szulkin / Válka světů – příští
století / Wojna światów – Nastpne
stulecie
Polsko 1981 / hrají: Roman Wilhelmi,
Krystyna Jandová, Mariusz
Dmochowski, Jerzy Stuhr /
CZT / 96 min. / 35mm /
vstupné 100 CZK
Film o dopadech anonymní moci a negativní
úloze televize jako všemocné manipulátorky
veřejného mínění se odehrává v posledních
dnech roku 1999 v blíže neurčené zemi.
Televizní komentátor Iron Idem nejdřív
kolaboračně reprodukuje text o přátelství
k Marťanům při jejich krátkodobé invazi na
Zem, ale po jejich odletu je za to exemplárně
odsouzen. Vztah jedince a státní mašinérie,
jež se zmocnila mediálních obrazů.

PONDĚLÍ 12/02
17.30 N
 . Pereira dos Santos /
Rio 40 stupňů / Rio 40 graus
Brazílie 1955 / hrají: Modesto De
Sousa, Roberto Bataglin, Jece
Valadăo, Ana Beatrizová /
CZT / 71 min. / 35mm
Pereira dos Santos svůj první film pojal
jako průřez společenským prostředím Ria
de Janeira. Vyprávění rozdělil do několika
epizod, odehrávajících se v různých částech
města během jednoho dne a pospojovaných
postavami chlapců – pouličních prodavačů
oříšků. Jejich práce je zavádí mezi dělníky,
turisty, boháče či sportovce. Většina
rolí byla svěřena nehercům, finanční
náklady pokryl sám štáb. Po dokončení
filmu zakázala policie v Riu jeho veřejné
promítání, což vyvolalo protesty a zákaz byl
po několika měsících odvolán. Po té bylo
Rio 40 stupňů přihlášeno na karlovarský
festival, na němž získalo jednu z cen.
20.00 I mpresionismus a dadaismus
– Marcel L’Herbier a Hans Richter
Marcel L’Herbier / Uprchlík / L’Homme
du large / 1920 / CZT / 58 min. / 35mm
Hans Richter / Dopolední
strašidlo / Vormittagsspuk /
1927 / 7 min. / 35mm
Hans Richter / Inflace /
Inflation / 1927 / 12 min. / 35mm
Hans Richter /
Kouzlo za dva groše /
Zweigroschenzauber /
1928 / 2 min. / 35mm
Hans Richter /
Od blesku k televizi /
Vom Blitz zum Fernsehen /
1933 / CZT / 24 min. / 35mm
V dubnu roku 1888, před 130 lety, se
narodili Marcel L’Herbier a Hans Richter,
dva z nejdůležitějších klasiků evropské
avantgardy. Francouz L’Herbier je řazen
do tzv. první neboli „impresionistické“
avantgardy. Svými dvěma prvními filmy
Fantazie (1917) a Rose France (1918)
v podstatě celý tento směr zahajuje.
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Hrané drama Uprchlík, které promítáme,
představuje jeden z jeho raných vrcholů.
První filmy Němce Hanse Richtera z první
poloviny dvacátých let byly oproti tomu
už ryze nefigurativní. V našem pásmu
promítané Dopolední strašidlo je pak
nejznámějším plodem německého filmového
dadaismu; přední hudební dadaisté oněch
let – Darius Milhaud a Paul Hindemith – se
zde objeví jako herci. I zakázky na reklamní
či průmyslově-popularizující snímky využil
Richter jako příležitost k formálnímu
experimentování, jak dokládají poslední dva
snímky večera.
ÚTERÝ 13/02
15.00 Kapitoly z dějin (filmu)
↓
Pásmo filmových týdeníků
Pásmo představí filmové týdeníky
a jejich předchůdce od posledních let
Rakouska-Uherska do roku 1945.
STŘEDA 14/02
17.30 Haro Senft /
Hladký běh / Der sanfte Lauf
SRN 1967 / hrají: Bruno Ganz,
Verena Bussová, Wolfgang Büttner,
Jan Kačer, Nina Divíšková, Vladimír
Hlavatý, František Smolík /
CZT / 89 min. / 35mm
+ krátký film
Haro Senft / Auto Auto /
SRN 1964 / 15 min. / 35mm
Budějovický rodák Haro Senft (1928–2016)
byl první, ale zdaleka ne jedinou spojkou
mezi západoněmeckým Junger deutscher
Film a novou vlnou pražské FAMU, jejíž
hlavní talenty zachytil v dnes historicky
mimořádně cenném dokumentárním filmu
Důvod mluvit (Ein Anlass zum Sprechen,
1966). I v Senftově celovečerním hraném
debutu Hladký běh, jehož mladý hrdina,
absolvent elektrotechniky, řeší klasický
rozpor „vzdor, nebo kapitulace“ se v druhém
dějovém plánu ocitneme v zemi na druhé
straně tehdejší železné opony. Před kamerou
vedenou Janem Čuříkem si zahrálo několik
známých českých herců; hlavní postava
mladého Němce s pražskými kořeny byla
první velkou filmovou rolí Bruna Ganze (mj.
Nebe nad Berlínem, Pád Třetí říše).
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ČTVRTEK 15/02
20.00 Jean Rouch – Etnofikce 1
Volkswagen, ten uličník / VW Voyou
Francie – Niger 1973 / ENT /
19 min. / DCP
Film z kategorie reklamních snímků, které
nadnárodní společnosti natáčely pro
Afriku. Je složený z dvaceti gagů spojených
s „broukem“-Volkswagenem. Rouch a jeho
tři herci dostali jako honorář každý jeden
tento automobil. Film se nakonec nedostal
do distribuce, protože po dokončení se auto
přestalo vyrábět.
„Tahle reklama se měla uvádět jako dvacet
různých krátkých jednominutových filmů
natočených na 16 mm a převedených na
35 mm a každý den se měla promítat jedna
reklama; po dvaceti dnech by se cyklus
opakoval.“
Jean Rouch
Babatu: tři rady /
Babatu. Les 3 conseils
Niger – Francie 1973 / ENT /
95 min. / DCP
Jediný nigerský film, který kdy byl uveden
v oficiální soutěži festivalu v Cannes.
Námětem jsou historické události
z 2. poloviny 19. století. Částečně jde
o improvizaci osudů slavného válečníka
Babatu. Po sedmi letech se jeden z jeho
vojáků vrací z války se třemi radami…
„Jde zde o boje o otroky a to také ukazuji.
Pro mne je smysl filmu jasný: je to obžaloba
proti válce, i když je asi méně krvavá než ta,
kterou zde pak vedli Evropané.“
Jean Rouch
PÁTEK 16/02
20.00 Stanley Kubrick /
Zabíjení / The Killing
USA 1956 / hrají: Sterling
Hayden, Coleen Grayová, Vince
Edwards / CZT / 78 min. / 35mm / EF
V kriminálním dramatu odvážné a dokonale
naplánované loupeže peněz na dostihovém
závodišti Kubrick zpracovává své oblíbené
téma lidské omylnosti, násobené ironií osudu
(objevuje se také např. v jeho pozdějších
filmech Dr. Divnoláska nebo 2001: Vesmírná
odysea). Jak je typické pro film Noir,
i zde Kubrick používá k vyprávění příběhu
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flashbacku, nicméně originální je jeho práce
s časem fiktivního příběhu. Ten se neodvíjí
lineárně, ale postupně, ve výsecích zápletky
prostřednictvím jednotlivých postav, které
v první části nejprve představí a v druhé
pak nechá odehrát přidělenou část plánu.
Takto skládá mozaiku celé akce, až dospěje
k závěrečné pointě. Jde o osobitou skladbu,
jež umožňuje ukázat několik akcí, které se
odehrávají současně.
SOBOTA 17/02
20.00 Filmy Stanislava Hory
Málo známé Super 8mm filmy Stanislava Hory
(nar. 1959) z osmdesátých let představují
u nás nepříliš frekventovanou polohu
výtvarného filmu. Se zázemím v sochařství
pojímá Hora film spíše jako výtvarný
materiál – animuje jeho prostřednictvím
vznik soch, kreslí přes něj, škrábe,
atakuje povrch nebo jej využívá jako jedno
z médií výtvarného happeningu. Je pro
něj nástrojem rozšíření jeho výtvarné
praxe do jiné formy, způsobem zachycení
vizuálních procesů nebo svého druhu
sochařským objektem. Filmy Stanislava Hory
byly digitálně zrekonstruovány v Centru
audiovizuálních studií FAMU na základě
institucionální podpory na dlouhodobý
koncepční rozvoj AMU.
Hora / 2016 / film Anežky Horové /
10 min.
Babrae / 1980 / 6 min.
Černý hadice / 1982 / 3 min.
Dobře posazená figura / 1987 / 3 min.
Oko / 1987 / 1 min.
Pavouk / 1987 / 4 min.
Kameny / 1987 / 4 min.
Fragment II – West Berlin /
1989 / 6 min.
FIL / 2016 / 5 min.

PONDĚLÍ 19/02
17.30 L
 ina Wertmüllerová /
Všechno je úplně jinak /
Tutto a posto e niente in ordine
Itálie 1974 / hrají: Luigi Diberti,
Lina Polito, Nino Bignamini, Sara
Rapisarda / CZT / 100 min. / 35mm
+ krátký film
Film Všechno je úplně jinak scenáristky
a režisérky Liny Wertmüllerové zobrazuje
v úsměvné mozaice životní osudy několika
mladých lidí moderní Itálie. Přišli z venkova
na sever a věří, že velký průmyslový Milán
jim umožní najít nové uplatnění v životě.
Střetnutí se skutečností je však pro ně
velkým rozčarováním, jejich bláhové ideály
se postupně mění, když se zařadí do
početné společnosti těch, kteří mají jako
oni málo nebo vůbec nic. Pokusí se najít
východisko v tom, že vytvoří jednu velkou
rodinu a nastěhují se do společného bytu.
Společně překonávají překážky, které se jim
staví do cesty, pozvolna však poznávají, že
všechno je úplně jinak – v lásce, přátelství,
v práci i rodinném životě.
20.00 N. Pereira dos Santos /
Vyprahlé životy /
Visad secas
Brazílie 1963 / hrají: Átila Iório, Maria
Ribeiroová, Orlando Macedo, Joffre
Soares / CZT / 94 min. / 35mm
Vyprahlé životy, Černý bůh a bílý ďábel
(r. Glauber Rocha) a Bez skrupulí (r. Ruy
Guerra) jsou tři klíčová díla brazilského
hnutí Cinema Novo. Pereira dos Santos
adaptoval stejnojmenný román Garciliana
Ramose. Literární předloze zůstal věrný
obsahově i formálně – strohost vyprávění,
stejná poezie a stejné ticho, protože
v životě tohoto typu lidí se téměř nemluví.
Jedinou „hudbou“ jsou tedy zvuky přírody.
Vnitřní síla filmu tkví ve způsobu, jakým se
režisérovi podařilo vyprahlost krajiny, kterou
rodina putuje, přenést do vysychajícího
duševního života hrdinů. Mezi dopsáním
scénáře a natáčením se klene období pěti
let, během kterých dos Santos dovedl své
dílo k dokonalosti.
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ÚTERÝ 20/02
15.00 Kapitoly z dějin (filmu)
↓
Z dějin filmového týdeníku /
přednáší Jiří Novotný

SOBOTA 24/02
14.00 Kniha z kina / Představení knižních
publikací NFA
Prodejní trh Kniha z kina se zaměří na
periferní vydavatele. Od 14 do 20 hodin
se jednotliví prodejci návštěvníkům sami
neformálně představí v prostoru kavárny
a seznámí je s vlastním přístupem k tvorbě
i publikování.

17.30 + 20.00 Jan Švankmajer / Hmyz
ČR 2017 / hrají: Jan Budař,
Jaromír Dulava, Jiří Lábus,
Norbert Lichý, Kamila
Magálová, Ivana Uhlířová /
90 min. / DCP
Nejnovější – a údajně poslední – film Jana
Švankmajera.
„Hra Ze života hmyzu je misantropická hra.
Můj scénář jen tuto misantropii prohlubuje,
tak jako se prohlubuje podobnost člověka
s hmyzem a této civilizace s mraveništěm.
Také by se nemělo zapomínat na poselství
Kafkovy Proměny.“
Jan Švankmajer
ČTVRTEK 22/02
20.00 N. Pereira dos Santos /
Jak chutnal můj Francouzek /
Como era gostoso o meu francęs
Brazílie 1971 / hrají: Arduíno
Colassanti, Ana Maria Magalhăesová,
Eduardo Imbassahy Filho, José
Kléber / CZT / 84 min. / 35mm
Černá komedie, satiricky odkazující
k brazilskému avantgardnímu hnutí
Tropicália, praktikujícímu postupy
„kulturního kanibalismu“ (antropofagia),
jež „pojídá“ výdobytky jiných etnických
společenství. Film však funguje i jako
sarkastický komentář k evropskému
kolonialismu, který se dopustil genocidy na
původním obyvatelstvu Latinské Ameriky.
Příběh je zasazen do amazonského pralesa
šestnáctého století. Kmen Tupinamba zajme
francouzského občana a udělá z něho
svého otroka. Aby přežil, snaží se Francouz
maximálně asimilovat, což se mu i daří.
Přijímá místní zvyky, žije s domorodou
ženou a pomáhá porazit nepřátelský kmen.
Při oslavě vítězství však nakonec musí
podstoupit pradávný rituál.
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ÚTERÝ 27/02
15.00 Kapitoly z dějin (filmu)
↓
Pásmo krátkých filmů z 50. let
Pásmo představí průniky
čs. dokumentárního a fikčního filmu
v 50. letech.
17.30 M
 ene Tekel 2018 / Dny pro Polsko
↓
Ryszard Bugajski / Smrt Witolda
Pileckého / Śmierć Rotmistrza
Pileckiego
Polsko 2006 / hrají: Marek
Probosz, Marek Kalita, Andrzej
Niemirski / CZT / 85 min / HD
Witold Pilecki se během druhé světové
války vyznamenal sérií odvážných akcí:
hned v listopadu 1939 vstoupil do odboje
a později se nechal dobrovolně zavřít do
koncentračního a vyhlazovacího tábora
v Osvětimi. Díky zprávám, které zde
sepsal, se ke Spojencům dostaly vůbec
první informace o nacistických zločinech,
k nimž zde docházelo. V roce 1943
z tábora unikl a v srpnu 1944 se zúčastnil
varšavského povstání. Po válce pracoval
jako agent polské exilové vlády a v Polsku
shromažďoval informace o sovětských
zločinech. Komunistická tajná policie ho
však odhalila. Děj filmu sleduje poslední
tři roky Pileckého života, vyšetřování,
věznění, soudní proces a smrt v roce 1948,
a v retrospektivě ukazuje nejen jeho příběh,
ale také osudy dalších protinacistických
a protikomunistických bojovníků.
20.00 M
 okrá svatba / Heidegger
in Auschwitz
↓
Jan Daňhěl – Jakub Halousek /
Mokrá svatba
ČR 2017 / 25 min. / 16mm

Ponrepo

Za oponou filmového pásu s různými stupni
vizuálních posunů a deformací se vyjevuje
a zase ztrácí konkrétnost obrazů. Zvuky
vlastní pohybu filmového materiálu se mísí
s hlasovými záznamy, které výjevům sice
dodávají kontext, rekonstrukce fabule je
však znemožňována. Příběh se rozpouští
a sjednocení se během tohoto zvrstvování
naopak vzdalujeme.
Martin Ježek /
Heidegger in Auschwitz
ČR 2016 / 50 min. / 16mm
Martin Heidegger jede čtyřicet let po
své smrti na exkurzi do Osvětimi. Během
této návštěvy pořídí na 2 500 snímků.
Na zpáteční cestě navštíví Prahu a jeho
pozornost upoutá chvost právě probíhajícího
maratonu, který mu nápadně připomíná
pochod smrti. Následující zimu vystoupí
z hrobu též jeho židovská milenka Hannah
Arendtová. Bezcílně se potuluje se svojí
16mm kamerou v okolí filozofovy chaty
v Todtnaumbergu. Také se jí zjevují některé
motivy ze stěžejního Heideggerova spisu
Bytí a čas. Vše uspořádáno v přísně
strukturálním tvaru. Statické v pohybu,
kinetické v klidu.
STŘEDA 28/02
17.30 Mene Tekel 2018 / Dny pro Polsko
↓
Michał Nekanda-Trepka / Lžička
štěstí / Łyżeczka życia
Polsko 2003 / CZT / 22 min. / HD
Dokument o Ireně Sendlerové, nositelce
ocenění Spravedlivý mezi národy, která
během druhé světové války vedla dětskou
sekci tajné Rady pomoci Židům Żegota.
Zorganizovala a zčásti i osobně realizovala
záchranu více než 2 500 dětí z varšavského
ghetta. Různými způsoby je pašovala
z ghetta ven a pak pro ně nacházela
náhradní rodiny a úkryty po celém Polsku.
Příběh Ireny Sendlerové
(Historia Ireny Sendlerowej,
režie Andrzej Wolf)
Polsko 2015 / CZT / 27 min. / HD
Záznam rozhovorů režiséra Andrzeje Wolfa
a Ireny Sendlerové natočených v závěru
jejího života přibližuje názory a postoje
této výjimečné ženy. „Nejsem hrdinka,“ říká

v něm, „prostě jsem dělala to, co mi velelo
moje srdce.“
19.00 M
 ene Tekel 2018 / Dny pro Polsko
↓
Niki Caro / Úkryt v ZOO /
The Zookeeper’s Wife
USA – ČR – Velká Británie 2017 /
hrají: Jessica Chastainová, Johan
Heldenbergh / CZT / 127 min. / HD
Antonina Żabinska pracuje ve varšavské
zoologické zahradě spolu s manželem,
který je jejím ředitelem. Se zvířaty si rozumí
mnohem víc než s lidmi, nebojí se třeba vlézt
mezi neklidné slony do výběhu. Ani ona však
není schopná čelit valícím se dějinám. Když
1. září 1939 Německo zaútočí na Polsko,
bombardování a ostřelování města ve vteřině
zničí všechno, co manželé Żabinští léta
budovali. Ze zahrady bez zvířat se stane
skladiště německých zbraní a své odborné
znalosti můžou Antonina a Jan využívat
jen k chovu prasat. Právě tady ale leží
začátek cesty k jejich odvážnému plánu.
Prasata totiž krmí zbytky, které vyprodukují
obyvatelé varšavského ghetta. A Jan pro ně
pravidelně jezdí s náklaďákem. Zpátky však
neodváží jenom odpadky, ale také lidi, které
pak ukrývají v zahradě i ve své vile.
Záštitu nad oběma programy Dny pro
Polsko převzala J. E. Grażyna Bernatowicz,
velvyslankyně Polské republiky v ČR.
Projekce byly připraveny ve spolupráci
s Polským institutem v Praze.
ČTVRTEK 01/03
17.30 M
 ene Tekel 2018
↓
Historické mezníky Československa
Tři bloky dokumentů ze sbírek Národního
filmového archivu mapují vývoj naší
republiky od legií, vzniku čs. státu, období
Protektorátu Čechy a Morava, exilové vlády,
západního i východního odboje, osvobození,
důsledky poúnorové komunistické
totality i tragické události padesátých let
s přesahem do politického uvolnění v letech
šedesátých.
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Příběhy nejsou. Příběhy nikdy nebyly. Jsou jenom
situace, bez hlavy a bez paty, bez začátku, bez
středu a bez konce, bez správné a nesprávné
strany. Dá se na ně pohlížet ze všech směrů,
z pravé se stane levá... Od minulosti nebo
budoucnosti nejsou oddělené žádnou hranicí.
Jsou vždy současné.
Jean Epstein (1921)

A zase se ukazuje, že slovo SCÉNÁŘ nedává
smysl, že nic jako scénář neexistuje a nikdy
existovat nebude.
Člověk uprostřed světa, jeho ročních období
a nálad, o ničem jiném Renoirův Muž z Jihu
není. Film, to jsou lidé, kteří chodí, líbají, pijí,
rvou se. Lidé, kteří před našima očima jednají
a nutí nás, abychom je přitom doprovázeli, sdíleli
jejich život, spolupodíleli se na tisíci malých
událostí, které tvoří existenci a jež nás od
tohoto okamžiku - každá stejně - ZAJÍMAJÍ.
Jacques Rivette (1950)

K narozeninám režisérky, jejíž film Western by se oběma těmto
autorům bezpochyby líbil, Valesky Grisebachové. Western
promítáme v Ponrepu 9. ledna a 26. února.
62

Ponrepo

Program 01–02 / 18

63

kino
národního

Cykly Ponrepo dětem
a Kapitoly z dějin (filmu) připravili
Matěj Forejt, Ariana Horáčková

filmového
archivu

Grafický design
Petr Babák, Jan Matoušek (Laboratoř)
www.laboratory.cz

Ponrepo

Grafická úprava a sazba
Nick Carter
Tisk
Profi-tisk, s.r.o. (www.profitisk.cz)
Vydal
Národní filmový archiv
Malešická 12, 130 00 Praha 3
Česká republika
www.nfa.cz

Ponrepo
– kino Národního filmového archivu
Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1
Pokladna
Po–So 16.00–20.15
Ne
14.00–20.15
T
+420 778 522 708

prosinec 2017
změna programu vyhrazena
Vysvětlivky
CZT – české titulky
CZV – česká verze
EF – English Friendly

Ve dnech, kdy se nepromítá, je pokladna
uzavřena. Online předprodej vstupenek
na www.goout.cz.
www.nfa.cz
www.facebook.com/kinoponrepo
www.twitter.com/KinoPonrepo

Ponrepo – program a dramaturgie
Milan Klepikov / milan.klepikov@nfa.cz
Program a redakce
Václav Kofroň / vaclav.kofron@nfa.cz
Produkce a PR
David Havas / david.havas@nfa.cz
Projekce
Peter van Zaanen / peter.vanzaanen@nfa.cz
Roman Říha / roman.riha@nfa.cz
Na programu spolupracovali
Jiří Horníček, Tomáš Hála, Iwona Lyko, Milan
Líčka, Lenka Marxová, Jiří Holba
64

Ponrepo

Program 01–02 / 18

65

kino
národního

Ponrepo
filmového
archivu

66

Ponrepo

