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PÁTEK 04/01
19.00 Andrej Tarkovskij / Stalker / s. 33
SOBOTA 05/01
19.00 Jean-Luc Godard / Kniha obrazu /
s. 9
PONDĚLÍ 07/01
18.00 Kapitoly z dějin (filmu) / s. 26

ČTVRTEK 17/01
18.00 J
 erzy Kawalerowicz /
Vlak / s. 36
20.30 J
 oseph Losey / Sluha / s. 36

ÚTERÝ 08/01
18.00 Film před sto lety / Abel Gance
a Max Linder / s. 17
20.30 Věra Chytilová / Strop /
Sedmikrásky / s. 33

PÁTEK 18/01
18.00 G
 eorgij Danělija – Igor Talankin /
Serjožka / s. 20

STŘEDA 09/01
18.00 Civilizace na rozcestí / s. 33
20.30 Bez konsensu / pásmo pro Jana
Palacha / s. 33

Program

STŘEDA 16/01
18.00 D
 ivotvorné oko Jiřího Lehovce /
s. 35
20.30 F
 riedrich W. Murnau /
Faust / s. 36

ČTVRTEK 10/01
18.00 Umění v kině v pěti kapitolách aneb
Úklady slávy / s. 33
19.30 František Vláčil / Marketa Lazarová /
s. 34
PÁTEK 11/01
18.30 Friedrich W. Murnau /
Upír Nosferatu / s. 34
21.00 Wes Craven / Noční můra v Elm
Street / s. 34
SOBOTA 12/01
20.00 Andrej Tarkovskij / Solaris / s. 34
NEDĚLE 13/01
15.00 Ponrepo dětem / s. 29
18.00 Jiří Holba / Feral / s. 35
PONDĚLÍ 14/01
18.00 Paralelní kino / s. 25
20.30 Georgij Danělija / Chodím
po Moskvě / s. 20
ÚTERÝ 15/01
18.00 John Cassavetes /
Stíny / s. 35
20.30 Bernardo Bertolucci /
Konformista / s. 15

SOBOTA 19/01
18.00 F
 rantišek Vláčil /
Údolí včel / s. 37
20.30 P
 aul Thomas Anderson / Nit
z přízraků / s. 37
NEDĚLE 20/01
15.00 L
 inda Hambäcková / Gordon
a Paddy / s. 29
18.00 J
 an Němec / Démanty noci / s. 37
PONDĚLÍ 21/01
18.00 K
 apitoly z dějin (filmu) / s. 26
20.30 A
 lbert Serra / Smrt Ludvíka XIV. /
s. 37
ÚTERÝ 22/01
18.00 F
 rantišek Vláčil / Adelheid / s. 37
20.30 Y
 ves Yersin / Malé útěky / s. 37
STŘEDA 23/01
18.30 B
 runo Dumont / Coincoin a nelidé /
s. 11
ČTVRTEK 24/01
18.00 G
 eorgij Danělija / Nebuď smutný /
s. 20
20.30 F
 riedrich W. Murnau / Poslední
štace / s. 38
PÁTEK 25/01
14.00 A
 ntropofest / s. 38
SOBOTA 26/01
14.00 A
 ntropofest / s. 38

Program 01–02 / 19

5

NEDĚLE 27/01
15.00 Martin Frič / Princezna se zlatou
hvězdou / s. 29
18.00 Clive Donner / Zpropadená
kariéra / s. 38

STŘEDA 06/02
18.00 Dokument a animace v Dánsku
1947–1964 / s. 41
20.30 Elio Petri / Podivné vyšetřování /
s. 41

PONDĚLÍ 28/01
18.00 Paralelní kino / s. 25
20.30 Jean-Luc Godard / Kniha obrazu /
s. 9

ČTVRTEK 07/02
18.00 Ugo Gregoretti /
Omicron / s. 41
20.30 Friedrich W. Murnau /
Východ slunce / s.41

ÚTERÝ 29/01
18.00 František Vláčil / Stíny horkého
léta / s. 38
20.30 Joseph Losey / Nehoda / s. 38

PÁTEK 08/02
18.00 Georgij Danělija / Muž jak se
patří / s. 21

STŘEDA 30/01
18.00 Georgij Danělija /
Afoňovo zmoudření / s. 21
20.30 Friedrich W. Murnau / Tartuffe / s. 39

SOBOTA 09/02
18.00 Joseph Losey /
Tajný obřad / s. 41
20.30 Lars von Trier / Jack staví dům /
s. 42

ČTVRTEK 31/01
18.00 Jerzy Kawalerowicz / Pravdivý konec
velké války / s. 39
20.30 John Cassavetes / Tváře / s. 39

NEDĚLE 10/02
15.00 Věra Plívová-Šimková / Krakonoš
a lyžníci / s. 31

PÁTEK 01/02
18.00 Bernardo Bertolucci /
Poslední císař / s. 15
21.00 Tod Browning / Zrůdy / s. 40
SOBOTA 02/02
18.00 František Vláčil / Stín kapradiny /
s. 40
20.30 Věra Chytilová / Ovoce stromů
rajských jíme / s. 40
NEDĚLE 03/02
15.00 Ponrepo dětem / s. 29
18.00 Georgij Danělija / Jeden navíc / s. 21
PONDĚLÍ 04/02
18.00 Pavel Juráček: Deník / s. 26, 40
20.00 Pavel Juráček / Případ pro
začínajícího kata / s. 40
ÚTERÝ 05/02
18.00 Praha Františka Vláčila / s. 40
20.30 Jean-Luc Godard /
Kniha obrazu / s. 9

PONDĚLÍ 11/02
18.00 Paralelní kino / s. 25
ÚTERÝ 12/02
18.00 František Vláčil / Holubice / s. 42
20.30 John Cassavetes / Manželé / s. 42
STŘEDA 13/02
18.00 Georgij Danělija / Podzimní
maratón / s. 22
20.30 Joseph Losey / Posel / s.42
ČTVRTEK 14/02
18.00 John Schlesinger / Daleko od
hlučícího davu / s. 43
21.00 Jan Němec /
Démanty noci / s. 37
PÁTEK 15/02
18.00 Pavel Juráček /
Každý mladý muž / s. 43
SOBOTA 16/02
18.30 Bruno Dumont /
Coincoin a nelidé / s. 11

NEDĚLE 17/02
15.00 Hermína Týrlová /
Zlatovláska / s. 31
18.00 Joseph Losey / Bum / s. 43

ČTVRTEK 28/02
18.00 L
 eon Lee / Cesty úniku / s. 46
20.30 J
 ean-Luc Godard / Kniha obrazu /
s. 9

PONDĚLÍ 18/02
18.00 Kapitoly z dějin (filmu) / s. 26
20.30 Jean-Luc Godard /
Kniha obrazu / s. 9
ÚTERÝ 19/02
18.00 František Vláčil / Dým bramborové
natě / s. 44
20.30 Pavel Juráček / Případ pro
začínajícího kata / s. 40
STŘEDA 20/02
18.00 Film před sto lety - Ernst
Lubitsch / s. 17
20.30 Kirill Serebrennikov / Léto / s. 44
ČTVRTEK 21/02
18.00 Rašid Nugmanov / Jehla / s. 44
20.30 Albert Sackl uvádí své filmy / s. 44
PÁTEK 22/02
18.00 Georgij Danělija / Slzy padaly / s. 22
SOBOTA 23/02
19.30 František Vláčil /
Marketa Lazarová / s. 34
NEDĚLE 24/02
15.00 Vladimír Drha / Jestřábí
moudrost / s. 31
18.00 Larry Peerce / Okno do nebe / s. 44
PONDĚLÍ 25/02
18.00 Paralelní kino / s. 25
20.30 Andrzej Żuławski / Třetí část noci /
s. 45
ÚTERÝ 26/02
18.00 Večer pro Slovensko / s. 45
20.30 Věra Chytilová / Hra o jablko / s. 45
STŘEDA 27/02
18.00 Kolektivizace zemědělství / s. 45
20.30 Pavel Juráček / Postava
k podpírání / s. 45
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Jean-Luc Godard /
Kniha obrazu / Le Livre d’image
Francie 2018 / kamera: Fabrice
Aragno / CZT / 90 min. / DCP
sobota 05/01		
pondělí 28/01		
úterý 05/02		
pondělí 18/02		
čtvrtek 28/02		

V Cannes pokaždé v určitý moment zažijeme
kulminační bod, v němž se celý festival
jakoby překlopí. Vlastně ne pokaždé… jenže
když k tomuhle nedojde, tak to je, jako kdyby
se v daný rok festival vůbec neodehrál, jako
kdyby svou existenci jenom předstíral. Proto
na takový kulminační bod čekáme, abychom
se pak mohli s úlevou vrátit z festivalu domů,
protože jsme TO viděli.

19.00
20.30
20.30
20.30
20.30

Nejnovější film Jeana-Luka Godarda
a zároveň vyvrcholení celé jeho dosavadní
tvůrčí dráhy.
Cannes 2018 – Zvláštní Zlatá palma.

Godard / Kniha
obrazůu

V roce 2018 byly TO halucinační minuty
v závěru Godardovy Knihy obrazu.
Prodlužovaný konec, kdy filmař jako by ani
skončit nechtěl a šel stále hloub a hloub.
Podobně jako jím s oblibou citovaný Samuel
Beckett, když říká: „Vytvořil jsem obraz –
tady je!“ V šíleném sem-a-tam zvukové
stopy nabývá hlas stále větší síly, plátno
potemní a emoce vystoupají až k dosud
nedosaženým vrcholkům.
Filmař často říká věci tím nejjednodušším
způsobem: Je třeba dělat revoluci. Co na
tom, nebude-li žádná nebo nepovede-li se,
hlavní je naděje!
A všechna melancholie Godardových
Příběh(ů) filmu (1989), celý ten smutek
století plného válek se najednou promění.
Namísto melancholie: naléhavost a volání na
poplach.
Tenhle chaos, tuhle změť, tuhle komplexnost
jsme potřebovali. Tuhle podanou ruku, která
se náhle vynořila z plátna, aby nám dala
všechnu odvahu světa.
Vděk, který pak člověk cítí při odchodu
z kinosálu, se nedá popsat.
Stéphane Delorme
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Bruno Dumont / Coincoin a nelidé /
Concoin et les Z’inhumains
Francie 2018 / hrají: Bernard Pruvost,
Philippe Jore, Alane Delhaye /
CZT / 208 min. / DCP
středa 23/01		
sobota 16/02		

l’humanité
2018 à la Bruno
Dumont

18.30
18.30

Jeden z prvních filmů praktikujícího filozofa,
který před několika měsíci oslavil šedesáté
narozeniny, nesl prostý název L’Humanité
čili Lidství. To bylo před dvaceti lety.
I v Dumontově zatím posledním, tří-a-půlhodinovém (!) opusu není (na první pohled
překvapivý) střet s „mimozemšťanstvím“
nakonec ničím jiným než metodou, jak
ještě líp zaostřit pohled na všechno, co je
lidské… a sice tak lidské, až to bolí. Volba
umřít zoufalstvím anebo ve smíchových
křečích je pak už ponechána divákovi.
Ale dejme slovo autorovi:

…otázky, které jsem po skončení projekce
dostával od novinářů, byly z valné většiny
příšerné. „Jaký k tomu máte postoj Vy?“
„Co tím vlastně chcete říci?“ A nakonec:
„Zdalipak jste si vědom své mužskybělošské perspektivy?“
Milovat svobodu pro mne znamená i to,
že se čas od času rád potkám s velmi
chytrými lidmi, stejně tak jako s blbci. Je
mi jedno, jestli to jsou dělníci, měšťáci,
černoši, běloši, židi, homosexuálové,
heterosexuálové. K smíchu jsou všichni,
jeden jako druhý. Nechtějí nám nic ŘÍCI.
Jenom dělat bordel. I o tom je můj film:
žádné tyhle kategorie neexistují, existuje
jen lidská nátura jako taková.

Co mne nudí: konvence, všechno, co je
akademické, vhodné a žádoucí. Nudí mne
tisíckrát viděné vztahové románky. Člověk
je na Zemi jenom chvilku a v určitou chvíli
dostane chuť obnovit zkušenosti, a to
i kinematograficky. Pocit opotřebovanosti
vede k jistému druhu ironie, díky níž se
pak směju všemu, neberu už nic vážně, na
nic se nevážu, můj odstup od událostí se
zvětšuje víc a víc. Za věci, na nichž žádnou
vinu nenesu, odmítám nějakou pociťovat.
Jednám v prostoru, v němž jednat mohu,
ale abych měl na všechno názor, s tím si
hlavu nelámu. K čemu by byl dobrý? Jenom
posouvám kyvadlo hodin, aby se dostaly
do souladu se světem, v němž teď žijeme,
s jeho pospolitostí, jak ji šíří i sociální
sítě. Na tento druh pospolitosti ovšem
nevěřím a striktně odmítám se „připojit“.
Já se připojuju jen k nemnoha lidem,
to mi úplně stačí. To je strašná nuda:
šířit své Já ve velké síti. Jestli zbožňuju
internet, tak v tomhle tedy ne. Mít na
všechno názor, o každičké věci si muset
něco myslet, tak na to kašlu. Novinářka
tázající se mne na mou „mužsky-bělošskou
perspektivu“ nemluví o tom, co dělám,
nechápe to a namísto toho mi vykládá,
co JÍ chybí, o čemž zase nemluvím já,
protože tohle mne nezajímá. Uvedu svého
hrdinu, poručíka Weydena, do tábora
migrantů a nechám ho tam jednat. Co mi ta
žurnalistka chtěla dát najevo, v podstatě
bylo, že tohle dělat nesmím. Vysvětlit mi,
že nemám právo nechat tam mého hrdinu
hledat to, co tam hledá. No, a já to stejně
udělám. Kinematografie nám dává svobodu
posunout se jinam, dobrat se trochu hlubší
reality o nás samých, o tom co jsme, cítíme
a žijeme. Já si myslím, že můj hrdina je
s realitou světa svázán mnohem víc než
ona žurnalistka. On je MY, je částí každého
z nás, a proto jsem na jeho straně, moc.
Bruno Dumont (červenec 2018)

Svět není dokonalý, fajn, zůstaňme u toho.
Nechtějme ho mít dokonalý, smiřme se s tím,
že se nikdy neshodneme, že nebude všechno
báječné. Přestaňme s hledáním správného
politického myšlení, v jehož smyslu bychom
pak nasměrovali celou společnost, nikdy
k tomu nedojde. Těm, kteří to tvrdí, nevěřím.
Co je důležité, je svoboda.
10
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Bertolucci,
l’ultimo
maestro

Básně jsem začal psát v sedmi letech,
jakmile jsem se vůbec naučil psát.
V sedmnácti, osmnácti jsem stále ještě psal
básně, pak jsem z pátého poschodí seběhl
do prvního, kde bydlel Pier Paolo Pasolini,
abych mu je ukázal. Ve dvaceti jsem z nich
udělal sbírku a Pasolini řekl, ať ji zveřejním
v jednom milánském nakladatelství, do jehož
lyrické edice příspívala Elsa Moranteová i on
sám. Jako autorita pro mne Pasolini tehdy
už stál po boku mého otce. V básni, v níž líčí
tragický příběh svého bratra Guida, který
se přidal k odboji, stojí třeba věta: „Viděl
jsem, že měl revolver schovaný v Montaleho
knize.“ Montale a revolver – takový
obraz se mi moc líbil. K té básni s názvem
Jednomu klukovi Pasolini připsal poznámku:
„Ten kluk, to je Bernardo Bertolucci, syn
básníka Attilia Bertolucciho, a sám už
rovněž výborný básník.“
V dětství jsem doma o Pasolinim neslyšel.
Jednoho nedělního odpoledne, mohlo mi
být čtrnáct nebo patnáct, jsem si po obědě
s bratrem četl (televizi jsme neměli), zatímco
otec si šel trochu zdřímnout, jak měl ve
zvyku. Najednou zvoní, jdu otevřít a přede
dveřmi stojí mladý muž v tmavém nedělním
obleku a bílé košili a ptá se, zda je pan
Bertolucci doma, že s ním má schůzku.
Odpověděl jsem, že nevím, že se podívám,
a místo, abych ho pozval dál, nechal jsem
ho dole stát, běžel k otci a volal: „Tati,
vzbuď se, je tu někdo, kdo s tebou chce
mluvit, ale myslím, že to spíš bude zloděj.
Říká, že se jmenuje Pasolini.“ „Ale co tě
napadá, okamžitě ho pozvi dál, Pasolini je
velký básník!“ Zjevně jsem v Pasoliniho tváři
zaznamenal na první dojem cosi mimořádně
silného, téměř hrozivého.
Když mi bylo tak devatenáct, dvacet, zeptal
se mne Pasolini: „Ty se přece chceš dostat
k filmu, nemám pravdu?“ Říkám, že ano a on
na to: „Dobře, budeš můj asistent, natočím
film. „Ale Piere Paole, to jsem nikdy nedělal
a vůbec bych nevěděl, jak na to.“ „Já jsem
zatím taky nerežíroval,“ povídá on, „naučíme
se to společně.“
Accattone byl úspěch, částečně dokonce
i komerční. Když mi pak nabídli u filmu
Smrt kmotřička režii, málem jsem spadl ze

12
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židle. Celé natáčení jsem byl jako v transu.
Vždyť mi bylo teprve jednadvacet let, sotva
jsem začal studovat a jako mí vrstevníci
jsem dosud žil u rodičů. Takže ráno
v sedm vstanu, posnídám s otcem, matkou
a bratrem, který je ještě na gymnáziu.
Jakmile ale vyjdu ven z domu, je ze mne pan
režisér! Z celého štábu jsem byl nejmladší.
Jenom svým nadšením, s nímž jsem objevoval
filmařinu, se mi podařilo překonat počáteční
nedůvěru lidí ze štábu a strhnout je na moji
stranu.
Během tiskové konference k mému prvnímu
filmu Smrt kmotřička jsem požádal italské
novináře, jestli by naše diskuse nemohla
probíhat ve francouzštině. Dívali se na mne
nechápavě a tázali se na důvod. Odpověděl
jsem jim, že to je řeč kinematografie.
V roce 1968, kdy si nouvelle vague vynutila
ukončení festivalu v Cannes, chtěli Italové
udělat to samé v Benátkách. Já, Pasolini
a Liliana Cavaniová jsme se ale domluvili,
že víc než naše režisérská asociace se
nám zamlouvá Luigi Chiarini, který tehdy
festival vedl a že tedy naše filmy do
Benátek pošleme. Druhou půlku srpna pak
trávím dovolenou v Panaree, na ostrově
poblíž Sicílie. Tehdy tam nebyla elektřina.
Z tranzistoráku slyším, že Prahu zaplavily
sovětské tanky. A pak, že Pasolini stahuje
svou Teoremu ze soutěže. Zavolat jsem mu
nemohl, viděli jsme se až v Benátkách, kde
mi řekl, že ho k tomu donutila Asociace
režisérů. Já jsem zůstal u svého původního
rozhodnutí.
Před pár lety jsem si povídal s Quentinem
Tarantinem, který svou produkční společnost
pojmenoval po Godardově filmu Parta sama
pro sebe. Má Godarda moc rád a já jsem mu
líčil, s jak silnými emocemi jsme očekávali
každý nový Godardův film. Byly doby, kdy
jsem hlásal, že kvůli jedinému záběru od
Godarda bych byl schopen vraždit.
Nevidím rozdílu mezi kinematografií a poezií.
To znamená, že jestliže idea se proměňuje
v báseň a není tu žádného prostředníka,
tak se ve film proměňuje se stejnou
bezprostředností.
Bernardo Bertolucci (1940–2018)
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ÚTERÝ 15/01
20.30 Bernardo Bertolucci /
Konformista / Il Conformista
Itálie – Francie – SRN 1969 /
hrají: Jean-Louis Trintignant,
Stefania Sandrelliová, Pierre
Clémenti, Dominique Sanda /
CZT / 100 min. / 35mm

PÁTEK 01/02
18.00 B
 ernardo Bertolucci /
Poslední císař / The Last Emperor
Itálie – Čína 1987 / hrají: John Lone,
Peter O’Toole, Joan Chenová /
český dabing / 154 min. / 35mm

V roce 1969 přikročil Bernardo Bertolucci
ke zfilmování románu Alberta Moravii
Konformista, který transponoval
v jedno z nejlepších děl italského filmu.
Konformistický „hrdina“ si z rodinného
prostředí a svých mladistvých prožitků
odnesl rozporuplné komplexy, pocity
viny kombinované se stavy výlučnosti.
Usilovná snaha překonat takové
vnitřní založení jej přivede k maximální
přizpůsobivosti, k odhodlání zařadit se do
běhu společenských událostí za každou
cenu. Ocitáme se v Itálii třicátých let, jejíž
vládnoucí ideologií je fašismus.

Historický epos Bernarda Bertolucciho
vyznamenaný devíti Oscary včetně Cen
akademie za nejlepší film a za nejlepší režii.
Pchu-i (1906–1967), poslední čínský císař
z dynastie Čching, nastoupil na trůn jako
tříletý a již o tři roky později byl svržen
sinchajskou revolucí. V roce 1917 byl při
pokusu o restauraci monarchie opětovně
prohlášen za císaře – na dvanáct dní. Při
instalování loutkového státu Mandžukuo
v roce 1932 byl znovu prohlášen za hlavu
státu a od roku 1934 až do konce války
byl opět císařem. Poválečná léta strávil
v sovětském zajetí, v roce 1950 byl vydán
Číně, v roce 1959 byl amnestován.
„Podobenství o Pchu-i mne fascinovalo,
tak jako mne vždy fascinovaly mutace
člověk/společnost. Okamžik přeměny je
extrémní, neopakovatelná věc. Možná to
mám příbuzné s Viscontim. Ten o italských
aristokratech mluvil z pozice někoho, kdo
má jejich bohatství i tajemství zažité.
Visconti byl šlechtic, já jsem buržoa, takže
se na věci dívám více zvnějšku. Myslím, že
proces uzdravení Pchu-i přesahuje svou
dobu i zemi. Co mne zajímá, je univerzální
rys jeho osobnosti. Nemít k němu sympatie,
nemohl bych ten film natočit. I pro tak
strašnou postavu, jakou je titulní hrdina
v Konformistovi, jsem měl sympatie.“
Bernardo Bertolucci

14
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ÚTERÝ 08/01
18.00 Abel Gance a Max Linder

STŘEDA 20/02
18.00 3
 x Ernst Lubitsch

Max Linder / Max a automobil /
Max in a Taxi
USA 1917 / 16 min. / 35mm
Max Linder / Max se dává
rozvést / Max Wants a Divorce
USA 1917 / 17 min. / 35mm
Dvě krátké veselohry z doby hollywoodské
expanze francouzského krále komiků
v letech první světové války.
Abel Gance / Desátá symfonie /
La Dixième symphonie
Francie 1917 / hrají: Séverin Mars,
Jean Toulout, Emmy Lynnová, André
Lefaur / 63 min. / 35mm

Film
před sto lety

Melodrama milostného trojúhelníku. Jeden
z filmů, v němž ambiciózní Abel Gance teprve
vypracovával svůj překypující symbolický
styl a zároveň jeden z prvních pokusů,
jak v němém filmu tematizovat hudbu.
Kultu vysokého umění se zde holduje ještě
zcela v duchu devatenáctého století,
s poněkud přepjatou zbožností, jíž může
dnešní (patosu odvyklý) divák přijmout jako
dojemné dobové svědectví.

Blůzičkový král / Der Blusenkönig
Německo 1917 / hrají: Ernst Lubitsch,
Käthe Dorschová, Guido Herzfeld /
8 min. / torzo / 35mm
Muž beze jména /
Die Augen der Mumie Ma
Německo 1918 / hrají: Emil Jannings,
Pola Negri, Harry Liedtke /
32 min. / torzo / 35mm
Carmen / Carmen
Německo 1918 / hrají: Pola Negri,
Harry Liedtke, Leopold von
Ledebour / 50 min. / 35mm
Na počátku první světové války začínají
v německém filmu působit dva režiséři, kteří
zásadně ovlivní jeho vývoj v následujících
deseti letech: Robert Wiene a Ernst
Lubitsch. Zatímco raná tvorba tvůrce
Kabinetu doktora Caligariho ve sbírkách
NFA není zastoupena, z díla Ernsta
Lubitsche můžeme na 35mm kopii vidět
z roku 1917 osmiminutové torzo komedie
Blůzičkový král s režisérem v titulní roli.
Z roku 1918 pochází drama Muž beze jména
(v NFA uložené jako Oči mumie) s Emilem
Janningsem, které se v žádném světovém
archivu nedochovalo kompletně, a Carmen,
ilustrující známý příběh svůdnice nečekaně
doslovně. Do historie vstoupila tato
Lubitschova práce spíš okrajově – památnou
projekcí pro novináře 8. listopadu 1918,
v hodinách, kdy v ulicích poválečného
Berlína den před vyhlášením republiky zuřily
ozbrojené půtky extrémní levice a pravice.
17. ročník Festivalu němých filmů
v Karlsruhe se bude věnovat ztvárnění
dobového židovského prostředí ve filmech
Ernsta Lubitsche (13. až 17. března 2019).

16
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Smutný
komediograf
Georgij
Danělija
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Když se řekne sovětská filmová komedie
druhé poloviny 20. století, vybaví se
nejčastěji jména tří režisérů. Leonid Gajdaj,
Eldar Rjazanov a Georgij Danělija. Právě
jejich filmy plnily sovětská kina a gagy
či situace z jejich filmů se staly součástí
kolektivní paměti, o čemž svědčí jejich časté
reprízování na televizních obrazovkách
i v současnosti. Každý z uvedených tvůrců
měl svůj osobitý styl. Nejstarší Gajdaj
tíhl k poetice grotesky nebo excentrické
komedie. Prostřední Rjazanov se zaměřoval
na paradoxy v životech současníků, spjatých
s městským prostředím. A nejmladší
Danělija byl ve zmíněné trojici největším
lyrikem, k čemuž ho patrně předurčoval jeho
gruzínský původ.
Narodil se jako Giorgi Danelia roku
1930 v Tbilisi, odkud se s rodiči po roce
přestěhoval do Moskvy. V pětadvaceti
letech vystudoval architekturu, ale poté dal
přednost kinematografii, k níž měl díky své
matce blízko. Byla sestrou slavné gruzínské
herečky Veriko Andžaparidzeové, manželky
režiséra Michaila Čiaureliho a matky herečky
Sofiko. Sama pracovala jako asistentka
režie na Mosfilmu, kam Danělija v roce 1959
po absolvování Vyšších kurzů filmové režie
nastoupil a kde vznikla většina jeho filmů.
Po úspěšném debutu Serjožka, realizovaném
společně s Igorem Talankinem, natáčel
vlastní filmy, z nichž se do československé
distribuce dostávaly do začátku 80. let
všechny, s výjimkou Naprosto ztraceného
(1973), adaptace známého amerického
románu Marka Twaina Dobrodružství
Huckleberryho Finna. Právě z těchto filmů
je tvořena naše přehlídka, v níž z daného
období chybí jediný titul, Loď pluje
k přístavu (1962) podle knihy Viktora
Koněckého. Po roce 1984, kdy filmové
kluby uvedly snímek Slzy padaly, se už
žádný z dalších Danělijových filmů neobjevil
v československé distribuci.
Jeho sci-fi podobenství Kin-dzadza! (1986) bylo v době svého vzniku
považováno asi za příliš výstřední pro
zahraniční uvedení, nicméně právě toto
dílo si v pozdějších letech našlo zejména
u mladších diváků velké obdivovatele
a dokonce se dočkalo i animované verze
(2013), pod níž je vedle režiséra podepsána
i animátorka Taťjana Iljonová. Danělijova

účast na tomto projektu byla skutečně
výjimečná, po slabém ohlasu filmu Fortuna
z roku 2000 se rozhodl nadobro skoncovat
s natáčením.
My si Georgije Daněliju připomeneme ve
vrcholné formě, kdy býval označován za
režiséra smutných komedií, neboť jeho filmy
nikdy nevyvolávaly třeskutý smích, spíše
pousmání a zamyšlení nad životem hrdinů
i svým vlastním. Údajně se sám režisér bránil
tomu, aby byl označován za komediografa.
Vysvětloval to tím, že v době, kdy byl
filmařsky aktivní, se na natáčení komedií
přidělovalo více filmového (rozuměj 35mm)
materiálu, proto do scénářů i úvodních
titulků svých filmu psal, že jde o komedie…
Není už v samotném jeho vysvětlení něco
podvratného?
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PONDĚLÍ 14/01
20.30 Georgij Danělija / Chodím po
Moskvě / Ja šagaju po Moskve
SSSR 1963 / hrají: Nikita Michalkov,
Alexej Loktěv, Galina Polskich,
Jevgenij Stěblov /
CZT / 73 min. / 35mm
+ krátký film
Vitalij Aksjonov / Na mne se usmívá
svět / SSSR 1962 / 9 min. / 35 mm
Když se před pětapadesáti lety objevila
lyrická komedie Chodím po Moskvě na
festivalu v Cannes, vzbudila značný ohlas.
Georgij Danělija si za ni odnesl Zvláštní
uznání poroty, oceněn byl i kameraman
Vadim Jusov, do té doby známý především
díky své spolupráci s Andrejem Tarkovským
na Ivanově dětství (1962). Jusovova
černobílá kamera, ovlivněná tehdy
moderní „poesií všedního dne“, přiblížila
film dokumentu, Danělijova režie zase
zpěvohře o mladých lidech. Jejich celodenní
putování po Moskvě je namísto dramaticky
gradujícího příběhu vyjádřeno sledem
krátkých epizod, které zahájí náhodné
setkání Moskvana Kolji (Nikita Michalkov)
se Sibiřanem Voloďou (Alexej Loktev)
v ranním metru. Dezorientovanému Voloďovi,
jenž přijel za spisovatelem, který kladně
ohodnotil jeho povídku, dělá Kolja průvodce,
přičemž ho seznamuje nejen s hlavním
městem, ale i se svými přáteli. Recenze,
které film sklidil doma a v zahraničí,
oceňovaly na něm mladistvého ducha,
díky němuž mu odpustily místy chtěný
optimistický tón, označený některými kritiky
za „lakování na růžovo“.
PÁTEK 18/01
18.00 Georgij Danělija – Igor Talankin /
Serjožka / Serjoža
SSSR 1960 / hrají: Boris Barchatov,
Sergej Bondarčuk, Irina Skobceva,
Nataša Čečotkina /
CZT / 73 min. / 35mm
+ krátký film
Petr Nosov / Novoroční cesta /
SSSR 1959 / 10 min. / 35mm
Ze souboru povídek, které Věra Panovová
věnovala roku 1955 dětské tematice,
zaujala režisérskou dvojici Georgije Daněliji
a Igora Talankina hned titulní. Jejich
20

adaptace Serjožky byla natolik zdařilá,
že si v sovětské kinematografii získala
pověst jednoho z nejlepších filmových
debutů vůbec. Hrdinou filmu, který
bychom žánrově dnes označili nejspíše
za „rodinný“, je pětiletý chlapec, jenž si
musí zvyknout na nového otce, ředitele
sovchozu Korostělova, který se pro něj
stane vzorem i starším kamarádem. Do role
Korostělova obsadil Danělija s Talankinem
Sergeje Bondarčuka, jenž tehdy stál na
výsluní slávy také díky svému režijnímu
debutu Osud člověka (1959). Serjožkovu
matku hrála Bondarčukova skutečná
manželka Irina Skobcevová. Představitel
malého hrdiny Borja Barchatov po dvou
dalších účinkováních u režisérů Vechotka
a Kazanského v herecké dráze nepokračoval,
ale i to stačilo k tomu, že se zapsal do
paměti diváků jako malý Serjoža, který
na začátku filmu s překvapením zjistí, že
nejen on má srdce, ale že jej mají i všichni
lidé kolem. Danělijův a Talankinův debut,
po němž šli oba tvůrci už vlastní cestou,
získal mnohá domácí a mezinárodní ocenění,
včetně Velké ceny na XII. MFF v Karlových
Varech 1960.
ČTVRTEK 24/01
18.00 Georgij Danělija / Nebuď smutný /
Ně gorjuj! / Ar daidardo
SSSR 1969 / hrají: Sergej Zakariadze,
Vachtang Kikabidze, Sofiko Čiaureli,
Anastasija Vertinskaja /
CZT / 87 min. / 35mm
K smířlivému prožívání života, ale také
k vitalitě a optimistickému pohledu na svět
vyzývá adaptace románu Clauda Tilliera Můj
strýček Benjamin (1843), kterou na základě
scénáře Revaze Gabriadzeho natočil ve
studiu Mosfilm – lokálně ovšem v Gruzii –
režisér Georgij Danělija. Právě tam, do
druhé poloviny 19. století, byl z francouzské
provincie 18. století přenesen příběh
o mladém lékaři Benjaminu Glontim, který
začíná svou kariéru na gruzínském venkově.
Slunná země pod Kavkazem doslova sluší
Tillierovu textu naplněnému humorem
i nostalgií, dramatičností i lyrismem, které
film doplňuje o vícehlasé zpěvy písní a četná
taneční čísla, vycházející z tamního folklóru.
Doktora Glontiho, nepraktického dobráka,
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samorostlého snílka a bohéma výtečným
způsobem ztvárnil Vachtang Kikabidze.
Danělija stál u zrodu jeho herecké hvězdy,
kterou Kikabidze - v občanském životě mimo
jiné sólista na bicí v populárním džezovém
souboru Orera - naplnil zcela osobitým
způsobem, o čemž vypovídají i další filmy,
které spolu natočili (Naprosto ztracený
– 1973, Muž jak se patří – 1977, Fortuna
– 2000).
STŘEDA 30/01
18.00 Georgij Danělija / Afoňovo
zmoudření / Afoňa
SSSR 1975 / hrají: Leonid Kuravljov,
Jevgenija Simonova, Jevgenij Leonov,
Valentina Talyzina / český dabing /
84 min. / 35mm
Danělijovy filmy se vždy těšily zájmu publika
a výjimkou nebylo ani Afoňovo moudření,
které se stalo nejnavštěvovanějším
filmem v sovětských kinech roku 1975.
Jeho titulní hrdina si zvolil život starého
mládence. Bydlí v malém sídlištním bytě, je
líný, práci instalatéra odbývá a rozptýlení
hledá s kamarády u sklenky alkoholu. Jeho
prohřešky se často řeší na podnikových
schůzích, na nichž se jej marně pokoušejí
přimět ke spořádanému životu, k němuž ho
vedla i teta Frosja, u níž byl po osiření na
venkově vychováván. Souhrou okolností,
k níž dojde na jedné taneční zábavě, se
na ni Afoňa začne rozpomínat a postupně
si uvědomovat prázdnotu své existence,
což byl motiv, který Daněliju na scénáři
Alexandra Boroďanského, čerstvého
absolventa VGIK, nejvíce zaujal. Při
obsazování hlavní role zvažoval Danělija
Vladimira Vysockého nebo Poláka Daniela
Olbrychského, nakonec vybral Leonida
Kuravljova, který o schopnosti zachytit vývoj
charakteru postav přesvědčil už v jednom ze
svých prvních filmů Znám takového chlapíka
(1964) režiséra Vasilije Šukšina.

NEDĚLE 03/02
18.00 G
 eorgij Danělija / Jeden navíc /
Tridcať tri
SSSR 1965 / hrají: Jevgenij Leonov,
Nonna Morďukova, Inna Čurikova,
Gennadij Jalovič / český dabing /
70 min. / 35mm
+ krátký film
Irina Slavinskaja / Ve skafandru nad
planetou / 14 min. / 35mm
Film Jeden navíc přinesl Danělijovi první
setkání s hercem Jevgenijem Leonovem,
s nímž potom natočil ještě devět filmů.
Spolupráci zahájili satirickou komedií
s podtitulem „nevědecká fantastika“,
v níž se Leonovův hrdina – Ivan Travkin
z městečka Horní Jamky – stal nečekaně
objektem zájmu médií a posléze vědeckého
výzkumu. V jeho ústech objeví místní
dentista třiatřicátý zub, čehož využije
krajská zdravotní vedoucí s příznačným
jménem Parazitkinová k zahájení akce, na
které se chce přiživit hned několik snaživců.
Vedle nadčasového tématu vyniká Danělijova
komedie skvostným hereckým obsazením,
v němž ani epizodní role nezůstávají za
hlavními a vedlejšími. V jednom okamžiku
se zde rozezní píseň z předchozího
Danělijova filmu, čímž se připomíná nejen
další spolupráce s hudebním skladatelem
Andrejem Petrovem, ale předznamenává se
i děj, přesněji místa, kam budou hrdinovy
kroky posléze z provincie směřovat.
PÁTEK 08/02
18.00 G
 eorgij Danělija / Muž jak se
patří / Mimino
SSSR 1977 / hrají: Vachtang
Kikabidze, Frunze Mkrtčjan, Jelena
Proklova, Jevgenij Leonov /
český dabing / 89 min. / 35mm
Na historku scenáristy Reza Gabriadzeho
o vesnickém pilotovi, který lítal vrtulníkem
z těžko dostupných osad hornaté části
Gruzie do města a který si svůj dopravní
prostředek přivazoval na noc ke stromu,
si vzpomněl Danělija, když přepracovával
výrazně melodramatický scénář Viktorie
Tokarevové. V jeho komedii Muž jak se patří
denně přepravuje z vysokohorské vesnice
Omalo do města Telavi pětatřicetiletý
Valiko lidi, balíky, zvířata. Pro své letecké
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schopnosti je přezdíván Sokol, v gruzínštině
„Mimino“, jak zní i původní název filmu.
Zasažen půvabem jedné letušky, s níž se
potká v Tbilisi, zatouží Valiko po změně
a odjede do sovětské metropole, aby získal
příležitost létat u mezinárodních aerolinií,
poznával daleké obzory a byl vysněné ženě
celkově blíž… Už během práce na scénáři
počítal Danělija s obsazením Vachtanga
Kikabidzeho do titulní role. Nad obsazením
legendy arménského herectví, Frunze
Mkrtčjana, do filmu naopak dlouho váhal,
poněvadž si nebyl jist postavou svérázného
řidiče náklaďáku, kterou měl herec
ztělesňovat. Rozhodnutí se však ukázalo jako
šťastné. Mkrtčjan vytvořil jednu z nejlepších
rolí své kariéry a obohatil svého Rubika
o řadu postřehů, než jaké mu předepisoval
scénář. Repliky mezi oběma hrdiny se
staly kultovními a některé z nich se citují
dodnes. Uslyšíme je v dabingu Petra Kostky
(Kikabidze) a Čestmíra Řandy (Mkrtčjan).
STŘEDA 13/02
18.00 Georgij Danělija / Podzimní
maratón / Osennij marafon
SSSR 1979 / hrají: Oleg Basilašvili,
Natalja Gundareva, Marina Nějolova,
Jevgenij Leonov / český dabing /
85 min. / 35mm
Ke scénáři Alexandra Volodina se Danělija
dostal v době, kdy byl na Mosfilmu
uměleckým vedoucím výrobní skupiny
komediálních a hudebních filmů. Nabídl
jej svým kolegům, a když se nesetkal
s očekávaně vstřícnou reakcí, která byla
vůči předloženému textu zcela adekvátní,
rozhodl se pro vlastní realizaci. Vznikl tak
film vystihující životní situaci nejednoho
sovětského občana, a nejen jeho, jak
nasvědčuje hlavní cena, která mu byla
udělena na XXVII. MFF v San Sebastianu.
Smutná komedie o čtyřicátníkovi,
úspěšném překladateli a pedagogovi,
jehož kariéru komplikuje vztah s milenkou
a neschopnost někomu něco odmítnout, je
pod Danělijovým vedením opět hereckým
koncertem s minimálními ohlasy politických
reálií. Podstatnou roli v něm hraje místo
natáčení – tehdejší Leningrad s mosty,
které se v nočních hodinách zvedají, aby
mohly městem na Něvě proplout vysoké lodě.
22

Tato skutečnost několikrát zkomplikuje
roztěkanému hrdinovi plány a donutí ho
k dalším lžím, jimiž ubližuje nejen okolí, ale
i sobě.
PÁTEK 22/02
18.00 Georgij Danělija / Slzy padaly /
Sljozy kapali
SSSR 1982 / hrají: Jevgenij Leonov,
Ija Savvina, Nina Ruslanova, Borislav
Brondukov / CZT / 82 min. / 35mm
Ve svých memoárech vzpomíná Georgij
Danělija na film Slzy padaly jako na svůj
nejtěžší film. Důvodů, proč se tak stalo,
je povícero. Ten hlavní je asi ten, že
proměnu hlavního hrdiny z láskyplného otce
v nerudného dědka způsobí pohádkový
motiv převzatý z Andersenovy Sněhové
královny. Úředníku Vasinovi spadne do oka
střepina z rozbitého kouzelného zrcadla,
které proměňovalo dobro ve zlo. Od této
chvíle jej rodina, spolupracovníci a lidé
z blízkého okolí nepoznávají. Vasin se stává
nesnesitelným nejen jim, ale i sobě, a teprve
v okamžiku nejvyššího emocionálního vypětí
má šanci získat zpět svou původní podobu.
Jak se k němu postaví všichni ti, jimž
ublížil? Na scénáři filmu se podílel Alexandr
Volodin, s nímž Danělija spolupracoval už
na Podzimním maratónu, velkou hereckou
příležitost zde opět dostal Jevgenij Leonov.
Mimořádná je práce se zvukem a hudba Giji
Kančeliho, sugerující vnitřní stav hlavního
hrdiny. Do zvláštní atmosféry této smutné
komedie přispěl svým zpěvem i sám režisér.
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PARALELNÍ KINO

PONDĚLÍ 11/02
18.00 C
 eny Magnesia
uvádí: Johana Ožvold
přehlídka nominovaných filmů

PONDĚLÍ 14/01
18.00 Na stopě / Ztracený případ
a Vrah skrývá tvar

Paralelní
kino /
Kapitoly z dějin
(filmu)

24
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Z tvorby Romana Štětiny vybíráme dva
filmy, které spojuje téma filmové a televizní
krimi. Umělec, který za snímek Ztracený
případ získal v roce 2014 Cenu Jindřicha
Chalupeckého, reedituje divácky dobře
známé televizní nebo filmové předlohy jako
je detektivní seriál Columbo(1968–2003)
nebo syrová kriminálka Vrah skrývá tvář
(režie Petr Schulhoff / 1966). V nových
„případech“ pátrá a zároveň zametá stopy
po filmových stereotypech, diváckých
očekáváních a přidává zcela nové roviny,
které hraničí s dekonstrukcí média
samotného.
Ztracený případ /
Lost Case / 2014 / 58 min.

PONDĚLÍ 25/02
18.00 P
 od našim okýnkem /
My Street Films
Projekt My Street Films, který se zaměřuje
na podporu kritického myšlení v oblasti
audiovize, funguje v českém prostředí od
roku 2014. Jednou z jeho hlavních aktivit
je podpora tvorby lokálně angažovaných
filmů, které přispívají k emancipaci
občanské společnosti. Ke strategii
projektu patří spojování aspirujících
tvůrců s profesionálními dokumentaristy.
Motivace, očekávání a osobní zkušenosti
představí ve speciálně vybraném pásmu
pro Paralelní kino dokumentaristé Viola
Ježková a Ivo Bystřičan.

Vrah skrývá tvar / The Murderer
Hides His Ace / 2010 / 30 min.
PONDĚLÍ 28/01
18.00 Mimo normy / Jiné vize 2018
– první repríza
uvádí: Nela Klajbanová
První repríza soutěže českých pohyblivých
obrazů Jiné vize – PAF 2018 nabídne
pásmo deseti snímků, jež vybral Rado
Ištok. Tento kurátor žijící ve Stockholmu
přispívá do řady českých kulturních periodik
a s českým uměleckým prostředím udržuje
úzké vazby. Ve svém výběru se zaměřil
na odchylky od zažitých společenských
norem. Téma jinakosti ukazuje na filmech
tvůrců, jako jsou: Mark Ther, Radek
Brousil, Ester Geislerová & Milan Mazúr,
Tereza Velíková, Sláva Sobotovičová, Marie
Lukáčová, Ladislav Svoboda & Alma Lily
Rayner, Piaoyu Xie, František Fekete.
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KAPITOLY Z DĚJIN (FILMU)

se střihačka a režisérka Tereza Kozáková
snaží skrze Juráčkovy deníky číst historii
i současnost.

PONDĚLÍ 07/01
18.00 Česká poválečná filmová
detektivka
přednáší Martin Mišúr

PONDĚLÍ 18/02
18.00 Počátky barvy v české
kinematografii
přednáší Tereza Frodlová

Přednáška vyloží výrobní, kulturněpolitickou i kritickou pozici české filmové
detektivky v prvních letech zestátněné
kinematografie. Nastíní její souvislosti
s protektorátním filmovým průmyslem,
pokvětnový vývoj, poúnorový ústup
a kamenitou cestu při obhajobě vlastní
existence. Přestože v českém prostředí
tento žánr vcelku zakořenil, zaznívaly
i zřetelné a vlivné hlasy, které detektivku
odmítaly vůbec akceptovat.

Zavádění barevného filmu probíhalo
v Československu v podmínkách zestátněné
kinematografie ve čtyřicátých a padesátých
letech. Přednáška představí podmínky
nástupu a rozšíření barevného filmu
a upozorní na problémy, kterým v této
době československý filmový průmysl čelil
v souvislosti s politickým směřováním země.
Několik konkrétních příkladů také přiblíží,
jak se historické a politické okolnosti mohou
projevit ve vzhledu a estetice snímků.

PONDĚLÍ 21/01
18.00 Zvuk a hudba v českém němém
filmu
přednáší Jonáš Kucharský
Nejstaršímu okruhu filmového dědictví
říkáme již dlouhá léta kolokviálně němý
film. Ten byl ale již od svých počátků
vždy doplněn různými zvuky, nebo přímo
hudebním doprovodem, úplně němý nebyl
nikdy. Přednáška představí historický
a teoretický kontext zvuku a hudebního
doprovodu němého filmu a jejich různé typy.
Součástí bude i seznámení s aktivitami
Národního filmového archivu na tomto
poli, ukázky z již realizovaných hudebních
doprovodů k filmům a představení
budoucích projektů.
PONDĚLÍ 04/02
18.00 Pavel Juráček: Deník
debatují Marie Kratochvílová
a Zuzana Černá
Pavel Juráček je známý především jako
scenárista a režisér. Zásadním dílem pro
něj však byly i vlastní deníky, jež nabízejí
podrobný vhled do jeho komplikované
osobnosti i do doby, která jej obklopovala
a utvářela. Právě na ně se zaměří
editorka jejich kompletního knižního
vydání Marie Kratochvílová v dialogu
s filmovou historičkou Zuzanou Černou.
Moderovanou debatu otevře projekce filmu
Takovéhle jaro snad ještě nebylo, v němž
26
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NEDĚLE 13/01
15.00 Co bylo, když nebyl film?
pásmo krátkých filmů / HD /
výtvarná dílna / 6+
Hra bublinek / r. Irena Dodalová
– Karel Dodal / ČSR 1937 / 2 min.
Příhody brouka Pytlíka /
r. Hermína Týrlová / ČSR 1978 /
14 min.
Čertův mlýn / r. Jiří Trnka /
ČSR 1949 / 20 min.
O místo na slunci /
r. František Vystrčil / ČSR 1959 /
5 min.

Ponrepo dětem

Nový rok zahájíme projekcí čtyř významných
českých animovaných filmů, které si užijí
děti i jejich rodiče. Po projekci se ale
všichni diváci také dozvědí, že obrazy se
mohly hýbat již v době před vynálezem
filmu, a sami si budou moci vyzkoušet, jak
to bylo možné. Při tvorbě přitom kromě své
vlastní fantazie využijí i přístroj vyrobený
podle dobových vzorů z 19. století – tzv.
praxinoskop, který od letošního roku máme
nově i v našem kině.
NEDĚLE 20/01
15.00 Linda Hambäcková / Gordon
a Paddy / Gordon och Paddy
Švédsko 2017 / 62 min. / DCP / 3+
+ krátký film
Sněhulákův sen / r. Zdeněk
Rozkopal / ČSR 1986 / 7 min. / HD
Gordon je stárnoucí ropušák a Paddy
malá myška, tedy zdánlivě ta
nejnepravděpodobnější dvojice policistů,
která se ve svém rodném lese musí
vypořádat s nejedním zločinem. Z krádeže
ořechů veverčáka Valdemara je zprvu málem
obviněna samotná Paddy! Coby zkušený
policista však Gordon brzy zjistí, jak se
věci mají, a posléze v Paddy nachází skrytý
potenciál. Rád by ji dokonce učinil svou
nástupkyní na místo policejního velitele. Jak
se ale ukáže, jeho poslední případ s ořechy
nebyl zdaleka tak nebezpečný jako první
velká zkouška velitelky Paddy.
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NEDĚLE 27/01
15.00 M
 artin Frič /
Princezna se zlatou hvězdou
ČSR 1959 / hrají: Marie Kyselková,
Josef Zíma, Stanislav Neumann,
František Smolík / 77 min. / 35mm / 3+
+ krátký film
K princeznám se nečuchá /
r. Břetislav Pojar / ČSR 1965 /
13 min. / HD
Nestárnoucí filmová pohádka vypráví
o princezně Ladě, která před hrozbami
nechtěného ženicha, krále Kazisvěta,
uprchne ze zámku svého ustrašeného
otce. Skryje svou krásu i zlatou hvězdu
na čele pod kapuci ošuntělého myšího
kožíšku a najde si místo jako kuchtička
v paláci sousedního panovníka – moudrého
Radovana. Ten ovšem v kuchyňské pomocnici
nakonec objeví svou vyvolenou.
NEDĚLE 03/02
15.00 K
 arkulka a sedm trpaslíků
pásmo krátkých filmů / DCP /
animační dílna / 6+
O Červené Karkulce /
r. Martina Holcová / ČR 2017 / 4 min.
Bažinou / r. Kryštof Ulbert /
ČR 2017 / 6 min.
Probouzeč / r. Filip Diviak /
ČR 2017 / 10 min.
Čarodějka / r. Anna Němečková /
ČR 2018 / 4 min.
Otesánek / r. Linda Retterová /
ČR 2017 / 5 min.
O Kovladu / r. Kateřina Čupová /
ČR 2017 / 8 min.
Pod mrakem / r. Filip Diviak
– Kateřina Čupová / ČR 2018 / 4 min.
První sníh / r. Lenka Ivančíková /
ČR 2015 / 14 min.
Sedm mladých českých režisérů natočilo
nezávisle na sobě celkem osm filmů pro
dětské diváky. Ve svých snímcích se sice
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často inspirují motivy z klasických pohádek,
ale zároveň je zajímavých způsobem
aktualizují a přibližují dnešním dětem.
Přijďte se seznámit s tvorbou nastupující
generace českého animovaného filmu a ještě
se něco naučit. Po projekci totiž bude
následovat animační dílna.

NEDĚLE 24/02
15.00 V
 ladimír Drha / Jestřábí moudrost
ČSR 1989 / hrají: Markéta Hrubešová,
Jiří Pomeje / 88 min. / 35mm / 6+
+ krátký film
O stvoření světa / r. Magdalena
Kvasničková / ČR 2015 / 2 min. / HD

NEDĚLE 10/02
15.00 Věra Plívová-Šimková /
Krakonoš a lyžníci
ČSR 1980 / hrají: Karel Heřmánek,
Milan Padalík, Jan Kreidl /
72 min. / 35mm / 6+
+ krátký film
Otřes / r. Josef Žárský /
ČR 2018 / 3 min. / HD

Baladická pohádka, natočená v českopolské koprodukci, vypráví příběh o prokletí
královského syna, který má podle jestřábí
vědmy zabít vlastního otce. Dokud se tak
nestane, v království bude panovat věčná
zima. Novorozený královský syn Kryštof má
být proto zabit, ale nestane se tak. Dítěte
se ujme ptáčník a společně se svým synem
ho vychovává. Když však princ dospěje,
zjistí, že nástrahám osudu není snadné
uniknout.

Hrdiny příběhu, odehrávajícího se
v zasněžených Krkonoších na počátku
20. století, jsou sourozenci Jenda a Matěj
Pelčovi, kteří načerno vypomáhají při práci
ve sklářských hutích. Z každodenní rutiny
kluky vytrhne proslulý místní pašerák,
který uniká ochráncům spravedlnosti na
nejnovějším vynálezu – na lyžích. Muž, který
pro obyvatele krkonošské vísky ztělesňuje
vzpouru proti nespravedlivé c. a k.
vrchnosti, nakazí svou vášní pro lyžování
nejen zvídavé kluky, ale i jejich učitele.
Honba na pašeráka však ještě zdaleka není
u konce.
NEDĚLE 17/02
15.00 Hermína Týrlová – Jan Dudešek /
Zlatovláska
ČSR 1955 / 42 min. / 35mm / 3+
Zlínská režisérka Hermína Týrlová se
ve spolupráci s Janem Dudeškem ujala
adaptace klasické pohádky o zlém králi,
zlatovlasé princezně a živé a mrtvé vodě.
Oproti známější hrané verzi téže pohádky se
ale Týrlové snímek odlišuje. Jde o loutkový
film a za základ posloužila veršovaná
dramatizace pohádky pro loutkové divadlo,
jejímž autorem je Josef Kainar. Po projekci
filmu bude následovat animační dílna.
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PÁTEK 04/01
19.00 Andrej Tarkovskij / Stalker / Stalker
SSSR 1979 / hrají: Alexandr
Kajdanovskij, Anatolij Solonicyn, Alisa
Frejndlichová / CZT / 152 min. / 35mm
Vědec a spisovatel na cestě do Zóny.
Nejasný přislib, jejž reprezentuje Zóna, je
pro jednoho intelektuála nebezpečný, druhý
odmítá v něj vůbec věřit. Stalkerovi, který
je doprovází, vzdělanost obou společníků
chybí, zná jenom cestu.
ÚTERÝ 08/01
20.30 Věra Chytilová / Strop / Sedmikrásky
ČSR 1962, 1966 /
celkem 111 min. / 35mm

Filmy

Sedmikrásky – jeden ze dvou nebo tří
českých filmů, které se nejsilněji
a nejtrvaleji zapsaly do dějin filmu
světového – jak znovu potvrdila velká
mezinárodní anketa kritiků (Sight and
Sound, září 2012). Věra Chytilová označila
Sedmikrásky za filosofickou grotesku, ale
jde vlastně o moderní variantu středověkých
moralit, v nichž proti sobě vystupovaly
personifikované dobré a špatné vlastnosti
člověka. Tato moralita je však namířena
i proti pokrytectví, které se pohoršuje
nad drobnými přestupky jedinců, a přitom
velkomyslně toleruje hry celé společnosti.
Diplomní film Chytilové Strop (1961) se
stal malou senzací, byť byl obklopen
neméně talentovanými filmy jejích
spolužáku. Pomineme-li moralistnost
a melodramatičnost příběhu o dívce, která
zběhla ze studií medicíny pro atraktivní
profesi manekýnky, na což trpce doplatila
ztrátou iluzí, forma tohoto debutu – formu
chápu jako způsob existence obsahu –
ohromovala bezprostředností, upřímností
a pravdivostí výpovědi o nevelkém výseku
pražského života. Právě tato jednota obsahu
a formy proměnila s odstupem času Strop ve
výmluvný dokument nejen o životním stylu,
sociálním a mravním klimatu své doby, ale
i o revolucionizujícím se filmovém myšlení.

STŘEDA 09/01
18.00 C
 ivilizace na rozcestí / doprovodná
projekce k výstavě AVČR
20.30 B
 ez konsensu / pásmo pro Jana
Palacha
Jan /69/ / 1969 /
r. Jaromír Kallista, Stanislav
Milota / 1969 / 8 min. / 35mm
Pohřeb Jana Palacha v Praze.
Tryzna / 1969 / r. Vlado Kubenko,
Peter Mihálik, Dušan
Trančík / 1969 / 23 min. / 35mm
Smuteční shromáždění k úmrtí Jana Palacha
v Praze a Bratislavě. Ve filmu hovoří Rudolf
Hrušínský, Ludvík Svoboda, Václav Havel, Ján
Čomaj, Roman Kaliský, Vladimír Škutina a další.
Les / r. Ivan Balaďa /
1969 / 11 min. / 35mm
Smuteční průvod na pohřbu Jana Palacha.
Martin Ježek / Spálenej fešák
ČR 2011 / 45 min. / 8mm
FilmČIN se vrací k postavě Jana Palacha,
který se v lednu 1969 upálil na protest
proti okupaci Československa. Přibližuje
jeho osobní peklo ve dnech strávených
v bolestech v nemocnici, kdy byl také
vyslýchán policií. Autor, který film ze
super 8mm pásu sám promítne, kombinoval
převzatý materiál se záběry míst spjatých
s posledními Palachovými dny a zvukovými
nahrávkami výslechů.
ČTVRTEK 10/01
18.00 U
 mění v kině v pěti kapitolách
aneb Úklady slávy
pásmo dokumentárních filmů
1950–1967 / celkem 73 min. / 35mm
František Kudláč / Mistr
Třeboňský / ČSR 1950 / 11 min.
Jiří Jahn / Oživená hudba /
ČSR 1959 / 17 min.
Vladimír Vlček / Máchovské
variace / ČSR 1960 / 7 min.
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Pierre Kast / Le Corbusier, architekt
štěstí / Francie 1958 / 21 min.
Bohumil Sobotka / Úklady slávy /
ČSR 1967 / 17 min.
Zatímco v současnosti se stalo
(problematickým) zvykem chodit do kin
na přímé přenosy oper či na virtuální
prohlídky výstav z velkých muzeí,
v minulém století bylo divákům kin
zprostředkováno umění a jeho historie
formou dokumentů, promítaných před
hlavním filmem. V našem pásmu uvidíme
velmi rozličné přístupy, jak se filmaři
snažili oživit jednou českou předklasickou
hudbu, jindy přiblížit středověké malířství
(z Mistra Třeboňského oltáře se v období
nejtužšího protináboženského tažení
stal zkráceně Mistr Třeboňský), pak zase
odkaz Karla Hynka Máchy. Francouzský
snímek o klasikovi moderní architektury Le
Corbusierovi natočil souputník nové vlny
Pierre Kast. I tady zní v české verzi hlas
nedávného jubilanta Václava Vosky (1918–
1982), který se v tomto žánru uplatnil víc
než jakýkoli jiný český herec. Podílel se také
na snímku Úklady slávy, který se – vědecky
plně na výši doby – věnoval zkoumání
důsledků extrémní zátěže, jimž jsou přední
dramatičtí umělci při podávání svých výkonů
vystavováni. Případové studie s Janem
Třískou, Ladislavem Peškem, Karlem Högerem
a jinými mimickými přeborníky.
19.30 F
 rantišek Vláčil / Marketa Lazarová
ČSR 1965–1967 / mluví: Zdeněk
Štěpánek (vypravěč), Gabriela
Vránová (Marketa), Martin Růžek
(Lazar) / hrají: Magda Vášáryová,
Josef Kemr, František Velecký,
Vlastimil Harapes, Vladimír Menšík,
Jaroslav Moučka, Ivan Palúch,
Michal Kožuch, Pavla Polášková,
Naďa Hejná, Karla Chadimová, Pavel
Landovský, Václav Sloup, Zdeněk
Řehoř, Zdeněk Kryzánek /
155 min. / DCP
„Marketu jsem v sobě nosil od mládí, pak
mi jednou kdosi řekl, že to snad vůbec není
k natočení, a to byl teprve impuls.
Marketa je první objekt jakéhosi skutečně
dlouhodobého plánu. Druhý je Valdštejn.
34

Po Valdštejnovi by do té zamýšlené trilogie
patřil film současný. Nechci říct o Srpnu
68, nemám ještě úplnou představu o roce
1968. Spíš by mi šlo o proudy, které k tomu
všemu vedly. V současné situaci vám o tom,
co bude dál, mnoho neřeknu. Ale kdo vám
poví víc ve chvíli, kdy znovu existuje právo
absolutního veta?“
František Vláčil (jaro 1969)
další projekce: sobota 23/02 19.30
PÁTEK 11/01
18.30 Friedrich W. Murnau /
Upír Nosferatu / Nosferatu – Eine
Symphonie des Grauens
Německo 1921 / hrají: Max
Schreck, Gustav von Wangenheim,
Greta Schröderová, Alexander
Granach / CZT / 96 min. / HD
Nezničitelný klenot německého filmového
expresionismu povyšující námět později
mnohokrát zfilmovaného Stokerova románu
Dracula na „symfonii hrůzy“ – v souladu
s kompletním německým názvem filmu.
Druhé slovo, odkazující na hororový žánr,
zde rozhodně není důležitější než první, jež
nás upomíná na neskromné múzické nároky
vizionáře Friedricha W. Murnaua, „největšího
filmaře, jakého Němci kdy měli“ – slovy
historičky Lotte H. Eisnerové.
21.00 M
 idnight Movies
↓
Wes Craven / Noční můra v Elm
Street / A Nightmare on Elm Street
USA 1984 / hrají: Heather
Langenkampová, Robert Englund,
Johnny Depp /
CZT / 91 min. / 35mm / EF
Zdroj bezesných nocí dnešních třicátníků...
jedině u nás z pětatřicetimilimetrové kopie.
SOBOTA 12/01
20.00 Andrej Tarkovskij / Solaris / Soljaris
SSSR 1972 / hrají: Donatas Banionis,
Natalja Bondarčuková, Jüri Järvet,
Anatolij Solonicyn / CZT /
156 min. / 35mm
Příběh se odehrává v blíže neurčené
budoucnosti na vzdálené vesmírné stanici
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kroužící kolem záhadné planety Solaris, jež
představuje dosud neznámou formu vědomí.
V takové situaci vyvstávají otázky po smyslu
života a otázky hranic a možností lidského
poznání vůbec.
NEDĚLE 13/01
18.00 Jiří Holba / Feral
ČR 2018 / 72 min. / HD / EF
Charlie Soukup je undergroundový
písničkář a signatář Charty 77. Na začátku
osmdesátých let emigroval. Posledních
několik desítek let žije osaměle v australské
divočině jako poustevník a buddhista.
Dokumentarista Jiří Holba ho vyhledal na
rozsáhlém pozemku v buši, kde si Soukup
buduje tajné přístřešky a žije stranou
civilizace. Celý snímek natočil sám přímo na
místě a zachytil v něm spontánní rozhovory
a situace, ve kterých nechává naplno
působit Soukupovo svérázné charisma.
Série monologů vyznívá jako svým způsobem
strhující proud řeči na hraně blouznivosti
a pronikavých životních postřehů.
„Zajímá mne film jako báseň, jako dotek
života, mávnutí kouzelného proutku, náhlé
vzplanutí jiskry v nekonečné tmě, rozluštění
hlavolamu. Bez začátku, bez konce, vše
v jednolitém prostoru. A láska.“
Jiří Holba
ÚTERÝ 15/01
18.00 John Cassavetes / Stíny / Shadows
USA 1949 / hrají: Lelia Goldoniová,
Ben Carruthers, Hugh Hurd, Anthony
Ray / CZT / 75 min. / 35mm / EF
„Pro mne až dosud největším objevem byly
Cassavetesovy Stíny. Je to film, který má
podle mého názoru vše – pravdu, estetiku,
rozum, cit a víru.“
Věra Chytilová (1963)
John Cassavetes, jeden ze zakladatelů tzv.
newyorské školy, založil vlastní herecké
studio, v němž kladl důraz na různé stupně
improvizace na dané téma. Touto metodou
se pak řídil jak v herecké práci, tak při svém
režijním debutu Stíny.
„Styčné body zápletky (jde o nepříliš
výlučný milostný příběh bělocha a černošky
uprostřed New Yorku na přelomu 50. a 60.

let) tvoří jen volnou osnovu děje. V souladu
s ní pak nechává režisér herce improvizovat
na základě jejich vlastní zkušenosti.
Nejvýznamnějším rysem filmu je právě
autenticita nedramatických, v zásadě nikde
nezačínajících a neukončených epizod.
Skutečná hodnota Stínů spočívá podle
Jonase Mekase v jejich specificky filmových
kvalitách, které spatřuje zejména v tom, že
rytmus filmu nepodléhá rytmu sdělovaných
myšlenek, ale řídí se jednáním zúčastněných
lidí, rytmem jejich pohybů, jejich vzněty,
zámlkami a tóny hlasů.“
Stanislav Ulver
STŘEDA 16/01
18.00 D
 ivotvorné oko Jiřího Lehovce
Průřez tvorbou představitele
zakladatelské generace české
filmové avantgardy a klasika českého
dokumentu / k 110. výročí narození
Jiřího Lehovce / 16mm, 35mm
Její první film / 1973 / 30 min.
Kamenná sláva / 1938 / 10 min.
Miliony na dlažbách / 1939 / 10 min.
Rytmus / 1941 / 12 min.
Divotvorné oko / 1939 / 9 min.
Zlatý sen / 1959 / 22 min.
„Popírat experiment není správné. Film
souvisí s vizuální kulturou, která není
dána a která se vyvíjí. Tradiční divák není
schopen vidět, vnímat bez určité průpravy
a kultivace. A je tu i moment retardace.
To bylo v malířství, bylo to i v ostatních
uměních, kdykoli se objevil nový směr.
Dodnes jsou lidé, kteří nevidí všechny
barvy – čímž nemyslím barvoslepé.
Neříkejme tedy experiment, říkejme tomu
třeba zvláštní formy, avantgarda nebo
špičkový film, ale v zásadě obsah pojmu
popřít nelze.
Ale ani v této oblasti neplatí jiná dělítka
a kritéria než: umění a neumění.“
Jiří Lehovec (1969)
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20.30 F
 riedrich W. Murnau / Faust / Faust
Německo 1926 / hrají: Gösta
Ekman, Emil Jannings, Camilla
Hornová, Wilhelm Dieterle, Frieda
Richardová / CZT / 74 min. / 35mm
+ krátký film
Lucien Nonguet / Faust / Francie
1907 / 10 min. / 35mm
Žádnému z mnoha desítek snímků, které se
inspirovaly faustovskou legendou, kupodivu
žádnému z těch, které už měly k dispozici
mluvené slovo, se nepodařilo převést do
filmu základní konflikt věčného boje dobra
se zlem, světla s tmou, tak kongeniální
formou, jakou se vyznačuje Murnauův
Faust. Německá režisérka Helma
Sandersová-Brahmsová napsala
u příležitosti znovuuvedení filmu na
festivalu v Berlíně v roce 2003:
„V Murnauově Faustovi dosáhlo „sedmé
umění“ jednoduchost a jasnost, ale také
důstojnost a hloubku, které do svého
nejniternějšího jádra uzavírají sakrálno
a mystiku s velikostí Bachových oratorií.
Z filmařů, které znám, dosáhl jenom
Tarkovskij podobného účinku podobnými
prostředky, jen on rozpoznal ve filmu
tuto duchovní dimenzi a hlásil se k ní.
Dnes je těžké nalézt v umění místa,
kde lidé ranění slepotou, k nimž patřím,
mohou rozevřít křídla tak doširoka. Určitě
sem patří hudba Bacha, Beethovena,
Schumanna, Brahmse a obrazy Grünewalda
a Dürera, v jejichž rozpolcenosti a lesku se
objevuje člověčenství v nesrovnatelné síle
a důraznosti.“
ČTVRTEK 17/01
18.00 Jerzy Kawalerowicz / Vlak / Pociag
Polsko 1959 / hrají: Zbigniew
Cybulski, Leon Niemczyk, Lucyna
Winnická / CZT / 91 min. / 35mm
Cestující z Kawalerowiczova Vlaku
prozrazují jen částečně svou pravou tvář,
proto každý z nich vlastně může být vrah,
který se někde ve vlaku ukrývá. Hrdinové
jsou uzavřeni a skrývají pod maskou lehkého
sebevědomí svá trápení a svou samotu, jíž
jsou zasaženi jako epidemií. Zneklidňující
vnitřní život hrdinů je zapsán odpovídajícími
znaky: kontrapunktem pohyblivé krajiny
míhající se za okny vagónů a těsného
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prostoru uzavřených kupé i přeplněných
uliček; rytmem, jenž jako by fázoval jízdní
řád, v němž je místo a čas pro rychlost
i zastavení. Kamera pozorně sleduje tváře
postav a snaží se odhalit jejich tajemství.
Formální stránka podle mnohých kritiků
a recenzentů otevírala polské kinematografii
nové horizonty. To už nebyl jen záznam
skutečnosti, ale vážný a úspěšný pokus
o zachycení čehosi neviditelného v člověku,
co určuje jeho skutky a jeho bytí.
20.30 J
 oseph Losey / Sluha / The Servant
Velká Británie 1963 / hrají: Dirk
Bogarde, James Fox, Wendy
Craigová, Sarah Milesová, Harold
Pinter / CZT / 111 min. / 35mm / EF
Na studii mravního rozkladu zjemnělého
aristokrata, jenž se postupně dostává
s vlastním podvědomým svolením pod
nadvládu svého sluhy, Losey poprvé
spolupracoval s dramatikem a pozdějším
nositelem Nobelovy ceny za literaturu
Haroldem Pinterem.
„Můžeme-li říci, že naturalistický úpadek
procházel u Stroheima jistým druhem
entropie a u Buñuela cyklem nebo
opakováním, pak se nyní zjevuje v jiné,
třetí podobě: jde o obrácení se proti sobě
samotnému. Postava je kořistí prudkosti
vlastního pudu, je jeho obětí, chvěje se
strachem před sebou. Postava vzbuzuje
dojem slabošství, které kompenzuje
zjevnou surovostí, jíž pak, když už si
neví rady, podléhá, i kdyby se měla
ihned nato zhroutit. Ve skutečnosti však
Losey nepopisuje žádný psychologický
mechanismus. Objevuje extrémní logiku
pudů. Mluvit zde o masochismu by k ničemu
nebylo. Podstatný je zde pud, který je svou
přirozeností příliš silný pro postavu, ať je
její charakter jakýkoliv. Loseyho postavy, to
nejsou drsní chlápci, kteří se projeví jako
slaboši. Slabí jsou proto, že své tvrdosti
nedorostli: jsou předem odsouzeni násilím,
jež v nich přebývá.“
Gilles Deleuze
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SOBOTA 19/01
18.00 František Vláčil / Údolí včel
ČSR 1967 / hrají: Petr Čepek, Jan
Kačer, Věra Galatíková /
92 min. / 35mm

ÚTERÝ 22/01
18.00 F
 rantišek Vláčil / Adelheid
ČSR 1969 / hrají: Emma Černá,
Petr Čepek, Jan Vostrčil, Pavel
Landovský / 95 min. / DCP

Baladicky krutý střet touhy po svobodě s
věrností nadosobním principům, živočišně
dychtivého prožívání světa se zachmuřeným
asketismem, prosluněného vztahu k domovu
se syrovostí života v nedobrovolném exilu.

„V roce 1969 jsem natočil Adelheid. Původní
Körnerovu synopsi Adelheid v polovině
60. let sice schválili, ale nedoporučili
k realizaci. Soudilo se, že doba není zralá
pro přehodnocování odsunu Němců. Körner
pak látku vydal jako román, který později
znovu přepsal do scénáře. A ten mi nabídl.
V nové verzi jsme zúžili osud lidí v pohraničí
na vztah Viktora a Adelheid. Oba dělí mnoho
přehrad, které nejsou jen v nich, především
je to diametrální různost výchovy. Tito dva
lidé se spolu nemohou sblížit a domluvit se
nejen proto, že neznají jazyk. Nerozuměli
by si, i kdyby ho znali. Adelheid je můj
nejoblíbenější film a mrzí mě, že se u nás
obešel bez větší divácké odezvy. Toto téma
o nekomunikovatelnosti je jak dělané pro
současnou dobu.“
František Vláčil (1997)

20.30 P
 aul Thomas Anderson /
Nit z přízraků / Phantom Thread
USA 2017 / hrají: Vicky Kriepsová,
Daniel Day-Lewis, Lesley
Manvilleová / CZT / 115 min. / DCP / EF
Daniel Day-Lewis v roli módního návrháře
Reynoldse Woodcocka v dynamické éře
obrozujícího se poválečného Londýna.
Nejnovější dílo perfekcionistického tvůrce
filmů Až na krev (2007) nebo Skrytá vada
(2014).
NEDĚLE 20/01
18.00 Jan Němec / Démanty noci
ČSR 1964 / hrají: Ladislav Janský,
Antonín Kumbera, Ilse Bischofová /
65 min. / DCP / EF
Celovečerní debut Jana Němce Démanty
noci, který digitálně restauroval Národní
filmový archiv, se probojoval do výběru
snímků uváděných v rámci sekce Classics na
filmovém festivalu v Cannes 2018.
další projekce: čtvrtek 14/02 21.00
PONDĚLÍ 21/01
20.30 Albert Serra / Smrt Ludvíka XIV. /
La mort de Louis XIV
Francie 2016 / hrají: Jean-Pierre
Léaud, Filipe Duarte, Bernard
Belin / CZT / 105 min. / DCP
Srpen 1715. Po návratu z procházky
pocítí Ludvík XIV. bolest v noze. Během
následujících dní pokračuje král v plnění
svých povinností a závazků, ale špatně spí
a trpí vysokou horečkou. Ztrácí chuť k jídlu
a stále více slábne. Tak začíná v obklopení
příbuzných a lékařů pomalá agónie
největšího z francouzských králů.

20.30 Y
 ves Yersin / Malé útěky /
Les Petites fugues
Švýcarsko 1979 / hrají: Michel
Robin, Fabienne Baraudová, Dore de
Rosa / CZT / 138 min. / 35mm
Umělecký rozmach filmu ve frankofonním
Švýcarsku sedmdesátých let je nemyslitelný
bez tvůrců sdružených kolem společnosti
Milos Films, založené v roce 1968, Yvese
Yersina a Francise Reussera, kteří dali
touto formou najevo svůj velký obdiv k rané
české tvorbě Miloše Formana. Malé útěky
díky filmové kvalitě a myšlenkové hloubce
znamenaly pro svého tvůrce okamžitý úspěch.
Ústřední postavou filmu je starý zemědělský
dělník Pipe, který již třicet let pracuje na
statku, kde je jako by zakletý do labyrintu
namáhavých prací. Rodina majitele statku
chápe Pipa jako organickou součást zdejšího
života, která kromě svého pracovního výkonu
pro ně nemá žádný smysl. Jednoho dne však
Pipe všechny překvapí: koupí si nádherné,
blankytně modré motorové kolo a nevědomky
tím nachází určitý klíč ke své nezávislosti,
svobodě i k sobě samému.
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ČTVRTEK 24/01
20.30 Friedrich W. Murnau / Poslední
štace / Der letzte Mann
Německo 1924 / hrají: Emil Jannings,
Max Hiller, Georg John /
film s 1 mezititulkem / 76 min. / 35mm
+ krátký film
David W. Griffith / Co dělat s našimi
starými / What Shall We Do With Our
Old / USA 1911 / 10 min. / 35mm
Ten nápad vypadá trochu jako sázka:
vytvořit dílo trvalého významu a vyjít
přitom z co nejnicotnějšího příběhu –
navíc bez použití mezititulků! Sázka,
která Murnauovi, jeho spolupracovníkům
Carlu Mayerovi (scénář), Karlu Freundovi
(kamera) a Emilu Janningsovi (hlavní role)
vyšla na sto procent. Vrátný noblesního
hotelu zamilovaný do své uniformy, již
musí vyměnit za bílý plášť uklízeče toalet,
patří k nezničitelným „ikonám“ německé
filmové klasiky. Film je plný brilantních
optických momentů: od úvodní jízdy
kamery za prosklenými dveřmi hotelového
výtahu až k expresivním snovým pasážím.
Především technická stránka tohoto filmu
a jeho příslovečná „rozpoutaná“ kamera
(entfesselte Kamera) způsobila, že američtí
producenti začali usilovat o získání Murnaua
pro hollywoodská studia.
PÁTEK 25/01 A SOBOTA 26/01
14.00 Antropofest
Desátý ročník mezinárodní přehlídky
filmů se sociálně antropologickou
tematikou.
NEDĚLE 27/01
18.00 Clive Donner / Zpropadená
kariéra / Nothing But the Best
Velká Británie 1964 / hrají: Alan
Bates, Pauline Delanyová, Millicent
Martinová / CZT / 92 min. / 35mm / EF
Společenské drama Místo nahoře
(1959) režiséra Jacka Claytona bylo pro
svou realistickou otevřenost v líčení
amorality hlavního hrdiny, jenž usiluje
o úspěšnou kariéru za každou cenu, uzavírá
cynicky vykalkulovaný sňatek a je schopen
chladně přijmout i sebevraždu své bývalé
partnerky, aniž by pocítil sebepatrnější
výčitky svědomí, považováno za přelomový
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film, který zahájil kapitolu „nové vlny“
v britském filmu. Ve stejně otevřeném
přístupu k tehdejším společenským tabu
pojednává Zpropadená kariéra totožné
téma, ovšem v protichůdném žánrovém
ukotvení do satirické komedie a samozřejmě
také v duchu již větší názorové volnosti,
typické pro 60.léta. Scénář Frederica
Raphaela, vycházející z jedné z nejlepších
povídek Stanleye Ellina The Best of
Everything, staví příměrem svého příběhu
i komediální nadsázkou do kritického světla
systém kast a třídních bariér tak typických
pro britskou společnost, pokrytectví
související s bohatstvím, jakož i povrchnost,
faleš a předstírané hodnoty, jež jsou
neodmyslitelnou součástí činnosti realitních
a reklamních agentur. Obraz tohoto světa
dotváří i kameraman Nicolas Roeg, jenž
stylizací obrazu silným jasem světla
dociluje oněch světlých barev a tónů umě
navozovaného optimismu, který v reklamních
šotech podprahově manipuluje divákem. Na
domácí půdě získala Zpropadená kariéra
okamžitou diváckou přízeň, v Americe navíc
i Oscara za scénář.
ÚTERÝ 29/01
18.00 František Vláčil / Stíny horkého léta
ČSR 1977 / hrají: Juraj Kukura,
Jiří Bartoška, Marta Vančurová /
98 min. / 35mm
Dva roky po válce. Horský statek
v Beskydech se stává útočištěm pěti
nevítaných hostů. Třicetiletý Jiří Bartoška
jako mlčenlivý bělovlasý banderovec
v duelu s černovlasým hospodářem Jurajem
Kukurou. Velká cena – Křišťálový globus
– v Karlových Varech 1978.
20.30 J
 oseph Losey / Nehoda / Accident
Velká Británie 1967 / hrají: Dirk
Bogarde, Stanley Baker, Michael York,
Jacqueline Sassardová, Delphine
Seyrigová, Harold Pinter / CZT /
99 min. / 35mm / EF
Jedna žena, tři muži, fatální nehoda, při
níž zahyne příslušník kasty, pokládající se
za nesmrtelnou. A práce s filmovým časem
dovedená k absolutní dokonalosti. „Dochází
tam ke skokům v čase, dopředu i dozadu“,
upozorňuje Joseph Losey. „Harold Pinter i já
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jsme si dělali starosti, zda to bude klapat,
ale nápad se nám moc zamlouval.“ Film
rekonstruuje jedno údobí ze života muže,
ze života několika lidí, to údobí je spjato
s nehodou, což umožňuje zahrnout několik
dřívějších i budoucích událostí.“
STŘEDA 30/01
20.30 Friedrich W. Murnau /
Tartuffe / Tartüff
Německo 1925 /
hrají: Emil Jannings, Werner Krauss,
Lil Dagoverová / CZT / 57 min. / 35mm
Jako o pár měsíců později v případě Goethea
se Murnau ani v Tartuffovi nesnažil „přeložit“
do řeči němého filmu literární klasiku (zde:
Molièrovu divadelní hru z roku 1664),
ale vypůjčil si hlavní zápletku a ústřední
motiv pokrytectví a slepé důvěřivosti,
reprezentované postavami Tartuffa
a Orgona. Emil Jannings, s nestřídmostí
sobě vlastní, využil příležitosti být odporný
a odpudivý, jeho velký rival Werner Krauss
hraje zjemnělého naivního aristokrata
v úplně opačném duchu – s plachou
ukázněností. Výtvarný styl tohoto vizuálně
rafinovaného díla zůstává přes zjevné
připomínky žánrového malířství Nizozemců
a rokokového umění Watteaua či Fragonarda
nenapodobitelně murnauovský. Svou víru ve
všemocnou ozdravnou roli vidění (čti: filmu)
zde nechá Murnau vyslovit jednu z postav:
„Dívejte se, abyste se uzdravil.“ Klíčová věta
u klíčové dírky.
předfilm:
Ernst Lubitsch / Netopýr /
Fideles Gefängnis
Německo 1917 / hrají: Harry Liedtke,
Emil Jannings, Kitty Dewallová /
33 min. / 35mm
Emila Janningse, Murnauova Tartuffa z roku
1925, uvidíme v úvodu večera v této rané
variaci na motivy Johanna Strausse v režii
mladého Ernsta Lubitsche (1917). Mimo jiné
příležitost k demonstraci obrovského skoku,
jejž němé filmové umění udělalo za pouhých
osm let.

ČTVRTEK 31/01
18.00 J
 erzy Kawalerowicz / Pravdivý konec
velké války / Prawdziwy koniec
wielkiej wojny
Polsko 1957 / hrají: Lucyna
Winnická, Roland Glowacki, Janina
Sokolowská / CZT / 83 min. / 35mm
Manželka muže, který se vrací
z koncentračního tábora, přesvědčena
dávno o jeho smrti, spojila svůj život s jiným.
Svědomí jí nedovoluje manžela opustit,
ale mezi nimi leží neproniknutelná zeď
rozdílných válečných zkušeností. V jejich
vzájemném vztahu se poprvé vynořilo jedno
ze základních Kawalerowiczových témat:
osamělost člověka, jeho neschopnost
překonat samotu, vyjít z izolace a dorozumět
se s druhými. V mučivých myšlenkách
muže se objevuje jedna a tatáž vzpomínka
z tábora, do níž se mu slily všechny
okamžiky drastického násilí a bezmezného
ponížení. Vysvobodit se může jen tehdy,
podělí-li se s někým o tuto vzpomínku,
ale nemůže promluvit a žena, která nemá
stejnou zkušenost, ho nemůže pochopit.
Drama osamělosti rozehrává Kawalerowicz
ve dvou rovinách: v reálné, zahrnující běžné
činnosti nutné k biologické i společenské
existenci a nereálné, obsahující už skončené
děje, a snaží se je dostatečně vizuálně
rozlišit s podporou zvukové vrstvy.
20.30 J
 ohn Cassavetes / Tváře / Faces
USA 1968 / hrají: John Marley,
Gene Rowlandsová, Lynn Carlinová,
Seymour Cassel / CZT /
121 min. / 35mm / EF
„Evokovat podobnou autenticitu jako ve
Stínech se Cassavetesovi podaří již jen
jednou – filmem Tváře o rozpadu vztahů
manželské dvojice ze středních vrstev.
Pokus o přizpůsobení metody natáčení
syrové a neupravené skutečnosti (útočné
švenky ruční kamery, makrodetaily obličejů,
neočekávaný střih a netradiční osvětlení)
kulminuje ve spojení s hudbou (podobně
jako v případě Stínů) – zejména ve dvou
scénách návštěvy nočních podniků.“
Stanislav Ulver
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PÁTEK 01/02
21.00 Midnight Movies
↓
Tod Browning / Zrůdy / Freaks
USA 1932 / hrají: Wallace Ford, Leila
Hyamsová, Olga Baclanova, Roscoe
Ates / CZT / 56 min. / 35mm / EF
Příběh o lidské důstojnosti a neopětované
lásce, vnitřní kráse – nazývejme to, jak
chceme – ale zejména snímek stejně tak
znepokojivý jako hluboký. Film, pro který
Tod Browning angažoval skutečné „oběti“
cirkusového a varietního podnikání. Film,
o němž každý slyšel, ale už ne každý ho viděl.
SOBOTA 02/02
18.00 František Vláčil / Stín kapradiny
ČSR 1985 / hrají: Marek Probosz,
Zbigniew Suszynski, Miroslav
Macháček, Marta Vančurová /
90 min. / 35mm
„Podobně jako jsem měl rád Marketu od
středoškolských studií, mohl bych také
mluvit o Stínu kapradiny. Nad touto prózou
jsem se sešel opět s Vladimírem Körnerem,
který tu vlastně poprvé adaptoval cizí látku.
Mezi Vančurou a Čapkem je jistá podobnost.
Oběma stačil – skoro bych řekl banální – děj,
který by nepřekážel rozvinutí myšlenkově
bohatých úvah. U Čapka to byl příběh jako
opsaný z venkovských kalendářů, tak hojně
čtených na venkově ještě začátkem tohoto
století. Stín kapradiny je o dvou mladých
provinilcích, které iluze dovedou
k tragickému konci. Podstatným partnerem je
jim příroda ve své věčnosti.“
František Vláčil (1997)
20.30 V
 ěra Chytilová / Ovoce stromů
rajských jíme
ČSR – Belgie 1969 / hrají: Jitka
Nováková, Karel Novák, Jan Schmid,
Luděk Sobota / 92 min. / 35mm
+ krátký film
Věra Chytilová / Čas je neúprosný /
ČSR 1978 / 15 min. / 35mm

cizinec Robert. Podobenství o ráji, z něhož
jsme byli vyhnáni poznáním pravdy. „Ester
Krumbachová přišla s tím, že bychom mohly
vyjít z článku o vrahovi žen, protože by
se daly na tomto příběhu uplatnit otázky
pravdy a lži, přátelství a zrady, které hýbaly
naší společností v roce 1968.“
Věra Chytilová
PONDĚLÍ 04/02
18.00 Pavel Juráček: Deník
diskuse s Marií Kratochvílovou
a Zuzanou Černou / celkem 120 min.
Pavel Juráček je známý především jako
scenárista a režisér. Zásadním dílem pro
něj však byly i vlastní deníky, jež nabízejí
podrobný vhled do jeho komplikované
osobnosti i do doby, která jej obklopovala
a utvářela. Právě na ně se zaměří
editorka jejich kompletního knižního
vydání Marie Kratochvílová v dialogu
s filmovou historičkou Zuzanou Černou.
Moderovanou debatu otevře projekce filmu
Takovéhle jaro snad ještě nebylo, v němž
se střihačka a režisérka Tereza Kozáková
snaží skrze Juráčkovy deníky číst historii
i současnost.
20.00 P
 avel Juráček /
Případ pro začínajícího kata
ČSR 1969 /
hrají: Lubomír Kostelka, Pavel
Landovský, Klára Jerneková, Slávka
Budínová, Jiřina Jirásková, Miroslav
Macháček, Věra Ferbasová, Nataša
Gollová, Radovan Lukavský,
Josef Abrhám / 102 min. / DCP / EF
další projekce: úterý 19/02 20.30
ÚTERÝ 05/02
18.00 Praha Františka Vláčila
pásmo krátkých filmů /
celkem 86 min. / 35mm

Mezní bod ve stylistickém experimentování
Věry Chytilové, na který v této formální
dokonalosti český film už nikdy nenavázal.
Biblická Eva zůstává i ve filmu Evou, její
muž se jmenuje Josef a hadem, který nabízí
Evě ovoce ze stromu poznání, je tajemný
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Hledání / r. Drahomíra Vihanová /
ČSR 1979 / 15 min.
Město v bílém / 1972 / 15 min.
Praha secesní / 1975 / 18 min.
Pražský Odysseus / 1989 / 18 min.
V síti času / r. František Uldrich /
ČSR 1989 / 20 min.

STŘEDA 06/02
18.00 Dokument a animace v Dánsku
1947–1964
Ovčí ostrovy / Gaarder hedder
Vikagardar / r. Valdemar Lauritzen,
kamera Jörgen Roos / 10 min.
Dojeli včas / De naede Bergen /
r. Carl Theodor Dreyer / / 1948 / 10 min.
Město zvané Kodaň / A City
Called Copenhagen / r. Jörgen
Roos / 1961 / 17 min.
Faerské ostrovy / Foro Yar Insel /
r. Jörgen Roos / 1964 / 25 min.
Legato / Larme / r. Sören
Melson / 1947 / 2 min.
Punkt – Preludium /
Punkt – Präludium /
r. Sören Melson / 1947 / 2 min.
Vlny / Taren / r. Sören
Melson / 1948 / 2 min.
Triple Boogie / Triple Boogie /
r. Richard Winther / 1948 / 3 min.
20.30 E
 lio Petri / Podivné vyšetřování /
Indagine su un cittadino al di sopra
di ogni sospetto
Itálie 1969 / hrají: Gian Maria
Volonté, Florinda Bolkanová,
Salvo Randone / CZT / 103 min. / 35mm
Dynamicky rytmizovaný sociální experiment
na téma: Jak správně vyšetřovat vraždu,
když jsem ji sám spáchal? Petriho Oscarem
odměněná bravurní režie s Morriconeho
hudebním podkresem se nemíjí s účinkem ani
po padesáti letech. Příběh je naštěstí čistě
fiktivní a zcela vzdálený naší soudobé realitě.
ČTVRTEK 07/02
18.00 Ugo Gregoretti/ Omicron / Omicron
Itálie 1963 / hrají: Renato Salvatori,
Rosemary Dexterová / český
dabing / 79 min. / 35mm
Planetu Zemi roku 1963 navštíví
mimozemšťan s hlasem Josefa Vinkláře,

pověřený přípravou invaze. Plán masové
migrace ale naráží na specifičnost v Itálii
panujících poměrů (už tehdy).
20.30 F
 riedrich W. Murnau /
Východ slunce / Sunrise
USA 1927 / hrají: Janet Gaynorová,
George O’Brien, Margaret
Livingstonová / CZT / 73 min. / 35mm
+ krátký film
Wilfried Basse / Berlínský
trh / Německo 1929 / 16 min. / 35mm
„Co je Východ slunce? Halucinace? Pocit?
Píseň? Báseň? Vize? (…) Pro mne je tento
film tajným pra-srdcem všech filmů, jež se
v dalších letech odváží na hranici prostoru,
v němž lze zviditelnit pocity. Mohlo by se
tomu říkat pašijová kinematografie - provází
nás zuřivostí lidských emocí, které nechce
ztvárňovat, ale chce se do nich proměnit
a dát je pocítit zevnitř. V následné historii
filmu se k Murnauově pašijové kinematografii
přiřadilo několik více nebo méně povolaných
kandidátů. Od Dreyera přes Ophülse až
k Jacquesovi Doillonovi a Larsu von Trierovi
sahá vliv Východu slunce – všude tam, kde
patetický a analytický pohled najde velké
jednotící gesto.
(…) Kinematografie je stroj na zázraky
a Východ slunce to chce dokázat v každé
vteřině. Film, který nikdy nepřestává chtít
vše, vydobýt všechno z příběhu, z postav,
obrazů, nálad, citů. A užívá k tomu
nejčastěji svobodnou asociativní řeč snu.“
Tom Tykwer, německý režisér
(mj. Lola běží o život)
SOBOTA 09/02
18.00 J
 oseph Losey / Tajný obřad /
Secret Ceremony
Velká Británie 1968 / hrají: Elizabeth
Taylorová, Mia Farrowová, Robert
Mitchum / CZT / 103 min. / 35mm / EF
Zámožná, mentálně nevyrovnaná dívka
vtáhne neznámou ženu do své fantazie, kde
představují matku s dcerou. Vzájemná citová
pouta, vztahy závislosti a nadřazenosti
ovlivní dramaticky chvíle, kdy do hry
vstoupí muž. Tuto zápletku používá Losey
k odkrývání psychologie postav, které
vnímají svou identitu jen prostřednictvím
jiné osoby - způsob nazírání pro Loseyho
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typický. Sám režisér chápe Tajný obřad jako
příběh tří lidí ovládaných emocemi v ovzduší
individuálních úzkostí, jejichž nesoulad
vylučuje možnost i té nejmenší naděje.
„V Tajném obřadu jsme prováděli pohyby
kamery, které se zdály opravdu nemožné.
Dům jako takový, zejména přízemí a také
chodby v prvním patře, se přímo nabízel pro
dlouhé a klikaté jízdy kamery.“
Joseph Losey
20.30 L
 ars von Trier / Jack staví dům /
The House That Jack Built
Dánsko – Francie – Německo –
Švédsko 2018 / hrají: Matt
Dillon, Bruno Ganz, Uma
Thurmanová / CZT / 155 min. / DCP
Do vlastních řad mířící zamyšlení nad
skutečnými či jen hypotetickými souvislostmi
mezi nemocí, iracionálním zlem a uměleckou
tvorbou. Bruno Ganz, který je možná
Vergiliem, převáží na Delacroixově bárce
Matta Dillona, který určitě není Dantem.
ÚTERÝ 12/02
18.00 František Vláčil / Holubice
ČSR 1960 / hrají: Karel Smyczek,
Kateřina Irmanovová, Václav Irmanov,
František Kovářík / 65 min. / 35mm
+ krátký film
František Vláčil / Skleněná oblaka /
ČSR 1958 / 17 min. / 35mm / Zvláštní
diplom v kategorii experimentálních
filmů na MFF v Benátkách 1958
„Studio nabídlo tehdy do Benátek na
festival Holubici, Vyšší princip Jiřího
Krejčíka a Romeo, Julie a tma Jiřího
Weisse. Když pak došlo k útoku italské
levice na festival a jeho vedení, využilo
se i této volby k argumentaci, že vedení
dalo přednost nepolitické fantastické
hříčce. Naše delegace se tehdy dostala do
legračního světla, za Holubicí stál pravicový
tisk, kdežto levicový, i když ji nakonec
neodsoudil, přece jen…
Nakonec to všechno udělalo Holubici
takovou reklamu, že se dodnes slušně
prodává. Mně osobně ovšem tahle
stránka věci příliš nezajímá, ten film
přece nebyl hříčka, nýbrž podle mého
vyslovoval srozumitelným jazykem jasnou,
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humanistickou myšlenku. Zažil jsem
pochopitelně i pár jiných nepříjemných věcí,
doma se o mne tu a tam někdo otřel, ale
i tohle je a bude. Už tenkrát mi vyčetli, že
mne pravice chválí a levice napadá.
Všechno tehdy stálo na zaběhaných
zákonech, na dialogové dramaturgii, ne na
obrazové. My šli jinudy. Já nikdy vlastně
k nikomu nepatřil, odjakživa jsem stál mimo
proudy, což bylo občas fajn, ale v ožehavých
situacích jsem cítil, jak bych se potřeboval
opřít, nebýt sám. Možná, že kdyby bylo
bývalo víc Holubic, měla to i nová vlna
jednodušší…“
František Vláčil (1969)
20.30 J
 ohn Cassavetes /
Manželé / Husbands
USA 1970 / hrají: Ben Gazzara,
John Cassavetes, Peter Falk,
Jenny Runacreová /
CZT / 122 min. / 35mm / EF
Třetí vrcholné dílo z tvorby Johna
Cassavetese. Tři newyorští muži, otcové
rodin, se po smrti jejich přítele vrhají
do zábav a spontánně se rozhodnou
podniknout výlet do Londýna. V limitech
daných tématem jsou Manželé veselý
a směšný snímek o útěku před beznadějí,
která nevyhnutelně přichází s jistým věkem,
aby už nikdy neodešla.
STŘEDA 13/02
20.30 Joseph Losey / Posel /
The Go-Between
Velká Británie 1970 / hrají: Julie
Christieová, Alan Bates,
Michael Redgrave, Dominic Guard,
Edward Fox / CZT / 105 min. / 35mm
Autorská dvojice scenáristy Harolda Pintera
a režiséra Josepha Loseyho vytvořila v
rozmezí třinácti let tři významná, co do
formy neobvyklá díla, dnes bez výjimky
klasická. Děj filmu Sluha se odehrává
ještě v sérii chronologických sekvencí.
Nehoda ve své naraci sleduje pravidelný
systém střídání časových rovin ve
vzorci přítomnost-minulost-přítomnost.
Třetí, poslední a pokud jde o ocenění
nejúspěšnější Posel (Cannes: Zlatá
palma) je pak ve své formě nejsložitějším
dramatem tohoto autorského týmu. Pro
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budování děje využívá Pinterův scénář
jako hlavní dramatický princip zahledění
a zaposlouchání se do ztraceného času,
přičemž nástrojem je flashforward (tj. opak
flashbacku). Líčí vzpomínky jedenáctiletého
chlapce na letní pobyt ve venkovském sídle
svého spolužáka z bohaté rodiny, jež jsou
plné pro něj dosud neznámých dojmů z
atmosféry nádherného domu, zahrad, ale
především pocitů z pronikání k tajemstvím
světa dospělých, jež ve svém důsledku jsou
pro něj nakonec traumatizující.

nejsou s to se s tímto světem smířit. Toto
přijetí a zároveň nesmíření se, jinými slovy
tato specifická odrůda odcizení byla tématem
povídky. (…) Postava k podpírání byla
intelektuální exhibice, v níž Juráček formou
groteskní hyperboly stvořil z malých absurdit
pyramidu totálního všeabsurdna. Vojna je
rovněž absurdita: v nejhlubším míru se zde
člověk připravuje k zabíjení. Nicméně Každý
mladý muž měl daleko k exhibici. Cena tohoto
dílka byla naopak v jeho prostotě.“
Jan Žalman

ČTVRTEK 14/02
18.00 John Schlesinger /
Daleko od hlučícího davu /
Far From the Madding Crowd
Velká Británie 1967 / hrají: Julie
Christieová, Terence Stamp,
Alan Bates, Peter Finch / CZT /
157 min. / 35mm / EF

NEDĚLE 17/02
18.00 J
 oseph Losey / Bum / Boom!
Velká Británie 1968 / hrají: Richard
Burton, Elizabeth Taylorová, Noël
Coward, Joanna Shimkusová, Romolo
Valli / CZT / 108 min. / 35mm / EF

Pro Johna Schlesingera jsou příznačná
ponurá témata, v nichž se zabývá
propojením vlivu lidské sexuality
a společenských vztahů. Oproti jeho
předcházejících, ze současnosti čerpajících
filmů Daleko od hlučícího davu vykresluje
obraz wessexského venkova 19. století,
jak jej vypodobnil ve svém stejnojmenném
románu Thomas Hardy. Jeho hlavní hrdinkou
je energická, samostatně jednající žena,
jež však jen nesnadně objevuje skutečnou
lásku. Schlesingerově prvnímu barevnému
a širokoúhlému filmu dominuje osobité
vnímání krajiny a vizuální originalita
kameramana Nicolase Roega, pozdějšího
režiséra filmů jako Teď se nedívej nebo
Muž, který spadl na Zemi.
PÁTEK 15/02
18.00 Pavel Juráček / Každý mladý muž
ČSR 1965 / hrají: Pavel Landovský,
Ivan Vyskočil, Jaromír Hanzlík,
Ladislav Jakim, Václav Havel /
82 min. / 35mm
„Na rozdíl od Haška se Juráček nesnažil
vojenskou službu demaskovat jako neblbější
lidské počínání. Zajímal ho jiný aspekt.
Hrdinové Každého mladého muže jsou
vojáky pouze v technickém smyslu, myšlením
zůstávají civilisty navlečenými do uniformy.
Přijali režim vojenského světa, ale vnitřně

Richard Burton, jeho (dvojnásobná)
manželka Elizabeth Taylorová a Noël Coward
(v roli zamýšlené původně pro Katherine
Hepburnovou!) si zahráli hlavní postavy
této málo známé autorské adaptace hry
Tennessee Williamse Vlak s mlékem zde již
nestaví a jeho povídky Člověče, zastavte
tady na cestě. Joseph Losey: „Celý film má
lehký nádech záliby ve smrti. Já osobně se
nedomnívám, že by smrt byla něco kdovíjak
krásného, to je Williamsův nápad. O tomto
filmu je moc obtížné hovořit, protože je
takový, jaký je, totiž přímo jádro Williamse a všechno, co s tím souvisí, je moc zvláštní.
(…) Bum je alegorie, samozřejmě, a hovoří
o západním světě. Ale podle mne to je,
i když se v něm hodně mluví, v podstatě
film o emoci, o hudbě, o hudbě moře,
o hudbě slov a obrazů. (…) Uprostřed
první velké scény mezi Elizabeth Taylorovou
a Richardem Burtonem, kdy rozmlouvají
o diamantu, couvnu kamerou a pak pomalu
vjíždím do prázdné místnosti, kde jejich
hlasy pokračují v onom rozhovoru, načež se
vrátím k hercům. Je to stejný postup jako
předtím v Sluhovi a Nehodě nebo později
v Tajném obřadu. Ano, byly to ty vlny, bylo
to moře a vítr…“
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ÚTERÝ 19/02
18.00 František Vláčil /
Dým bramborové natě
ČSR 1976 / hrají: Rudolf Hrušínský,
Věra Galatíková, Alois Švehlík,
Marie Logojdová / 92 min. / 35mm

ČTVRTEK 21/02
18.00 Rašid Nugmanov / Jehla / Igla
SSSR – Kazachstán 1988 / hrají:
Viktor Coj, Marina Smirnovová,
Petr Mamonov / CZT / 74 min. / 35mm

Asi stále nejméně doceněný film Františka
Vláčila Dým bramborové natě vznikl
v tíživých dobách, kdy se Husákovým
spolehlivým vykonavatelům v čele s Jiřím
Puršem a Ludvíkem Tomanem podařilo
znormalizovat český film až k naprosté
bezvýznamnosti. Režisér se do jisté
míry „pojistil“ jménem autora předlohy
– byl jím režimu zcela oddaný spisovatel
Bohumil Říha. Jeho román Doktor Meluzín
vypráví o emigraci tolerované, ne-li přímo
mlčky doporučené, totiž o tzv. vnitřní
emigraci (pojem byl běžný už pro německé
intelektuály za války). Vláčilův iluzí zbavený
doktor je postava, kterou si nelze představit
jinak než s tváří, gesty, pohyby a hlasem
Rudolfa Hrušínského.
STŘEDA 20/02
20.30 Kirill Serebrennikov / Léto / Leto
Rusko – Francie 2018 / hrají: Roman
Bilyk, Irina Staršenbaumová, Teo
Yoo / CZT / 126 min. / DCP
Leningrad, počátek osmdesátých let
minulého století. Šedou realitou politické
represe prosvítá živelné rockové hnutí
s Viktorem Cojem ze skupiny Kino. Snímek,
jehož střih a postprodukce proběhly bez
účasti režiséra, již rok drženého v domácím
vězení, se stal nejoceňovanějším ruským
filmem za posledních pět let.
Ruská rocková hvězda Viktor Coj
(1962–1990), si v roce 1988 zahrál ve filmu
Jehla, který se, zvláště po zpěvákově smrti,
stal legendou a měl na sklonku Gorbačovovy
éry rekordní návštěvnost. Film promítáme
v Ponrepu o den později, ve čtvrtek
21. února v 18 hodin.

Viktora Coje, hrdinu nového filmu Kirilla
Serebrennikova Léto (v Ponrepu 20. února
v 20.30), můžeme ve filmu Jehla z roku
1988 zažít jako mladíka Mora v nerovném
boji s narkomafií. Moro se po návratu
z Moskvy do Alma-Aty setkává se svou
bývalou dívkou, zdravotní sestrou Dinou,
která ho překvapí svým změněným
chováním. Postupně zjišťuje, že Dina je
zapletena do černého obchodu s narkotiky,
které sama navíc užívá. Stopy překupníků
vedou až do místní nemocnice k chirurgu
Arturovi, jehož s dívkou spojuje patrně
více než profesní vztah. V Sovětském
svazu až do tzv. perestrojky tabuizované
téma podává film na svou dobu výjimečně
atraktivním způsobem. Scény, často
oddělované titulky, případně jednoduchými
animovanými sekvencemi, podbarvují
rockové písně. Naléhavost příběhu zesilují
záběry na displej digitálních hodin, do
času mýtu jej zase zavádějí scény v poušti
u Aralského jezera, kde Dina prochází
odvykací kúrou.
20.30 A
 lbert Sackl uvádí své filmy
Rakousko 1997–2018 / připravil
Henry Hills / celkem 52 mn. / 16mm
Vom Innen; von Aussen /
2006 / 20 min.
Im Freien / 2011 / 23 min.
Steifheit I + II + III / 1997–2018 /
9 min.
NEDĚLE 24/02
18.00 Larry Peerce / Okno do nebe /
The Other Side of the Mountain
USA 1975 / hrají: Marilyn
Hassettová, Beau Bridges, Belinda
Montgomeryová / CZT /
102 min. / 35mm / EF
Odvrácená strana hor, tak zní přesný
překlad filmu, jehož hrdinkou je dívka
Jill. Film vznikl podle skutečného příběhu
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lyžařské instruktorky Jill Kinmontové,
nadějné sportovkyně, která měla
reprezentovat USA v alpském lyžování
na olympiádě roku 1956, ale po úrazu při
závodech zůstala upoutána na invalidním
vozíku. Poté se stala učitelkou na základní
škole a malířkou a nikdy neztratila svůj
životní optimismus.
PONDĚLÍ 25/02
20.30 Andrzej Żuławski / Třetí část
noci / Trzecia część nocy
Polsko 1971 / hrají: Leszek
Teleszyński, Małgorzata Brauneková,
Jan Nowicki / CZT / 100 min. / 35mm
Během druhé světové války je ve Lvově
zřízen vědecký ústav na pěstování vší, které
přenášejí tyfovou nákazu. Jeho zaměstnanci
krmí vši vlastní krví výměnou za ochranu
před zatčením. Żuławského první celovečerní
film prostoupený apokalyptickými motivy,
absurditou a surreálnou imaginací. Poctu
kameramanovi Witołdu Sobocińskému uvede
Iwona Lyko.
ÚTERÝ 26/02
18.00 Mene Tekel 2019
↓
Večer pro Slovensko
Vězení bez mříží / Väzenie bez mreží
Slovensko 2019 / 30 min. / HD
Tento původní pořad pro festival Mene
Tekel bude sestřihem svědectví oral
history a diskuse s přímými pamětníky
období nesvobody. Ústav pamäti národa,
Bratislava, představí tři příběhy dětí
politických vězňů, které na vlastní kůži
zažily, jaké to je vyrůstat v neúplné rodině
a zároveň ztratit možnost uplatnit své
schopnosti v dalším životě.
Třináctý ročník mezinárodního
projektu Mene Tekel se věnuje tématu
Pronásledování rodin v době nesvobody.
V rámci festivalového týdne, který se
uskuteční od 24. února do 3. března,
proběhne kolem třiceti akcí zahrnujících
koncerty, výstavy, filmové projekce, literární
večery, interaktivní pořady pro školy,
setkání s mnoha osobnostmi a řada dalších
programů pro všechny věkové a zájmové
skupiny. (www.menetekel.cz)

20.30 V
 ěra Chytilová / Hra o jablko
ČSR 1976 / hrají: Jiří Menzel, Dagmar
Bláhová, Jiří Kodet, Bohuš Záhorský,
Jiří Lábus, Evelyna Steimarová, Petr
Nárožný / 88 min. / 35mm
projekce za účasti autorky námětu
a spoluscenáristky Kristiny Vlachové
„Film Hra o jablko se pokouší komediální
formou rozkrýt podstatu neustálého sporu
mezi mužem a ženou. Zobrazením hry ve
hře, která se ve svých následcích zvrhne
sama proti sobě, chce tento film ukázat
nebezpečí, jež tkví v našem nezodpovědném
přístupu ke skutečnosti. Je prostě nutné
si neustále uvědomovat, že následky
jakýchkoli našich činů dopadnou na naši
hlavu, a to i tehdy, když všechno počíná
jen jako hra. Nejde v ní totiž jen o vítěze
a poražené, jako každé naše konání i ona
sama přinese svůj plod. Film realizuje
svou myšlenku v prostředí porodnice,
neboť ve faktu zrození dítěte se metafora
dokonale spojuje se skutečností a pomáhá
nám zřetelněji vyjádřit myšlenku filmu.
Dítě, nejdokonalejší lidské dílo, byť
sebelehkomyslněji počaté, ať chtěné či
nechtěné, je prostě tady a my nesmíme
dopustit, abychom ho zničili, i když ho
necháváme žít.“
Věra Chytilová
STŘEDA 27/02
18.00 M
 ene Tekel 2019
↓
Kolektivizace zemědělství
Ve spolupráci s NFA budou prezentovány
dokumenty vztahující se k dramatické
poválečné historii – likvidaci soukromého
zemědělství. Tzv. socializace vesnice
postihla kolem čtvrt milionu rolníků
a nelítostnou perzekucí nevratně zasáhla do
jejich životů. Součástí večera bude diskuse
s odborníky a historiky.
20.30 P
 avel Juráček / Postava
k podpírání / spolur. Jan
Schmidt / ČSR 1963 / hrají: Karel
Vašíček, Ivan Růžička, Pavel
Bártl / 37 min. / 35mm
+ krátký film
Tereza Kozáková / Takovéhle jaro
snad ještě nebylo / ČR 2018 /21 min.
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Pavel Juráček je známý především jako
scenárista a režisér. Zásadním dílem pro
něj však byly i vlastní deníky, jež nabízejí
podrobný vhled do jeho komplikované
osobnosti i do doby, která jej obklopovala
a utvářela. Ve filmu Takovéhle jaro snad
ještě nebylo se střihačka a režisérka
Tereza Kozáková snaží skrze Juráčkovy
deníky číst historii i současnost.
ČTVRTEK 28/02
18.00 Mene Tekel 2019
↓
Leon Lee / Cesty úniku /
Avenues of Escape
Kanada 2017 / CZT / 65 min. / HD / EF
Dlouhá léta pronásledování praktikujících
Falun Gongu v Číně za sebou zanechala
tisíce obětí. Životy tří žen se propojily
tím, že se vydaly na nebezpečnou cestu
za svobodou. „Vyzbrojeny“ pouze mapou
a touhou po spravedlnosti se musely
při útěku před zatčením v komunistické
Číně spolehnout na svou bystrost,
odvahu a soucit cizinců. Zůstat v Číně by
znamenalo jistou smrt, ale ani útěk neskýtá
žádnou záruku.

odpověď na pozvání ředitele oddělení
soudobého umění petrohradské Ermitáže

Milý Dmitriji Ozerkove,
za Vaši nabídku Vám děkuji. Přes
všechny mé sympatie k Rusku, v tuto
chvíli se necítím oprávněn k návštěvě
Ermitáže, vzhledem k podmínkám, za
jakých je vězněn režisér Oleh Sencov.
Velmi bedlivě sleduji další vývoj
událostí,
s přátelskými pozdravy
Jean-Luc Godard
19. listopadu 2018
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Cykly Ponrepo dětem
a Kapitoly z dějin (filmu) připravili
Matěj Forejt, Ariana Horáčková
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změna programu vyhrazena

Ve dnech, kdy se nepromítá, je pokladna
uzavřena. Online předprodej vstupenek
na www.goout.cz.

Vysvětlivky
CZT – české titulky
EF – English friendly

www.nfa.cz
www.facebook.com/kinoponrepo
www.twitter.com/KinoPonrepo

Ponrepo – program a dramaturgie
Milan Klepikov / milan.klepikov@nfa.cz
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Petr Kalfus
Na programu spolupracovali
Jiří Horníček, Tomáš Hála, Milan Líčka,
Lenka Marxová, Jiří Holba, Iwona Lyko,
Věroslav Hába
48

Ponrepo

Program 01–02 / 19

49

KINO
NÁRODNÍHO

Ponrepo
FILMOVÉHO
ARCHIVU

50

Ponrepo

