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Sobota 31/10
20.00 Carte blanche pro Jaroslava
„Jeronýma“ Neduhu / s. 41

Pondělí 09/11
17.30 Vojtěch Jasný / Návrat / s. 25
20.00 Pier Paolo Pasolini /
Oidipus král / s. 9

Neděle 01/11
15.00 Ponrepo dětem / s. 35
17.30 Sunday Bondy Sunday /
dušičkový podvečer věnovaný
Egonu Bondymu / s. 41

Úterý 10/11
17.30 Zbyněk Brynych /
Poločas štěstí / s. 43
20.00 Jean‑Luc Godard /
Banda sama pro sebe / s. 14

Pondělí 02/11
17.30 John Guillermin /
Mrtvý nebo živý / s. 41
20.00 Pier Paolo Pasolini /
Accattone / s. 9

Program

Středa 11/11
17.30 Bud Yorkin / Dvakrát za život / s. 43
20.00 Rossellini – Godard – Pasolini
– Gregoretti / Rogopag / s. 10

Úterý 03/11
15.30 Martin Čihák /
Světová filmová avantgarda / s. 39
17.30 Animační expres BAB
– Mladá slovenská animace / s. 41
20.00 Kon Ičikawa /
Ohně na planinách / s. 21

Neděle 15/11
15.00 Ponrepo dětem / s. 35
17.30 John Guillermin /
Most u Remagenu / s. 44

Čtvrtek 05/11
18.00 Sergej Naděždin /
Nebožtík Theodor / s. 42
Pátek 06/11
17.30 Miloslav Luther /
Svědek umírajícího času / s. 43
21.00 Juliusz Machulski /
Sexmise / s. 43

Neděle 08/11
15.00 Ponrepo dětem / s. 35
4
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Pátek 13/11
17.30 John Guillermin / Smrt na Nilu / s. 43
20.00 Pier Paolo Pasolini / Teorema / s. 10
Sobota 14/11
17.30 Vojtěch Jasný /
Až přijde kocour / s. 25
20.00 Jean‑Luc Godard / Bláznivý
Petříček / s. 15

Středa 04/11
17.30 Film před sto lety /
Chaplin, rok druhý I. / s. 29
20.00 Pier Paolo Pasolini /
Mamma Roma / s. 9

Sobota 07/11
17.30 Vojtěch Jasný /
Všichni dobří rodáci / s. 25
20.00 Jean‑Luc Godard /
U konce s dechem / s. 14

Čtvrtek 12/11
17.30 Vojtěch Jasný / Touha / s. 25

Pondělí 16/11
17.30 F
 ilm před sto lety /
Chaplin, rok druhý II. / s. 29
20.00 Jean‑Luc Godard / Vojáček / s. 15
Středa 18/11
17.30 Vojtěch Jasný /
Přežil jsem svou smrt / s. 26
20.00 Luchino Visconti / Cizinec / s. 44
Pátek 20/11
17.30 Vojtěch Jasný /
Klaunovy názory / s. 26
20.00 Lajos Koltai /
Člověk bez osudu / s. 44
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Sobota 21/11
15.00 Ponrepo dětem / s. 35
20.00 Jean‑Luc Godard / Žena je žena / s. 15
Neděle 22/11
15.00 Ponrepo dětem / s. 36
17.30 Antonio Pietrangeli /
Vzpomínka na Itálii / s. 44

Úterý 01/12
17.30 Petr Tuček /
Svatej z Krejcárku / s. 46
20.00 Pier Paolo Pasolini /
Evangelium sv. Matouše / s. 10
Středa 02/12
17.30 Kon Ičikawa / Dívka z Tokia / s. 22
20.00 Jean‑Luc Godard / Karabiniéři / s. 17

Pondělí 23/11
17.30 Carlo Lizzani /
Veronský proces / s. 45
20.00 Jean‑Luc Godard /
Žít svůj život / s. 16

Čtvrtek 03/12
17.30 John M. Stahl / Až přijde zítřek / s. 46

Úterý 24/11
15.30 Martin Čihák / Československý
amatérský film / s. 39
17.30 Vojtěch Jasný / Pokus o útěk / s. 26
20.00 Kon Ičikawa / Požár / s. 21
Středa 25/11
17.30 Sergej Ejzenštejn /
Křižník Potěmkin / s. 45
20.00 Oleg Kovalov / Sergej Ejzenštejn
– Autobiografie / s. 31

Pátek 04/12
17.30 Sergej Mikaeljan / Prémie / s. 46
20.00 Jean‑Luc Godard / Alphaville / s. 17
Sobota 05/12
15.00 Ponrepo dětem / s. 36
17.30 Arthur Hiller /
Nevidím zlo, neslyším zlo / s. 46
20.00 Arnaud Desplechin /
Tři vzpomínky / s. 46
Neděle 06/12
15.00 Ponrepo dětem / s. 36
17.30 Christian‑Jacque /
Černý tulipán / s. 47

Čtvrtek 26/11
17.30 Alov – Naumov /
Špatná anekdota / s. 31
Pátek 27/11
17.30 Kazimierz Kutz / Lidé z vlaku / s. 45
20.00 Vsevolod Pudovkin /
Prostý případ / s. 32
Sobota 28/11
17.30 Zdenek Sirový / Finský nůž / s. 45

Pondělí 07/12
17.30 Film před sto lety / Chaplin, rok
druhý III. / s. 29
20.00 Jean‑Luc Godard / Vdaná žena / s. 18
Úterý 08/12
15.30 Jan Kolář / Filmové diváctví
v subkulturách / s. 39
17.30 Jan Schmidt / Kolonie Lanfieri / s. 47
20.00 Alain Resnais / Můj strýček
z Ameriky / s. 47

Neděle 29/11
14.30 Ponrepo dětem / s. 36
17.30 Janusz Majewski /
Podnájemník / s. 45
19.30 Alexej German / Je těžké být
bohem / s. 32

Středa 09/12
17.30 Kon Ičikawa / Zklamaná Ohan / s. 22
20.00 Jean‑Luc Godard /
Sbohem jazyku / s. 18

Pondělí 30/11
17.30 Kon Ičikawa / Olympiáda Tokio / s. 22
20.00 Jean‑Luc Godard / Pohrdání / s. 16

Čtvrtek 10/12
17.30 Jean‑Luc Godard / Zachraň, kdo
můžeš (si život) / s. 18
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Pátek 11/12
17.30 Jean Chapot /
Spálené stodoly / s. 48
20.00 Aramisova sa nám páči / s. 48
Sobota 12/12
17.30 Karel Kachyňa /
Vánoce s Alžbětou / s. 49
20.00 Arnaud Desplechin /
Vánoční příběh / s. 49

Úterý 29/12
17.30 Jacques Deray /
Povídka o policajtovi / s. 51
20.00 Jacques Deray /
Tři muži na zabití / s. 51
Středa 30/12
17.30 José Giovanni /
Dva muži ve městě / s. 52
20.00 Arthur Hiller / Stříbrný blesk / s. 52

Neděle 13/12
15.00 Ponrepo dětem / s. 36
20.15 Just! Impro / s. 49
Pondělí 14/12
17.30 Sergej Mikaeljan /
Kouzlo lásky / s. 49
20.00 David Lynch /
Zběsilost v srdci / s. 49
Úterý 15/12
17.30 Arthur Hiller / Učitelé / s. 50
20.00 Jean‑Luc Godard / Socialismus / s. 19
Středa 16/12
17.30 Kon Ičikawa / Viděno osmi / s. 22
20.00 Witold Leszczynski /
Život Matoušův / s. 50
Čtvrtek 17/12
20.00 Emmanuel Laurent / Dva ve vlně / s. 19
Pátek 18/12
18.00 Blake Edwards / Velké závody / s. 50
21.00 George A. Romero /
Noc oživlých mrtvol / s. 51
Neděle 20/12
15.00 Ponrepo dětem / s. 36
Úterý 22/12
15.30 Jan Kolář / Filmová adaptace
a transmedialita / s. 39
Pondělí 28/12
17.30 Arthur Hiller /
Apartmá v hotelu Plaza / s. 51
20.00 John Guillermin / King Kong / s. 51
Program 11–12 / 15
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Druhého listopadu si svět po
čtyřicáté připomene černý den roku
pětasedmdesátého, den, kdy byl zavražděn
Pier Paolo Pasolini…

„Umělecké dílo – ať už se to líbí historikům,
estetikům či komukoli, jak chce – může být
vpravdě uměleckým dílem pro člověka jen
tehdy, vyjadřuje‑li těch několik okamžiků,
kdy se osud dotkl tvůrce (odpusťte mi toto
slovo) nejplněji, tak silně, že už ani on sám
neví a nerozhoduje, zda stojí či nestojí za
to, aby za ně zaplatil či platil, ručil či neručil
životem,“ zapsal si do svého deníku Jiří
Kolář v listopadu 1949.

PPP – forza
del passato

„Natáčet filmy pro elitu není riziko. Je
to povinnost. Skutečná antidemokracie
je masová kultura. To znamená, že
demokratický je takový umělec, který
odmítne pracovat pro konzumní
společnost – ve prospěch tvorby pro
člověka z masa a krve.“ Pier Paolo Pasolini

Pondělí 02/11
20.00 Accattone / Accattone
Itálie 1961 / hrají: Franco
Citti, Franca Pasutová, Silvana
Corsiniová / CZT / 110 min. / 35mm
Darmošlap Accattone z římského
předměstí prochází kruhy Dantova Pekla
s kontrapunktickým leitmotivem Bachových
Matoušových pašijí ve chvílích vzestupu,
až k náhodné, fatální smrti předznamenané
snem o vlastním pohřbu, skrze nějž se
jedině může dostat ze života ve „stínu“
na „slunce“. Realistický „barbarismus“
v zobrazování prostředí (včetně dialogů
a fragmentární montáže) je transcendován
dreyerovskými detaily tváří hrdinů: povaleče,
který chce žít lidsky, ale už to neumí,
prostitutky Maddaleny či dívky Hvězdičky,
jež mu má „ukázat cestu“. Individualistická
vzpoura na dně (v duchu hesla „buď zabije
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svět mne, nebo já jeho“) nemůže skončit
jinak než tragicky.
Středa 04/11
20.00 M
 amma Roma / Mamma Roma
Itálie 1962 / hrají: Anna Magnaniová,
Ettore Garofolo, Franco Citti, Silvana
Corsiniová / CZT / 102 min. / 35mm
Příslušníci extrémně pravicových
studentských organizací Mladá Itálie
a Národní avantgarda inzultovali Pasoliniho
při premiéře jeho dalšího filmu Mamma
Roma. Tento film rovněž tematicky
vycházel ze dvou prvních režisérových
románů, z prostředí pasáků a prostitutek
římského předměstí. Žebrák Accattone
nedokázal překročit svůj stín vlastními
silami. Prostitutka Mamma Roma se
pokouší s nejvyšším vypětím sil povznést
sebe i svého syna do maloměšťáckého
prostředí. Zhýčkaný mladý Ettore byl
vychován k nicnedělání, a tak jen přechází
do lépe organizované party a místo nadávat
a opovrhovat se učí krást… Pasolini
odsuzuje život Ettoreho, svobodného,
ničemného „vrabčáka“, i sociální podmínky
předurčující jeho osud, ale zároveň
vykresluje prostředí i typy postav
s nelíčeným obdivem a láskou. Svého hrdinu,
stojícího nad propastí Dantova Pekla,
patetizuje, zejména ve scéně umírání, která
je obrazově stylizována v duchu Mantegnova
Oplakávání Krista s převládajícími světlými
tóny a s Vivaldiho hudbou. Ettorův osud
Pasolini zobecňuje, typizuje a zřejmě se
i sám do něj promítá jako do „ukřižované“
oběti společenských poměrů.
Pondělí 09/11
20.00 Oidipus král / Edipo re
Itálie 1967 / hrají: Franco Citti,
Silvana Mangano, Carmelo Bene,
Alida Valli / CZT / 97 min. / 35mm
+ krátký film Jiřího Golda
Zaklínání / ČSR 1969 / 15 min. /
35mm
Oidipův mýtus je zasazen do okrových
barev marockých exteriérů a do růžových,
hnědých a zelených barev kostýmů, které
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(jako později v Médei) byly syntézou prvků
starořeckých, aztéckých, sumerských
a afrických. V poslední části, inspirované
dramatem Oidipus na Kolónu, kam hrdinu
místo dcery Antigony doprovází mladík
Angelo, přicházejí oba do současné
Bologně, kde Pasolini začal psát básně
a „revolucionář“ Oidipus hraje na flétnu
Pochod padlých revolucionářů před kostelem
a poté v Miláně před tovární branou, aby
pak zemřel na zelené louce, objevující se
v prvních záběrech filmu… Nelze popřít,
že vznik vlastního oidipovského komplexu
vyjádřil Pasolini v maximálně sugestivních
obrazech (a zde s minimem dialogů)
a právem považoval toto dílo za své
nejfilmovější.
Středa 11/11
20.00 Rogopag / Rogopag
Itálie – Francie 1962
Roberto Rossellini / Cudnost
Jean‑Luc Godard / Nový svět
Pier Paolo Pasolini / Tvaroh
Ugo Gregoretti / Hrabající kuře
hrají: Orson Welles, Ugo Tognazzi,
Jean‑Marc Bory, Rosanna Schiaffino,
Bruce Balaban / CZT / 113 min. / 35mm
Za neslýchaným jménem Rogopag se
neskrývá, jak by se dalo čekat, další
japonská předpotopní nestvůra, nýbrž
čtyřhlavé dítě producentského nápadu
nechat natočit povídkový film jedním
francouzským a třemi italskými režiséry
a název poskládat z prvních písmen jejich
jmen: Ro(ssellini), Go(dard), Pa(solini);
závěrečné G patří tehdy nadějnému, dnes už
lehce pozapomenutému Ugo Gregorettimu.
Příspěvky Roberta Rosselliniho a Jeana
‑Luca Godarda (ve stejném roce došlo
i k jejich přímé spolupráci na filmu
Karabiniéři) rozhodně nepřinesly do jejich
filmografie nic převratného (Rosselliniho
tragikomická moralita překvapuje snad jen
mírou hořkosti), zato Pasoliniho epizoda
způsobila v historii italského filmu malé
zemětřesení. Orson Welles v ní hraje
samolibého cynického režiséra natáčejícího
film o ukřižování Ježíše Krista. Pasolini
10

byl kvůli této povídce s názvem Tvaroh
obviněn prokurátorem republiky z údajného
zneuctění náboženství a odsouzen ke
čtyřem měsícům vězení. Rozsudek byl zrušen
až v roce 1967.
Pátek 13/11
20.00 Teorema / Teorema
Itálie 1968 / hrají: Terence Stamp,
Silvana Mangano, Massimo Girotti,
Anne Wiazemsky, Laura Betti, Ninetto
Davoli / CZT / 92 min. / 35mm
+ krátký film Eugèna Deslawa Pochod
strojů / Francie 1929 / 7 min. / 35mm

vkládá své pocity, jak je v jeho filmech
obvyklé) ukázal jako živou postavu, téměř
současnou, jako poněkud dogmatického,
přísného revolucionáře. Vidí a zobrazuje
ho očima prostého lidu, venkovského
„proletariátu“. Současně však v hudební
rovině a v obrazové kompozici (Piero della
Francesca, Duccio, Giotto, Donatello) cituje
mýtus a jako by ho porovnává s „realitou“.

Teoremu se nejprve Pasolini po své
návštěvě USA rozhodl natáčet v New Yorku.
Amerika ho nadchla revoltujícími beatniky,
hnutím hippies a černých radikálů, sexuální
revolucí. Zachoval si však přesto skeptický
odstup a z finančních důvodů si pak pro
svůj film našel jiné centrum průmyslové
buržoazie – Milán, jenž se nakonec stal
dějištěm filmu. Ninetto si zde zahrál roli
„andělského“ pošťáka, zvěstujícího příchod
Hosta – napůl Krista a napůl ďábla, který
poskytne tělesnou lásku všem členům rodiny
majitele továrny a probudí v nich „svatost“,
křesťanskou lásku, vytržení… Pasolini
označil Teoremu za „semioticko‑erotickou
zprávu“, za „báseň ve formě výkřiku
zoufalství“.
Úterý 01/12
20.00 Evangelium svatého Matouše /
Il Vangelo secondo Matteo
Itálie – Francie 1964 /
hrají: Enrique Irazoqui, Margherita
Carusová, Marcello Morante, Mario
Socrate CZT / 128 min. / 35mm
Pasolini nechtěl vytvořit „náboženské dílo“,
ale spíše v jistém smyslu „ideologické“.
Daří se mu uskutečnit dvojí, obtížný záměr.
Používá snímací metody cinéma‑vérité
(dokumentárnost, ruční dynamická kamera),
neherců (jsou mezi nimi jeho přátelé, matka,
rolníci, španělský student ekonomie v roli
Krista) a současných oděvů k tomu, aby
Krista (do něhož autor do značné míry
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„Lidé slzí před Van Goghem, jako kdyby
s pláčem otevírali náboženskou knihu. Já,
když jsem býval ztracen, zašel jsem do kina
na Godarda. A ještě dneska, jakmile už sám
sebe nenacházím v mých vlastních filmech
a nevím, proč filmy dělám, jdu se podívat na
Godarda. Pak se mi v hlavě všechno srovná.
Role Mistra – to je přesně ono. Někdo, kdo
ti dovolí najít sebe sama v řádu světa.“
Philippe Garrel (duben 2015)

GODARD DNES

JLG 85

Co říkáte tomu, co se momentálně
v Evropě děje? Kde se bere ta
celková neschopnost pohybu?
Kromě lidí příliš starých a lidí příliš mladých
jako by už žádní jiní nezbyli. Podívejte
se jenom na tu cenu z Cannes, kterou
jsem dostal já (Sbohem jazyku) společně
s Xavierem Dolanem (Mami!), kterého
neznám. Porota tím rozhodnutím spojila
starého režiséra, který natočil mladý film,
a mladého režiséra, který natočil film
starodávný. Dokonce si zvolil starý formát
– a to je to nejmenší, co se dá říct.
Proč se nic nehýbe? Protože to všem
vyhovuje! Všichni chtějí šéfa, tak ho mají,
chtějí vůdce, mají je. Kdysi, je to už dávno,
jsem si uvědomil, že právě kinematografie
je prostorem, který nabízí možnost změny,
pokud k ní ovšem přistupujeme určitým
způsobem. Je to svět v malém. Není
tu osamělý jedinec, ale živoucí buňka
společnosti, jež je k užitku všem. Film je
jediný prostor, kde se patnáct, dvacet, sto
osob může rozhodnout, že budou vlastní
práci dělat jinak.
Buňka Godard…
Žádná buňka Godard! Pořád je tu ale touha,
aby malá skupina dosáhla toho, že se
něco změní. Chvíli to byla nouvelle vague,
nová vlna. Chviličku. Jestli jsem trochu
nostalgický, tak proto. Byli jsme tři: François
Truffaut, já a Jacques Rivette. Za strýce

12
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jsme měli Rohmera, Melvillea, Leenhardta…
Byli jsme tři kluci, kteří opustili své rodiny.
Jacques Rivette, na způsob Frédéricka
Moreaua (z Flaubertova románu Citová
výchova, pozn. překl.), odešel z Rouenu do
Paříže. Truffaut a já jsme si hledali jinou
rodinu, než byly ty naše.
A měl jste pocit, že všichni tři máte
cosi společného? Jak by se to dalo
pojmenovat?
Nijak. Nemožnost to pojmenovat na tom
právě byla dobrá.
Cosi, co člověk zakusí, ale
nevysloví…
Byli jsme samozřejmě více nebo méně
ovlivnění každý tím svým. Já literaturou,
myslím, že kvůli mámě, která hodně četla
a dovolila mi prohrabovat se v knihovně.
(…) V mnohém jsme se sice rozcházeli, na
dvou či třech věcech jsme se ale shodli.
Naší ctižádostí bylo, aby naše první romány
vyšly u Gallimarda. Což se Eriku Rohmerovi
s jeho prvním románem povedlo… Vše
bylo hodně spojeno s objevy, které nám
umožnila Cinémathèque française. (…)
Jako kritik jsem byl zpočátku tak nějak
zakřikle opatrnický. Rivette a Truffaut byli
mnohem víc nabroušení než já. V archivním
kině Henriho Langloise, v téhle jeskyni Ali
Baby, jsme našli svět, který směl patřit nám
a jenom nám.
Kdysi jste v rozhovoru pro Cahiers
du cinéma zpovídal Roberta
Bressona o důležitosti formy. První
věc, kterou vám řekl, byla: Jsem
malíř…
Ano, byl malíř, jeho obrazy jsem ale nikdy
neviděl…
Souhlasil jste s ním ohledně
primární důležitosti, kterou
připisoval formě?
Ne, je to spíš pohyb tam a zpátky, řekl bych.
Rád užívám obrazu, že se člověk ponoří
a pak se zase vynoří na povrch. Vyjde
z povrchu a jde do hloubky. A pokaždé víc…,
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tak nějak. Bresson napsal malou knížku,
moc dobrou, která se jmenuje Poznámky
o kinematografu. Říká tam: „Ujisti se, že
jsi vyčerpal vše, co lze vyjádřit nehybností
a tichem.“ Nějak si dneska nejsem jist, jestli
jsme to vyčerpali! (smích)
Také Maurice Pialat si myslel, že se
stane malířem…
Jeho film Van Gogh je krásný, moc krásný.
Jedině takhle bylo vůbec možné udělat film
o umění. Nemám od Pialata rád všechno,
nehledě na to, že měl složitou povahu. Když
se filmaři pokoušejí točit o malířích, je to
často katastrofa!
Není vám nakonec líto, že jste do
Cannes nejel?
Ta věc už neexistuje.
Chcete říci: festivaly jsou
k ničemu?
Nesměly by se dělat takhle. Zase jeden
prostor, kde by bylo zapotřebí dělat všechno
jinak…
(Z rozhovoru z 27. května 2014
uveřejněného 10. června 2014
v deníku Le Monde.)

Sobota 07/11
20.00 U konce s dechem / A bout de souffle
Francie 1959 / hrají: Jean Sebergová,
Jean‑Paul Belmondo, Daniel
Boulanger, Jean‑Pierre Melville,
Jean‑Luc Godard / CZT / 85 min. /
35mm
Film, který založil dvě legendy, Godardovu
a Belmondovu, a upevnil jednu už existující:
režisér Jean‑Pierre Melville se tady objevil
v roli spisovatele sršícího ironickými
bonmoty. V předvečer začátku natáčení,
16. srpna 1959, píše Godard, trochu nesvůj
a plný pochybností, zda se mu podaří
postavit se po bok čerstvě proslavenému
Truffautovi: „Milý Françoisi, za pár dnů Ti
dám přečíst dialogy. Však to byl Tvůj scénář.
Včera jsem o tom mluvil s Melvillem. Jemu
a promítání pracovní kopie velkého Momo
(přezdívka Erika Rohmera) vděčím za to,
že se mi konečně zvedla nálada. Rád bych
Ti napsal víc, ale při mém vyčerpání by mě
takový silácký kousek zítra bránil v práci.
Točíme sedmnáctého za každého počasí.
Stručně řečeno, půjde o kluka, co myslí
na smrt, a o holku, která na ni nemyslí…
Přátelské pozdravy od jednoho z Tvých
synů.“
Úterý 10/11
20.00 Banda sama pro sebe / Bande à part
Francie 1963 / hrají: Anna Karina,
Claude Brasseur, Sami Frey, Louisa
Colpeynová / CZT / 90 min. / 35mm
+ krátký film Charlotta a její
Jules / Francie 1958 / 12 min. / 35mm
Předfilm Charlotta a její Jules má hodnotu
spíše historickou, protože jde o první
setkání tehdy jen zasvěcencům známého
filmového kritika Godarda s téměř neznámým
hercem Belmondem. Toho tu sice vidíme,
ale neslyšíme; nekonečnou slovní tirádu
namluvil při postsynchronech sám Godard,
což už se později (u tří dlouhých filmů, které
spolu natočili) naštěstí neopakovalo.
Celovečerní, v naší distribuci neuvedená
Banda sama pro sebe patří dodnes mezi
nejcitovanější filmy celé nové vlny (byť podle
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autora těchto řádek neprávem).
To, že Quentin Tarantino pojmenoval svou
produkční společnost právě po tomto
snímku, dobře ilustruje, kterou částí
Godardova díla se dnešní americký film byl
schopen (pokud vůbec) inspirovat: totiž
mladistvě pohodovým, neřkuli kultovním
„Godardem light“, nikoli komplexním
Godardem pozdějších let. Ale dosti
kritizování; i u Bandy samozřejmě platí
postřeh věrného kameramana Coutarda:
„Godard netočil samá veledíla, ale
i v těch nejméně povedených filmech
se najde vždycky pár minut, které jsou
geniální.“ Bernardo Bertolucci těch pár
minut našel a ve svém filmu Snílci (2003)
zrekonstruoval. Na viděnou v Louvru!
Sobota 14/11
20.00 Bláznivý Petříček / Pierrot le fou
Francie 1965 / hrají: Jean‑Paul
Belmondo, Anna Karina, Dirk Sanders,
Sam Fuller / CZT / 101 min. / 35mm
+ krátký film Podivuhodný
kouzelník / r. Zdeněk Kopáč /
ČSR 1965 / 15 min. / 35mm
Už se opět našla!
Co? Věčnost.
Jsou to moře zašlá
se sluncem.
Arthur Rimbaud
První slovo je: Velázquez. Vzápětí se objeví
Petříček, ale je to vlastně Ferdinand a…
vypadá jako Belmondo. Zamiluje se – a není
divu! – do Anny Kariny, která se tu jmenuje
Marianne a příjmení dostala po Renoirovi.
Úkolu povědět nám, co se vlastně skrývá
za slovem kinematografie, se zhostí muž
jménem Sam Fuller. A pak už může cesta
začít. Cesta s cílem, jejž neomylně vytyčil
básník, který vešel do dějin jako „prokletý“.
Pondělí 16/11
20.00 Vojáček / Le Petit soldat
Francie 1960 / hrají: Michel Subor,
Anna Karina, Laszlo Szabo, Jean‑Luc
Godard / CZT / 80 min. / 35mm

+ krátký film Françoise Reichenbacha
Listopad v Paříži / Francie 1956 /
9 min. / 35mm
V roce 1959 chtěl Jean‑Luc Godard získat
pro vedlejší roli svého filmu U konce
s dechem dánskou herečku, jež mu
učarovala v reklamách na mýdlo a zubní
pastu. Devatenáctiletá Anna Karina odmítla,
protože by se musela ukázat nahá, ale
nečekaný triumf díla ji přesvědčil, aby přijala
roli v Godardově následujícím filmu Vojáček.
Zbytek je známý: šestiletý manželský
svazek a sedm dalších společných filmů,
které krom jiného vypovídají o jedné
velké fatální lásce, stejně frustrující jako
inspirující. Ve Vojáčkovi hraje Anna Karina
Veroniku Dreyerovou (příjmení je poctou
dánskému režisérovi), milenku muže, který
se během alžírské války přidá ke skupině
francouzských teroristů. Politický konflikt
vidí Godard spolu se svým antihrdinou jako
síť neprůhledných, krutých intrik, jež tvoří,
jako v Antonioniho pozdějším Povolání:
reportér, kulisu pro hlubší a osobnější
otázky. Komunistická část francouzské
kritiky podezírala Godarda ze sympatií
ke krajní pravici a ve své nepřízni mu už
zůstala věrná. Snímek se však nezamlouval
ani vládním kruhům, které ho po dva roky
nedovolily uvést do kin. Poznámka na okraj:
Godard vpašoval do scény v automobilu
poklonu Raoulu Coutardovi v podobě věty,
kterou autor českých titulků nepovažoval
za nutné přeložit: „Raoul Coutard,
můj přítel, nejbrilantnější francouzský
kameraman říká, že…“
Sobota 21/11
20.00 Ž
 ena je žena /
Une femme est une femme
Francie 1961 / hrají: Anna Karina,
Jean‑Claude Brialy, Jean‑Paul
Belmondo / CZT / 78 min. / 35mm
+ krátký film Pierra Kasta Žár tisíců
sluncí / Francie 1965 / CZV /
24 min. / 35mm
Komedie ilustrující skutečnost, že vedle
oficiální morálky existuje nejméně ještě
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jedna (ženská). Zasazuje se o přirozené
právo žen bojovat vlastními zbraněmi.
Karty jsou rozdány po klasickém způsobu:
muž (Jean‑Claude Brialy), jeho žena (Anna
Karina) a jejich přítel (Jean‑Paul Belmondo).
Belmondovo filmové příjmení udává tradici,
z níž Godardova jediná komedie vychází
a kterou oslavuje: Lubitsch. Svým laděním
se film Žena je žena nejvíce přiblížil poetice
Jacquesa Demyho, jehož celovečerní debut
Lola byl právě nadšeně přijat v kruhu
modernistů francouzské nové vlny. Demy
i Godard pracovali s týmž kameramanem,
Raoulem Coutardem. Pro film Žena je
žena si Godard od Demyho „vypůjčil“ ještě
skladatele hudby a písniček Michela
Legranda a tvůrce výpravy Bernarda Eveina.
Krátká scéna s Jeanne Moreauovou dala
příležitost k „neplacené reklamě“ pro další
důležitý film sezony Jules a Jim.
Pondělí 23/11
20.00 Žít svůj život / Vivre sa vie
Francie 1962 / hudba: Michel
Legrand / hrají: Anna Karina, Sady
Rebbot, André S. Labarthe / CZT /
78 min. / 35mm
+ krátký film Pierra Aliberta
Kubismus / Francie 1965 /
CZV / 15 min. / 35mm
„V čem najdeš vykoupení?“ ptá se kněz Jany
z Arku v Dreyerově filmu. „Ve smrti.“
Anna Karina alias Nana (ve Vojáčkovi se
jmenovala Veronika Dreyerová) se právě
na tuto scénu dívá ve své roli prodavačky
gramodesek, z níž se stane prostitutka.
Motto: „Člověk se musí ostatním dát a sobě
zůstat věrný“ (Montaigne) bere hrdinka
filmu Žít svůj život doslova. Mezi dívky
ze dvou vzdálených epoch se tu neklade
žádné laciné rovnítko, společný mají jen
onen tragický moment, v němž jejich osud
dojde spirituálního naplnění a jejž divačka
v temném kinosále sotva tuší. Filmem ve
filmu, rozdělením do dvanácti kapitol,
mezititulky, monology a dokumentaristicky
působícími scénami s původním zvukem si
Godard udržuje od svého příběhu odstup.
O snímku vyznamenaném zvláštní cenou
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poroty na MFF v Benátkách 1962 napsal
François Truffaut ve své recenzi: „Film
jako Žít svůj život nás neustále vede až
na hranici abstrakce, pak zase na hranici
konkrétna, a právě tohle ,sem a tam‘ je to,
z čeho vzniká emoce. Jsou filmy, při kterých
si člověk v obdivu řekne sklesle: co se dá
po nich ještě natočit? Ale ty nejlepší filmy
budí dojem, že otevírají dveře a že s nimi
kinematografie začíná stále znovu. K nim
patří Žít svůj život.“ A v soukromém dopise
dodává: „Nedávno jsem ho zase viděl. Pane
bože, já v kině často nepláču…“
Pondělí 30/11
20.00 Pohrdání / Le Mépris
Francie – Itálie 1963 / hrají: Michel
Piccoli, Brigitte Bardotová, Fritz
Lang, Jack Palance, Jean‑Luc
Godard (v roli asistenta Fritze
Langa) / CZT / 95 min. / 35mm
+ krátký film Petera Fleischmanna
Interview s Fritzem Langem / SRN
1963 / CZV / 17 min. / 35mm
Pocit rozporu mezi nanicovatou současností
a do ideálu stylizovanou minulostí jako výzva
návratu k antice se táhne celými dějinami
umění a nedal spát ani Godardovi. Ten
se samozřejmě nemohl pro svého Vergilia
vypravit jako Dante o staletí nazpátek, do
augustovské antiky. I v krátkých dějinách
filmu však už existovalo cosi jako „země
zaslíbená“ a její Vergilius byl v době
natáčení Pohrdání dosud naživu: Fritz
Lang. Godard tedy nechal uctívaného tvůrce
Metropolis hrát sebe sama, režiséra, který
zde nenatáčí nic jiného než… homérský
mýtus. Nápad skloubit takto „dvě antiky“
by mohl vyvolat údiv, kdyby se ho Godardovi
nepodařilo uskutečnit s tak přesvědčivou
samozřejmostí. Na tomto pozadí se pak
odehrává příběh moderního muže, který
nedokáže vzdorovat síle peněz (Michel
Piccoli coby evropský scenárista kontra
Jack Palance coby hollywoodský producent)
a v pohrdání sebou samým přichází i o svou
lásku (Brigitte Bardotová). Tragickým
vyústěním zápletky odsouzený k nejhoršímu
trestu – přežití – mu nakonec nezbývá
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nic jiného, než vrátit se na místo, kde se
z Pomíjivého dělá Věčné.

DOPIS FRITZE LANGA MICHELOVI
PICCOLIMU
(…) Godarda mám vážně moc rád. Upřímně
a velmi zodpovědně se snaží postupovat
stále dál, tak, jako to dělala naše generace
v němé éře a na počátku zvukové. Mám
dojem, že Jeanu‑Lucovi jde víc o nalezení
vlastního stylu, zatímco já se ve svých
filmech zajímám víc o obsah příběhu, který
chci vyprávět. Jsem si jist, že Jean‑Luc
vůči publiku neudělal žádný ústupek. Ze
zkušenosti vím, že vždycky, kdy člověk
vstupuje na nové cesty, setká se jen
s odporem a s nesouhlasem producentů,
kteří střílejí nazdařbůh na všechno, co
nedokážou pochopit.
(…) Pohrdání je nesmírně krásný film. Když
se Jean‑Luc rozhodl svěřit roli Paula Vám,
musel mít zrovna moc dobrý den. Když
pomyslím na Vaši velkou scénu v interiéru
Malaparteho vily nebo na scény, v nichž
jsme si zahráli spolu… nikdy mi nepřipadáte
jako herec hrající svou roli, ale vidím živého
člověka hledajícího své poslání a svou
skutečnou duši… trpícího člověka.“
Fritz Lang, 3. srpna 1963, Beverly Hills

Středa 02/12
20.00 Karabiniéři / Les Carabiniers
Francie – Itálie 1962 / hrají:
Marino Masé, Albert Juross,
Geneviève Galéaová, Catherine
Riberoová / CZT / 75 min. / 35mm
+ krátký film Válka na východě /
10 min. / 35mm
Nejradikálnější z Godardovy rané „modré“
periody jsou Karabiniéři, absurdní
protiválečná bajka o dvou prosťáčcích,
kteří se nechají naverbovat do války blíže
neurčených mocností. Námět pocházel
od Roberta Rosselliniho, dodnes jednoho

z hlavních zdrojů Godardova estetického
uvažování. Lakonická „neotesanost“
nevyprchala z filmu Karabiniéři ani po více
než půl století a lze si snadno představit,
jak mocně musela zasáhnout první diváky.
Německý filmový historik Enno Patalas
vzpomíná: „Jeden známý nám přišel sdělit,
že Godard natočil úplně hrozný film, takže
konečně poznáme, jak jsme se v něm zmýlili.
Nechali jsme si tedy s mojí ženou od něj ten
strašný film vypravovat, byli to Karabiniéři,
a čím déle mluvil, tím víc rostlo naše
nadšení.“
Pátek 04/12
20.00 A
 lphaville / Alphaville
Francie – Itálie 1965 / hrají: Eddie
Constantine, Anna Karina, Akim
Tamiroff, Howard Vernon, Laszlo
Szabo / CZT / 92 min. / 35mm
+ krátký film Eugèna Deslawa
Elektrická noc / Francie 1928 /
9 min. / 35mm
„Čas hovoří slovy jako je láska,“ píše Paul
Eluard v Hlavním městě bolesti (smutku).
Ve městě jménem Alphaville je slovo láska na
indexu, čas byl redukován na současnost.
Spojení s minulostí, vzpomínkami a mýty
je přerušeno, vysáto upírským profesorem
Vonbraunem, jehož pravé jméno je
Nosferatu. Do města, které zná pouze
elektrické světlo a které kontroluje
počítač Alpha 60, může tajný agent
zapovězené minulosti vnést světlo poezie,
ukryté v prometheovském zapalovači, jen
v přestrojení za soukromého detektiva
ve stylu Chandlerova románu a Hawksova
filmu s výmluvným názvem Hluboký spánek.
Agentem procitnutí ze dřímot technokratické
totality konzumu do lásky a transcendence
je Lemmy Caution, postava, kterou Godard
převzal z dobrodružné série, jejíž kultovní
status v padesátých letech je srovnatelný
jenom s pozdějším Jamesem Bondem (u nás
se tyto filmy pochopitelně nehrály). Godard
angažoval i Lemmyho představitele Eddieho
Constantina s douškou, že „je to jediný
herec s fyziognomií Marťana“. Po čtvrt
století si na něj znovu vzpomněl a obsadil
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ho do stejné role (jeho poslední) ve svém
Německu devět nula. V Alphaville Lemmy
s krycím jménem Ivan Johnson bojuje po
svém způsobu, vybaven tvrdými pěstmi
a revolverem, ale protentokrát raději
i sbírkou Eluardových veršů.
Pondělí 07/12
20.00 Vdaná žena / La Femme mariée
Francie 1964 / hudba: Ludwig
van Beethoven / hrají: Macha
Merilová, Philippe Leroy, Roger
Leenhardt / CZT / 90 min. / 35mm
+ krátký film Rogera Leenhardta Ženy
a květiny / Francie 1963 / CZV /
11 min. / 35mm
Jako značná část jiných vdaných žen,
rozdělila si hlavní hrdinka své relativní
štěstí mezi dva muže, manžela a milence
(o muži‑dítěti nemluvě). Z tohoto života
vybírá režisér 24hodinový, nijak zvlášť
dramatický „vzorek“. Vedlejší roli novináře,
který žije se vzpomínkami na léta strávená
v německém koncentračním táboře, hraje
významný dokumentarista Roger Leenhardt
(režisér našeho předfilmu). Improvizující
metodou cinéma‑vérité natočeným
sekvencím a analyticky‑distancovaným
detailům milostných scén dodává přesná
montáž soudržnou celistvost a určitou
„střídmou krásu“. V Godardově rané tvorbě
je Vdaná žena jedním z nejpřesvědčivějších
pokusů o smíření zobrazení moderního
života s – v pravém slova smyslu
– klasickým smyslem pro kompoziční
vyrovnanost. V tomto ohledu je i výběr
hudby naprosto logický a přesný.
Středa 09/12
20.00 Sbohem jazyku / Adieu au langage
Francie 2014 / hrají: Heloïse
Godetová, Zoé Bruneauová, Kamel
Abdeli / CZT / 70 min. / HD / 2D
+ krátký film Vladimíra Šilhana Žít /
ČSR 1964 / 8 min. / 35mm
Obraz ruky koupající se v nádrži se spadlými
listy plovoucími na hladině vody. Blikající
barvy na mokré vozovce, kapky deště
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v loužích nebo na skle auta, pes zpozornělý
na lesní stezce, syté barvy „bigger than
life“ nebo spíš „bigger than adult life“,
váza s květinami nebo knihy rozložené na
stole, náhlý střih na muže padajícího po
hlavě do kašny, stálá dětská neskutečnost
skutečnosti, strašná touha se smát
nevěda přesně čemu. A žádné spočinutí, ty
nejkrásnější obrazy filmu problesknou tak
rychle, že nevíme, jestli se nám nezdály. Do
obřadných tahů smyčců znějí nekorigované
„poruchy“ zvukové aparatury, jenže něco
jako porucha v dětském světě neexistuje,
všechno je správné.
Rekapitulace hledání nového jazyka:
– odzbrojení autora‑mistra (nemilosrdné),
– trouvailles (nálezy všeho druhu, bez
filtrace takzvaně „chybných“),
– rozjitřování senzitivity (permanentní).
Pojmy k definování jednoho filmu, jenž chce
být zároveň metodou pro kinematografii
budoucnosti.
Čtvrtek 10/12
17.30 Zachraň, kdo můžeš (si život) /
Sauve qui peut (La vie)
Švýcarsko – Francie 1980 / hrají:
Jacques Dutronc, Isabelle
Huppertová, Nathalie Bayeová,
Roland Amstutz / CZT / 82 min. / 35mm
„…pořád mi říkají, proč raději nenatočím
nového Bláznivého Petříčka…“
Jean‑Luc Godard
Po svém rázném rozchodu s „buržoazní“
kinematografií na počátku sedmdesátých
let vyrobil k levici konvertovavší Godard
(kdysi osočovaný z pravicového anarchismu)
za zcela „partyzánských“ podmínek několik
videoesejů, které si našly cestu jen
k úzkému kruhu zasvěcenců. Když se na
konci dekády opět vrátil k filmům pro
kina, vyvolalo to značnou publicitu
– legendu, která se kolem něho vytvořila,
jeho několikaleté „zmizení“ spíše posílilo.
Zachraň, kdo můžeš (si život) se
odehrává v našem dobře známém systému
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všeprostupující prodejnosti – prostituce
v soukromí i v tvorbě. I tento Godardův
film se tudíž mohl jmenovat Pohrdání – ale
nebylo už možné jej natáčet jako v roce
1962. Godardovy klasické filmy z šedesátých
let zůstávaly při veškerém obrazoborectví
a navzdory tragickému poselství „krásné“,
Bláznivý Petříček, kterého jsme uvedli
v listopadu, je toho dobrým dokladem. Všech
iluzí zbavený Godard přelomu sedmdesátých
a osmdesátých let již odmítá ze svého
pohrdání vyjímat „filmový zážitek“ a staví
na lavici obžalovaných i diváka a sebe coby
tvůrce. Zde máme co do činění s filmem,
který se nechtěl líbit – a podařilo se mu
to. O záměrném „špatném naladění“ hovoří
i zpěvák Jacques Dutronc, tehdy herecký
představitel režiséra jménem Godard, který
má s reálným Godardem společnou jenom
vestu a některé další během natáčení
vypůjčené části oděvu.
Úterý 15/12
20.00 Socialismus / Film socialisme
Francie 2010 / hrají: Christian
Sinniger, Alain Badiou, Catherine
Tanvierová, Patti Smith, Jean‑Marc
Stehlé, / CZT / 102 min. / DVD
Místo Socialismus by se Godardův
předposlední celovečerní film mohl stejně
dobře jmenovat Kapitalismus, nechal se
slyšet režisér. Historie, Umění, Evropa – to
by rovněž mohly být legitimní názvy ne pro
jeden, ale pro většinu Godardových filmů
z posledních dvaceti let. Tentokrát poslal
autor různé pasažéry – vedle fiktivních
postav i filosofa Alaina Badioua a zpěvačku
Patti Smith – na plavbu po Středozemí;
nezávislá druhá linie nám představí jeden
malý rodinný podnik ve Francii, kam se
dostaví žurnalisté, neboť otec kandiduje
v kantonálních volbách. Každá z linií je
pojednána odlišně, co se týče formy, stylu
i paradoxního podání; žádná samozřejmě
není (zne)užita k „budování příběhu“.
V první spolu navíc rovnocenně alternují
naprosto nesourodé techniky záznamu
obrazu, to vše za rytmizujících nárazů
maximálně „nahuštěné“ zvukové stopy,

bubnujícího a syčícího „větru historie“, který
u Godarda bičuje a pohání vpřed zbloudilou
loď staré Evropy. Z arzenálu dějin myšlení
a kultury promlouvá – prostřednictvím slov
nebo obrazů – řada vznešených stínů,
zvláště pak těch, k nimž se Godard vrací
s až umanutou pravidelností: Rossellini,
Velázquez, Ejzenštejn, Rembrandt, Beckett.
Jako u žádného druhého filmaře platí
u Godarda, že opakování je matka novosti.
Čtvrtek 17/12
20.00 Emmanuel Laurent / Dva ve vlně /
Deux de la Vague
Francie 2010 / účinkují / Jean‑Luc
Godard, François Truffaut, Isild
Le Bescoová, Fritz Lang, Jacques
Rivette, Claude Chabrol, Jean
Cocteau, Eric Rohmer / CZT /
91 min. / DVD
Příběh přátelství dvou vyhraněných
osobností, příběh s nedobrým koncem.
Dějiny umění nabízejí bezpočet variant
jednoho základního schématu. Také příběh
Jeana‑Luca Godarda a Françoise Truffauta
se vpisuje do prastaré tradice, také jeho
poutavost vychází ze skutečnosti, že se
zde prolíná mnoho rovin: lidská, morální,
estetická i politická. Devadesát minut je
směšně málo času, i kdybychom si chtěli
z těchto rovin vybrat jen jednu a aspoň
letmo zmínit vše podstatné. Co se stihnout
dá, je: uvést diváka do atmosféry Francie
padesátých let, v níž se rodilo hnutí „nové
vlny“, představit mu hlavní aktéry kritických
bitev v dobových záznamech, ukázkách,
osobních svědectvích. Vycházející hvězda
současného francouzského filmu Isild
Le Bescoová převzala roli průvodkyně.
Informacemi nabitý dokumentární snímek
Dva ve vlně je vzrušujícím úvodem do dějin
filmu, zejména do jedné jejich kapitoly, která
je pro začátečníky i mírně pokročilé adepty
filmu dodnes tou nejvíce „nakažlivou“.
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Pomalu končící filmový rok nestál jen ve
znamení dvojitého jubilea Orsona Wellese;
už v únoru odstartoval mezinárodní filmový
festival v Berlíně sérii vzpomínkových akcí
věnovaných v různých koutech světa Konu
Ičikawovi. Od narození jednoho z hlavních
japonských tvůrců klasického období uplyne
20. listopadu 2015 sto let. Na Berlinale
mohli diváci vidět nově restaurované verze
filmů Mladší bratr (1960) a Jukinojův
duch aneb Hercova pomsta (1963), třetí
snímek, klasický Požár (1958) je součástí
i naší přehlídky. Doyen mezi českými
japanology, Antonín Líman píše ve své
knize Mistři japonského filmu (2012):
„Mnozí filmoví kritici považují režiséra
Ičikawu za ,ilustrátora‘, ale je to bezesporu
jeden z nejoriginálnějších tvůrců světové
kinematografie.“
Kon Ičikawa nejprve začínal v animovaném
filmu a již ve třicátých letech se stal
vedoucím studia kreslené tvorby. Po potížích
s loutkovým snímkem Děvče z chrámu Dódžó
(1946), zakázaném americkými okupačními
orgány, se přiklonil k hranému filmu, kde
měl zpočátku největší úspěch s komediemi.
Uznalá označení jako „japonský Frank
Capra“ zní kuriózně v českém prostředí,
které poznalo jen Ičikawu „vážného“, do
jehož líčení extrémních stavů – izolace,
posedlosti, heroismu, sebedestrukce
– jen občas pronikne závan ironie. Člověk
v jeho filmech se nachází v ustavičném
konfliktu – často s přírodními živly, vždy
sám se sebou. Náměty pocházejí z velké
části z literatury, scénáře píše od roku 1951
Nato Wada (od roku 1948 režisérova žena);
při jejich realizaci klade Ičikawa zvláštní
důraz na kompozici obrazu, architekturu
a barvu. Mezi světovou režisérskou špičku
Ičikawu prosadil film Barmská harfa, jeden
z největších protiválečných filmů všech dob,
který na MFF v Benátkách získal v roce
1956 Cenu svatého Jiří. Ičikawa natočil po
letech vlastní barevný remake tohoto díla
(1983).

Úterý 03/11
20.00 O
 hně na planinách / Nobi
Japonsko 1959 / hrají: Eidži Funakoši,
Osamu Takizawa, Mickey Curtis,
Mantaró Ušio / CZT / 97 min. / 35mm
Kanibalismus byl v lidské historii poměrně
rozšířený jev a udržel se až do 19. století
v některých izolovaných kulturách jižního
Pacifiku. Román Šóheie Óoky Ohně na
planinách popisuje zkušenosti řadového
vojáka poražené císařské armády na
Filipínách v posledních dnech války
v Tichomoří. Vojáci se na ostrově Leyte
ocitají v zemi nikoho v nejednom slova
smyslu. Jejich japonský percepční rejstřík
na mimojaponskou realitu nestačí a z toho
pramení i strašlivá frustrace. Základní
metaforou jak románu, tak filmu jsou
lidská ústa, orgán, z kterého se na vojně
ozývá buď řev, nebo který přijímá potravu.
Někteří z japonských vojáků cílevědomě
loví a střílejí v pralese své druhy a nazývají
je eufemismem „opice“. V řadě scén je
perfektně vystižen trhavý rytmus války:
v jedné z nich se například vojáci plazí
v noci přes cestu a přes močál a v protějším
lese se najednou rozzáří reflektory
amerických tanků, které do nich začnou
pálit z kulometů a z děl.
Antonín Líman
Kdyby byl Dostojevskij filmařem, který
vypráví svůj příběh o Velkém inkvizitorovi
kamerou, mohlo by to být velmi podobné této
velké vizuální výpovědi o tom, že lidé nejsou
bratři.
Pauline Kaelová
Úterý 24/11
20.00 P
 ožár / Endžó
Japonsko 1958 / hrají: Tacuja
Nakadai, Raizó Ičikawa, Gandžiró
Nakamura / CZT / 102 min. / 35mm
Předlohou pro film byl román Jukia Mišimy,
který vyšel z autentické události – požáru
Zlatého pavilónu v Kjótu roku 1950.
Strůjcem činu je mladý rozhněvaný muž,
který se nemůže smířit s pokrytectvím
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a degenerací mnišského řádu, představujícím
starou císařskou dobu. Film je složen
z útržkovitých reminiscencí jednotlivých
událostí, které vedly k požáru. Přísný řád, ve
kterém jsou skutečnosti na sebe skládány
jako svědectví, mnohdy až patologický detail
nemocné psychiky postav děje a jednoznačný
symbolismus jsou příčinou strohé působivosti
snímku, která je zvýrazněna obrazovou
složkou (kamera Kazuo Mijagawa; mj.
Rašomon, 1950; Povídky o bledé luně po
dešti, 1953). Film je snímán s vytříbeným
smyslem pro rozsah odstínů mezi černou
a bílou barvou, čímž obraz nabývá hloubky
a vytváří představu basreliéfů. Formálně
jeden z nejpropracovanějších Ičikawových
filmů byl natočen v systému Daiescope,
širokoúhlém formátu vyvinutém produkční
společností Daiei.
Pondělí 30/11
17.30 Olympiáda Tokio /
Tókjó orinpikku
Japonsko 1964 /
CZV / 119 min. / 35mm
Nejedny olympijské hry se dočkaly
„zvěčnění“ v podobě celovečerního
dokumentárního filmu. Mezi nimi se právě
Ičikawova Olympiáda Tokio stala opravdovou
klasikou svého žánru, zároveň však
i vědomou humánní antitezí fašistoidně
monumentalizujícího přístupu Leni
Riefenstahlové (její berlínská Přehlídka
národů – Oslava krásy vznikla v roce 1936).
XVIII. olympiádu v Tokiu roku 1964 líčí
Ičikawa s důrazem na jedince, na emoce,
fyzické vypětí, pot, občas i s humorem
nechtěného. Dává přitom zapomenout
na logistický výkon produkce, na tisíce
natočených metrů filmu, více než stovku
kamer, několik set spolupracovníků. Na
festivalu v Cannes získal Ičikawa v roce
1965 mj. Cenu Mezinárodní unie filmové
kritiky. Nepřekvapí, že o osm let později
byl přizván k dalšímu, u nás rovněž dobře
známému olympijskému dokumentu,
mnichovskému Viděno osmi (1972), k jehož
dalším režisérům patřili mj. Miloš Forman,
John Schlesinger a Claude Lelouch.
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Středa 02/12
17.30 Dívka z Tokia /
Ai futatabi – Pourquoi…?
Francie – Japonsko 1971 /
hrají: Ruriko Asaokaová, Renaud
Verley, Graciela López Colombresová /
CZT / 89 min. / 35mm
Jeden z méně známých z celkem asi
osmdesáti filmů, které Ičikawa vytvořil
– tradičně pojaté melodrama. (V Japonsku
se film jmenoval A znovu láska). Milostný
vztah krásné Japonky a temperamentního
Francouze narušuje obava z odlišného
zázemí, způsobu života, tradic. Záleží pouze
na tom, co na miskách vah osudu převáží.
Do hlavních rolí Ičikawa obsadil populární
japonskou herečku Ruriko Asaokaovou
a francouzského představitele romantických
mladíků Renauda Verleye.
Středa 09/12
17.30 Zklamaná Ohan / Ohan
Japonsko 1984 / hrají: Sajuri
Jošinagaová, Reiko Oharaová, Fudžio
Tokita / CZT / 105 min. / 35mm

historie. Americkému producentovi filmu
Viděno osmi se podařilo poslat na start
sestavu režijních přeborníků několika
národů (pouze pořádající Německo
vyslalo druholigového M. Pfleghara). Rus
Jurij Ozerov sledoval sportovce v jejich
osamění na startovní čáře, Švédka Mai
Zetterlingová se zaměřila na vzpěrače,
Američan Arthur Penn zachytil souboj
tyčkařů, japonský klasik Kon Ičikawa se
soustředil s 34 kamerami na finále běhu
na 100 metrů, Francouz Claude Lelouch
si všímá poražených a neúspěšných, Brit
John Schlesinger vyjadřuje atmosféru
maratónu a pocity osamělého běžce. Miloš
Forman, jehož mladickým snem bylo dělat
sportovního reportéra, přispěl snímkem
Desetiboj, v němž díky montáži nechal
sportovce vystupovat pod taktovkou
dirigenta Karla Böhma, mj. za doprovodu
Beethovenovy Deváté a bavorského folklóru.

Zklamaná Ohan, komorní drama milost‑
ného trojúhelníku, se odehrává na malo‑
městě, v tradičních japonských reáliích.
Podstatnější než nejednoznačné dobové
určení jsou vztahy mezi trojicí protagonis‑
tů – váhavým mužem, jeho oddanou ženou,
již opustil kvůli svůdné gejše a k níž se
chce opět po letech vrátit, a onou půvabnou
milenkou. Charaktery obou sokyň jako by
zpodobňovaly střet starého a nového světa:
manželka Ohan je trpělivá, pokorná, trpící
výčitkami svědomí, gejša Okajo je naopak
samostatná, dravá a odhodlaná nenechat si
nikým zasahovat do života.
Středa 16/12
17.30 Forman – Ičikawa – Lelouch
– Ozerov – Penn – Pfleghar
– Schlesinger – Zetterlingová /
Viděno osmi / Vision of Eight
USA 1973 / CZV / 100 min. / 35mm
Mnichovské XX. letní olympijské hry vešly
jako jediné nejen do sportovní, ale i filmové
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Až přijde kocour a Všichni dobří rodáci.
Tyto dva tituly budou média opět zmiňovat
nejčastěji, až bude jejich autor zanedlouho
(už 30. listopadu) slavit své narozeniny…
devadesáté. Tím spíše se sluší upozornit
aspoň v Ponrepu na režisérovu opomíjenou
tvorbu z doby jeho dvacetiletého exilu
a promítnout tři snímky z Rakouska a ze
západního Německa, v nichž se Vojtěch
Jasný mj. dvakrát sešel s Fassbinderovou
múzou Hannou Schygullou či s Viscontiho
preferovaným interpretem Helmutem
Griemem. Moravští rodáci nicméně
chybět nebudou a přijde i kocour; u tak
úctyhodného jubilea nelze jinak.

Jasný
a neznámý

Sobota 07/11
17.30 Všichni dobří rodáci
ČSR 1968 / hrají: Radoslav
Brzobohatý, Vlastimil Brodský,
Vladimír Menšík, Waldemar Matuška,
Drahomíra Hofmanová / 123 min. / 35mm
Jasného Rodáci – bez špetky ironie
řečeno, film s mytologickým oparem.
K tomu jeden trefný postřeh za všechny.
Světoznámý český vědec a vynálezce Otto
Wichterle se o něm kdysi zmínil: „Nejsilnější
důraz u Jasného spočívá právě na těch
rozrušených vztazích. Protože z nich nic
nezbylo, když se všechny rozsypaly, zůstali
tady lidé jako holá, obnažená individua,
a byli najednou jasně vidět. Zatímco ve
fungujícím systému lidé tak jasně vidět
nejsou. Právě tím Rodáci asi silně působí
na každého, protože každý se v některém
z nich sám najde.“
Pondělí 09/11
17.30 Návrat / Rückkehr
Rakousko 1977 / hrají: Attila
Hörbiger, Hanna Schygulla,
Boris Hanreich / CZT / 110 min. / 35mm
Tento film je silně inspirován režisérovým
mládím. Scénář k němu napsal ještě před
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emigrací a do hlavní role chtěl obsadit Jana
Wericha… Návrat tvoří dvě povídky. První
z nich, Návrat starého pána, představuje
nostalgicky laděné vzpomínky dědečka,
který vnukovi přibližuje dobu svého mládí.
Druhá, nazvaná Můj strýček nebožtík, pak
vypráví o vztahu chlapce a jeho strýce,
dobrodruha. Oba příběhy se odehrávají
v malebném, poklidném maloměstě, které
nápadně připomíná české prostředí.
Čtvrtek 12/11
17.30 T
 ouha
ČSR 1958 / hrají: Jana Brejchová,
Jiří Vala, Věra Tichánková, Václav
Lohnický / 90 min. / 35mm
Čtyři roční období, čtyři etapy lidského
života, čtyři filmové povídky. To je Touha.
Skromný film o skromnosti. Hold venkovu,
krajině, venkovskému způsobu života
a tradičních hodnot s ním spojených.
Zrození, mladé lásky, zmoudření, smrt. Film
vyhýbající se dobovému schematismu svou
citovou vřelostí a poetickým symbolismem.
Režisérův osobitý styl vyprávění v dokonalé
souhře se smělými obrazy kameramana
Jaroslava Kučery.
předfilm:
Vojtěch Jasný / Česká rapsodie
ČSR 1970 / 17 min. / 35mm
Filmový klenot, původně určený pro
československou expozici na světové
výstavě EXPO 70 v Ósace. Nostalgie
coby stesk po domově. Linie krajiny
a nezapomenutelný průvod masopustních
masek.
Sobota 14/11
17.30 A
 ž přijde kocour
ČSR 1963 / hrají: Jan Werich, Emília
Vášáryová, Vlastimil Brodský, Jiří
Sovák / 98 min. / 35mm
Pohádková komedie plná barevných
podobenství. Na první pohled se lidská
povaha nepozná. Ale podívá‑li se na člověka
kouzelný kocour s brýlemi, dotyční se
zabarví a hned je jasné, o koho jde. „Jasný
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v Kocouru sní, kreslí barevnou báseň,
vytváří taneční fantasmagorii, vypráví
pohádku, filosofuje, ale ať dělá cokoli, nikdy
neztrácí velmi bezprostřední kontakt s tím,
co se děje v jeho blízkosti,“ napsal Gustav
Francl krátce po premiéře filmu.
Středa 18/11
17.30 Přežil jsem svou smrt
ČSR 1960 / hrají: František Peterka,
Jiří Sovák, Václav Lohniský /
90 min. / 35mm
Nacistický koncentrační tábor v době druhé
světové války. Jedním z vězňů se stává
také Tonda, mladý sebevědomý boxer. Jeho
kuráž a fyzické předpoklady však nejsou
tím jediným, co mu může zachránit život.
Bez pomoci statečných spoluvězňů a jejich
nezdolné vůle se nedají tyto hrůzy přežít.
Epizodické příběhy ostatních vězňů to jen
dokazují. Věrohodnost civilního zobrazení
tábora a zachycení rozmanitosti lidských
typů v něm stojí opět na spolupráci tandemu
Jasný – Kučera.

Úterý 24/11
17.30 Pokus o útěk / Fluchtversuch
SRN 1976 / hrají: Hansjörg Felmy,
Tomislav Savić, Ilija Izević / CZT /
95 min. / 35mm
Předlohou filmu se stala stejnojmenná
kniha rakouského spisovatele Waltera
J. M. Wippersberga. Vídeň, polovina
sedmdesátých let minulého století.
V komunitě jugoslávských gastarbeitrů
žije i třináctiletý Ivo. Ten se jednoho dne
rozhodne, že se vrátí do rodné vesnice
v Chorvatsku. Cesta plná nečekaných
poznání a nových zkušeností ho však zavede
zpět do Vídně. Vojtěch Jasný popsal tento
příběh jako „hledání ztraceného dětství,
které je skryto v každém z nás“.

Pátek 20/11
17.30 Klaunovy názory /
Ansichten eines Clowns
SRN 1975 / hrají: Helmut Griem,
Hanna Schygulla, Eva Maria
Meinekeová, Gustav Rudolf
Sellner / CZT / 111 min. / 35mm
Adaptace stejnojmenného románu Heinricha
Bölla z roku 1963. Protagonistou příběhu
je sedmadvacetiletý Hans Shnier, povoláním
klaun. V retrospektivách sledujeme jeho
životní osudy, rozhodnutí a názory. Syn
ze zámožné podnikatelské rodiny odmítá
morálku svých rodičů, ztrácí jedinou
opravdovou lásku, Marii, a cítí se zničen
pokryteckou společností. Film získal v roce
1976 Stříbrnou mušli na festivalu v San
Sebastianu.
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Film před
sto lety
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Rychlost závratného vzestupu Chaplinovy
popularity je fenomén, který se takto v celé
pozdější historii filmu už u žádného jiného
herce nezopakoval. Druhého února roku
1914 se na plátně objevil poprvé a záhy
v rychlém sledu vystoupil v celé sérii
krátkých komedií Macka Sennetta. Když
v létě téhož roku vyjednávají o prodloužení
smlouvy u firmy Keystone, může už Chaplin
na základě neukojitelné poptávky kinařů
po snímcích s postavou tuláka sebevědomě
požadovat vyšší honorář, než má jeho šéf.
K dohodě nedojde a Chaplin podepisuje
14. listopadu 1914 smlouvu se společností
Essanay. Zatímco u Sennetta byl nucen
absolvovat 35 krátkých filmů za jediný rok,
u Essanay bude mít na přípravu podstatně
více času; do roka jich měl podle smlouvy
natočit patnáct, fakticky jich vytvoří
čtrnáct – za rok a půl, všechny ve vlastní
režii. Vynaložená péče nese ovoce, vznikají
první klasické tituly jako Chaplin tulákem
(The Tramp), do překotného sledu gagů
se poprvé dostávají melancholičtější tóny.
Nemalou zásluhu na tom má skutečnost,
že Chaplin objevil svou ideální partnerku.
Ušlechtilá a půvabná múza (nikoli ženský
komik, jímž byla Mabel Normandová)
se jmenuje Edna Purvianceová a svému
režisérovi zůstane věrná i po odchodu
k jiným firmám, aby se jím nakonec nechala
proměnit v dramatickou herečku.
Do českých kin se Chaplinovy rané filmy
z angažmá u Essanay vracely v nejrůznější
podobě po celé dvacáté století a kolekce
NFA tuto rozmanitost (i co se týká
případných ozvučení) vcelku věrně
dokumentuje. Dlouhá historie, která ještě
čeká na zpracování…

Středa 04/11
17.30 C
 haplin, rok druhý I.
USA 1915 / 35mm
Chaplin filmovým hercem /
His New Job / 18 min.
Chaplin na námluvách /
A Night Out / 29 min.
Chaplin boxerem /
The Knockout / CZT / 21 min.
Chaplin v parku /
In the Park / 15 min.
Chaplin se žení /
The Jitney Elopement / 30 min.
Pondělí 16/11
17.30 C
 haplin, rok druhý II.
USA 1915 / 35mm
Chaplin tulákem /
The Tramp / 30 min.
Chaplin u moře / By the Sea /
16 min. / alternativní název Chaplin
na mořském břehu
Chaplin lepičem tapet /
Work / 27 min.
Chaplin dokonalá dáma /
A Woman / 24 min.
Pondělí 07/12
17.30 C
 haplin, rok druhý III.
USA 1915 / 35mm
Chaplin v bance /
The Bank / 29 min.
Chaplin lodním kuchařem /
Shanghaied / 18 min.
Chaplin v kabaretu /
A Night in the Show / 26 min.
Carmen / 44 min.
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Z fondů
Gosfilmofondu

Jedinečná vizuální symfonie na téma
„Ejzenštejn“. Vzácný experiment Vsevoloda
Pudovkina z přelomu němé a zvukové
éry, který se ve své době setkal jen
s nepochopením a obstrukcemi (Prostý
případ). První z řady nezakázaných
‑nepovolených snímků z trezorů Brežněvovy
éry, které odtajnila až Gorbačovova
perestrojka (Špatná anekdota). A největší
útok na arthousové pohodlí diváka dnešních
dní – poslední film Alexeje Germana (Je
těžké být bohem). Čtyři ruské snímky, které
zatím částečně nebo úplně míjely plátna
českých kin, včetně Ponrepa, jsme si přáli
jako předvánoční dárek od našich kolegů
z moskevského Gosfilmofondu. A tady jsou!

Přehlídka Z filmů Gosfilmofondu je zatím
posledním projektem vzešlým z dlouholeté
úspěšné spolupráce Národního filmového
archivu se státním filmovým archivem Ruské
federace Gosfilmofond Rossii, založeném
v roce 1948.

Středa 25/11
20.00 Oleg Kovalov uvádí svůj film
Oleg Kovalov / Sergej Ejzenštejn
– Autobiografie / Sergej Ejzenštejn.
Avtobiografija
Rusko 1995–96 / CZT / 90 min. /
35mm / česká premiéra
Dvacet let před novým, silně stylizovaným
hraným snímkem Petera Greenawaye
Ejzenštejn v Mexiku, který právě míří do
českých kin, vznikl určitě nejzdařilejší
dosud natočený pokus o uchopení esence
30
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Ejzenštejnova génia, celovečerní střihový
film Olega Kovalova Sergej Ejzenštejn
– Autobiografie. S běžným režisérským
medailonem nemá toto dílo společného
nic. Jde v pravém slova smyslu o ponor
do umělcova světa, do jeho imaginace
a ještě dál: do jeho snů. Důvěryhodným
východiskem je tu Ejzenštejnova kniha
YO, známá z českého vydání pod názvem
Paměti. (Základ textu tvoří autobiografické
zápisky z roku 1946, finální podobu dal
Pamětem na počátku osmdesátých let
historik Naum Klejman.) Zdá se, jako kdyby
Oleg Kovalov chtěl strhnout z pohledu na
Ejzenštejna veškerý formalistický balast,
který se na něm za mnoho desítek let
usadil, a sledovat transcendentální aspekty
jeho díla ve složitém vývoji od panteismu
a kriticky reflektované idolatrie (pohanské,
pravoslavné i komunistické) až k pojednání
tématu Božího Soudu v režisérově posledním
filmu Ivan Hrozný. Vzniklo mimořádně
fascinujících devadesát minut s podobným
přesahem, jaký vykazuje Godardův velký
projekt Příběh(y) filmu, dokončený zhruba
ve stejné době.
Režiséři ukázek / Sergej Ejzenštejn, Luis
Buñuel, Fritz Lang, René Clair, Dziga Vertov,
Vsevolod Pudovkin, Georges Méliès, Georg
W. Pabst, Oskar Fischinger, Joris Ivens,
Fridrich Ermler, Fernand Léger, Grigorij
Alexandrov, Michail Kaufman aj.
Hudba / Sergej Prokofjev, Giuseppe Verdi aj.
Ve filmu zní hlas Alexeje Germana, jehož
film Je těžké být bohem uvedeme v neděli
29. listopadu v 19.30 hodin.
Čtvrtek 26/11
17.30 Alexandr Alov – Vladimir Naumov /
Špatná anekdota / Skvernyj aněkdot
SSSR 1966 / hrají: Jevgenij
Jevstignějev, Viktor Sergačov, Jelena
Ponzovová, Nikolaj Griňko / CZT /
100 min. / 35mm / česká premiéra
První film Brežněvovy éry, který – aniž by
byl oficiálně zakázán – putoval namísto
do kin do trezoru, v němž pak strávil
následujících dvacet let. Snímek byl oficiální

Program 11–12 / 15

31

kritikou opatřen nálepkou „dostojevština“,
která byla už od Stalinových dob dobrá
k očernění každého nelichotivého vylíčení
stávajících poměrů. Kamenem úrazu
bylo, že Alov a Naumov ve své adaptaci
Dostojevského povídky Nemilá příhoda
odhalili pseudoreformátorské pokrytectví
vysoce postavených činitelů v éře tzv.
tání na počátku šedesátých let minulého
století, jakkoli děj sám zůstává zasazen do
spisovatelova století devatenáctého.
Pátek 27/11
20.00 Vsevolod Pudovkin /
Prostý případ / Prostoj slučaj
SSSR 1930 / hrají: Alexandr Baturin,
Jevgenija Rogulinová, Marija
Bělousovová / CZT /
72 min. / 35mm / česká premiéra
Při žádné z minulých přehlídek díla
Vsevoloda Pudovkina jsme zatím nemohli
promítnout Prostý případ, po dlouhá
léta těžko dostupný snímek z nejvíce
vzrušující fáze tvorby brilantního teoretika
a experimentátora na poli filmové montáže,
fáze, kterou o tři roky později uzavře
fenomenální a v Ponrepu několikrát uvedený
Dezertér (1933). Prostý případ prošel
složitou anabází od původního scénáře
z konce němé éry, přes jeho důkladné
přepracování Pudovkinem pro podmínky
zvukového filmu, natáčení komplikované
bídnou úrovní sovětské zvukové techniky,
tím podmíněná další přepracování a nové
natáčení. Tvůrčí galeje… bohužel bez
happy endu; shora řízená kampaň proti tzv.
formalismu dokonala tragický úděl tohoto
odvážného projektu, který v sovětských
kinech nakonec skončil tak, jak v nejranější
fázi scénáře začal, to jest coby němý film.
Výjimečná, jednorázová projekce kopie ze
sbírek moskevského Gosfilmofondu.
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Neděle 29/11
19.30 Alexej German / Je těžké být
bohem / Trudno byť bogom
Rusko 2013 / CZT / 170 min. / 35mm
Jestliže jsme divákům Ponrepa dobře
známý snímek Chrustaljove, vůz! označili
za monstrózní, jaký přívlastek najít pro
následující a poslední film Alexeje Germana?
Určitě ne: vědeckofantastický. Děj: Skupina
vědců je vyslána na planetu Arkanar, aby
pomohli místní civilizaci, jež se nachází
ve fázi středověku, najít správnou cestu
budoucího vývoje. Jde o těžký úkol:
vědci se nemají do žádných konfliktů
vměšovat násilím a v žádném případě
nesmějí zabíjet. Jeden z nich, Rumata, se
pokouší o záchranu místních intelektuálů,
a nedokáže se tak vyhnout účasti v boji.
Jako by před ním stála otázka: Co bys
dělal, kdybys byl bohem? Alexej German
natáčel svůj film třináct let, dokončil ho až
rok po jeho smrti jeho syn Alexej German
ml. A teď ten přívlastek: nekompromisní?
Jistě, až na hranici autorské sebedestrukce.
Nestravitelný? Bezesporu, aspoň pro velkou
část publika. Ultimativní? Ano; kdyby jen
proto, že po odchodu Alexeje Germana už
druhý podobný film prostě nevznikne.

Ponrepo
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Neděle 01/11
15.00 Příhody brouka Pytlíka a jiné
pohádky
↓
moderované pásmo pohádek
s pohybovou dílnou / 90 min. /
35mm / od 3 let
Zasadil dědek řepu /
r. Jiří Trnka / ČSR 1945 / 10 min.
Malování pro kočku /
r. Břetislav Pojar / ČSR 1960 / 13 min.
Jak štěňátko dostalo chuť na med /
r. Zdeněk Miler / ČSR 1960 / 10 min.
Příhody brouka Pytlíka /
r. Hermína Týrlová / ČSR 1978 / 14 min.

Ponrepo
dětem

V dílničce navazující na filmovou projekci se
tentokrát nebudeme zabývat jen tak nějakým
obyčejným, běžným pohybem, ale pohybem
filmovým! Víte, proč se o někom říká, že je
jak zpomalený film? A víte, co to je „štronzo“
či „slowmotion“? Přijďte a zkuste s námi na
vlastní kůži zažít, jaké je to být animovaným
zvířátkem.
Neděle 08/11
15.00 Byl jednou pan Ponrepo
↓
moderované pásmo pohádek s tvůrčí
dílnou / 100 min. / 35 mm / od 3 let
Pat a Patachon v raketovém
autobusu / r. W. P. Kelling /
VB 1929 / 23 min.
Tři muži / r. Vladimír Lehký /
ČSR 1959 / 6 min.
Doktorská pohádka /
r. Eduard Hofman / ČSR 1963 / 17min.
Viktor Ponrepo, zakladatel prvního
stálého kina v Praze, vás zve na přehlídku
plnou triků a optických klamů. Projekce
v kabaretní atmosféře bude prokládána
kouzelnickými čísly.
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Neděle 15/11
15.00 C
 HACHA CHICHI!
↓
premiéra nového formátu Ponrepo
dětem / pásmo grotesek s pohybovou
dílnou / 100 min. / 35mm / od 3 let
Co dovede voda / r. Ferdinand
Zecca / Francie 1910 / 4 min.
On si namlouvá / r. Hal Roach a Fred
Newmeyer / USA 1920 / 20 min.
Akrobaté na laně / Francie 1910 /
4 min.
Chaplin obchodním příručím /
r. Charles Chaplin / USA 1916 / 19 min.
Představíme vám postavy filmové grotesky,
podíváme se se na němé filmy s klavírním
doprovodem, hlavně se ale chceme naučit
vytvářet vtipné situace. Umíte naschvál
zakopnout nebo se zamotat do vlastních
končetin? Po projekci proběhne pohybová
grotesková dílna!
Sobota 21/11
15.00 P
 ohádky na šňůře
↓
moderované pásmo pohádek
s výtvarnou dílnou / 100 min. /
35 mm / od 3 let
Šiju, šiju pohádku /
r. Z. Ostrčil / ČSR 1984 / 9 min.
Píšťalka / r. Hermína Týrlová /
ČSR 1971 / 13 min.
Pohádka na šňůře / r. Hermína
Týrlová / ČSR 1986 / 8 min.
Modrá zástěrka / r. Hermína
Týrlová / ČSR 1965 / 8 min.
Tentokrát v sobotu se naše kino promění
v přehlídkové molo! Po pohádkách s oděvním
motivem duo módních návrhářek Alter
‑Native ukáže dětem triky s triky a vyrobí si
s nimi škrabošky. Pro dospělé bude mezitím
připraven program v kavárně Ponrepo.
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Neděle 22/11
15.00 Animování s Kinem Art
↓
moderované pásmo filmů s animační
dílnou / 120 min. / DVD / od 3 let
Na návštěvu k nám do Ponrepa přijedou
kolegové z brněnského Kina Art. Animování
v Artu je neformální vzdělávací aktivitou,
která je zaměřená na klasickou animaci,
její historii a na animování samotné. Po
promítání děti v pixilační dílně vytvoří
vlastní gif!
Neděle 29/11
14.30 Vlasta Pospíšilová – Aurel
Klimt / Fimfárum Jana Wericha
ČR 2002 / 100 min. / DVD / od 6 let

Psí pohádka / r. Eduard Hofman /
ČSR 1959 / 15 min.
Jen počkej! VII. / r. V. Kotěnočkin /
SSSR 1973 / 10 min.
Mikuláš přijde do kina Ponrepo a s andělem
a čertem nadělí dětem kromě malých dárečků
také velký pytel pohádek. Po projekci
proběhne velká mikulášská pohybová
a výtvarná dílna pro velké i nejmenší.
Neděle 13/12
15.00 Vánoční Ponrepo dětem
↓
moderované pásmo pohádek
s loutkovou dílnou / 100 min. /
35mm / od 3 let
Vánoce u zvířátek /
r. Hermína Týrlová / ČSR 1973 / 8 min.
Půlnoční příhoda /
r. Břetislav Pojar / ČSR 1960 / 13 min.
Velká loupež hraček /
r. J. Hale / Kanada 1963 / 6 min.
Dva mrazíci /
r. Jiří Trnka / ČSR 1954 / 12 min.

Opadá na sklonku podzimu listí z dubu?
Raději na to nečekejte a přijďte se podívat
na Fimfárum. Potkáme se s čerty, chytráky,
slabochy i zázraky. Uvidíme a uslyšíme
Werichovo vyprávění, po jehož skončení
proběhne tvůrčí dílna pod vedením známého
animátora Milana Svatoše.
Sobota 05/12
15.00 Radek Beran / Malý Pán
ČR 2015 / hrají: Saša Rašilov
nejml., Valerie Zawadská, Zuzana
Bydžovská / 83 min. / DVD / od 7 let
K Mikuláši vám nadělíme sobotní pohádku:
příběh o jednom Malém pánovi, který
nevěděl, co má dělat, když ve snu zjistil, že
mu něco schází. Myslíte, že na dlouhé cestě
pozná, co to je? Film uvedou jeho tvůrci
Radek a Kristina Beranovi.
Neděle 06/12
15.00 Mikulášská
↓
moderované pásmo pohádek s tvůrčí
dílnou / 100 min. / 35mm / od 3 let
Kubula a Kuba Kubikula /
r. J. Karpaš / ČSR 1955 / 15 min.
Sněhulákův sen / r. Z. Rozkopal / ČSR
1986 / 7 min.
36

Podíváme se, jak prožívají Vánoce zvířátka
a budeme svědky velké loupeže hraček. Dva
mrazíci se roztančí na plátně a prožijeme
Půlnoční příhodu. Po projekci v poslední
dílně letošního roku vyrobíme zimní loutky.
Sněhuláky, víly, skřítky, zvířátka i betlém!
Neděle 20/12
15.00 Oldřich Lipský / Tři veteráni
ČSR 1983 / hrají: Rudolf Hrušínský,
Petr Čepek, Josef Somr /
93 min. / DVD / od 6 let
Není nutno, není nutno, aby bylo příliš
veselo, zpívají tři vysloužilí vojáci. Ale
u filmu Oldřicha Lipského na motivy povídky
Jana Wericha veselo určitě bude. Proradné
princezně naroste dlouhatánský nos
a veteránům dojde, co je na světě opravdu
důležité. Přijďte s námi prožít poslední
projekci tohoto roku.

Ponrepo
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Úterý 03/11
15.30 Martin Čihák /
Světová filmová avantgarda

z prostředí kulturních minorit určité filmové
žánry přitažlivější než jiné.

V této přednášce se na úvod seznámíme
s historickým rozdělením avantgardy,
přičemž se následně budeme věnovat pouze
létům dvacátým, tedy období tzv. první
avantgardy. Soustředíme se jednak na tzv.
absolutní film (der absolute Film), který si
představíme na filmech Walthera Ruttmanna,
Hanse Richtera a Oskara Fischingera, a na
druhé straně zaměříme naši pozornost k tzv.
čistému filmu (cinéma pur), a to konkrétně
k dílům Mana Raye, Fernanda Légera
a László Moholy‑Nagye.
Úterý 24/11
15.30 Martin Čihák /
Československý amatérský film

Jak vidět
film?

Představíme si vývoj čs. amatérského filmu
od jeho počátků ve třicátých letech až do
let osmdesátých. Soustředíme se především
na oblast hraného filmu a na dílech autorů
jako Čeněk Zahradníček, Milan Kazda,
Jaroslav Mencl, František Jurišič, Pavel
Bárta či Tomáš Vorel si ukážeme žánrovou
pestrost hraného amatérského filmu od
komedie, přes satiru a filmy poetické až
k filmovým podobenstvím.

Úterý 22/12
15.30 Jan Kolář /
Filmová adaptace a transmedialita
Může být převedení už dokončeného
uměleckého díla do filmu něčím víc než
pouhou ilustrací? Záleží na tom, zda se
setkáme dříve s originálem než s jeho
filmovou adaptací? Co s vyzněním původního
díla udělá transformace do tak specifického
média, jako je film? A co se děje
s interpretací slavných filmů, jsou‑li jejich
příběhy samy následně rozvíjeny v jiných
médiích (počítačových hrách, televizních
seriálech, komiksech či románech)?
V přednášce, v níž si představíme několik
různých adaptačních strategií, které médium
filmu nabízí, se pokusíme na tyto otázky
odpovědět.

Úterý 08/12
15.30 Jan Kolář /
Filmové diváctví v subkulturách
Na první pohled se zdá, že návštěvníci
kin jsou odsouzeni k mnohem pasivnější
roli než filmoví tvůrci – jako by nemohli
dělat nic jiného než sedět v přítmí kinosálu
a konzumovat už hotový film. Pokud
však většinu filmů tvoří dobře zajištění,
heterosexuální běloši středního věku
vychovávaní v prostředí západní civilizace,
jak mohou v jejich filmech nacházet
potěšení diváci a divačky, které patří do jiné
(genderové, sociální, kulturní…) kategorie?
V přednášce se seznámíme s diváckými
strategiemi minoritních publik, s fenomény
queer čtení a filmových fan‑fikcí i s důvody
toho, proč jsou pro diváky a divačky
38
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Sobota 31/10
20.00 Carte blanche pro Jaroslava
„Jeronýma“ Neduhu
Legenda české alternativní hudby Jaroslav
„Jeroným“ Neduha uvede film své volby
a doplní ho vlastní hereckou etudou. Vstup
volný.
Neděle 01/11
17.30 Sunday Bondy Sunday
↓
dušičkový podvečer věnovaný Egonu
Bondymu / celkem 99 min.

Filmy

Čaroděj Oz / Hynku, Egone…
ČSR 1985 / hrají: Egon Bondy, Jáchym
Topol, Alexandr Vondra, Honza
Macháček, Jan Dobrovský,
J. H. Krchovský, Luděk Marx, Martin
Machovec, Ladislav Leština, Jan
Brabec, Vít Brukner, Jan Patrik
Krásný, dva tankisté Rudé armády /
8 min. / HD
Egon Bondy vyráží po patnácti letech do
přírody. Impulsem k tomuto výletu je setkání
mladých básníků na Bezdězu. Podzimní
pouť undergroundových Máchovců rámuje
rozhlasové pásmo veršů českého romantika
a proslov Egona Bondyho k přítomným
tvůrcům.
Tomáš Mazal / Židovský hřbitov
ČSR 1984 / 16 min. / HD
Dne 7. února 1984. Procházka Egona
Bondyho po židovském hřbitově ve
Strašnicích v duchu výročí známého románu
George Orwella. Jednotlivá zastavení
nad hroby Franze Kafky, Leona Bondyho
a dalších. Film byl natočen na několik 8mm
filmových kotoučů ORWO. O pár dní později
došlo k jeho „ozvučení“, když Egon Bondy
namluvil na magnetofonovou kazetu vlastní
komentář – zamyšlení nad osudy lidí v době
minulé i současné. Dokument se dočkal do
roku 1989 mnoha repríz v rámci soukromých
bytových projekcí, zájem o něj projevila
i tehdejší Státní bezpečnost (StB).
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Tomaš Mazal a Pablo de Sax /
„My žijeme v Praze…“
ČSR 1985 / 75 min. / HD
Dokument natočený v letech 1984–1985
na formát Super 8mm zachycuje
legendu, kterou titulky uvádějí jako
„undergroundovou superstar“ – básníka
a filosofa Egona Bondyho v jeho oblíbených
pražských zákoutích. Filmaři s Bondym
procházeli Malou Stranou, kde básník bydlel,
navštívili s ním občanskou plovárnu, kde
trávil teplé letní dny, restaurační zařízení
na periferii města a několik dalších míst,
včetně Bondyho domácnosti. Bondy přemítá
o obyvatelích sídlišť, úpadku pohostinství,
ale také o ničení pražské architektury. Ve
filmu dojde i k několika náhodným setkáním,
například s kritikem Janem Lopatkou,
básníkem Fandou Pánkem či legendárním
Vincentem Venerou. Záběry na pražské
ulice a domy přibližují atmosféru Prahy té
doby a přispívají tak mimo jiné i k ilustraci
Bondyho básnického i prozaického díla.
Pondělí 02/11
17.30 John Guillermin / Mrtvý nebo živý /
The Tracker – Dead or Alive
USA 1988 / hrají: Kris Kristofferson,
Scott Wilson, Mark Moses / CZV /
95 min. / 35mm
John Guillermin pracoval pro televizi
v padesátých letech, kdy režíroval několik
seriálů pro různé kanály a na samém sklonku
své kariéry natočil klasicky vystavěný
western v produkci HBO. Kris Kristofferson
hraje stárnoucího stopaře, který má
zneškodnit zločineckou bandu vedenou
zabijákem Rudým Jackem.
Úterý 03/11
17.30 A
 nimační expres BAB
– Mladá slovenská animace
Animační expres veze do Prahy nejnovější
slovenskou animovanou tvorbu. Představuje
pestrou kolekci, ve které uvidíme nejen
absolventské filmy z Ateliéru animované
tvorby Filmové a televizní fakulty VŠMU
v Bratislavě, ale i dvě čerstvé premiéry
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animovaných filmů mladých režisérek.
Většina uvedených děl už stihla získat
mezinárodní ocenění, a jistě bude zajímavé
dozvědět se víc v diskusi s jejich tvůrci
a pedagogy.
Fongopolis / r. Joanna
Koźuch / 2014 / 13 min. / HD
Nina / r. Veronika Obertová, Michaela
Čopíková / 2014 / 17 min. / HD

Čtvrtek 05/11
18.00 Sergej Naděždin /
Nebožtík Theodor / L’heureuse mort
Francie 1924 / hrají: Nicolas Rimski,
Suzanne Bianchettiová, Pierre Labry,
René Maupré, Léon Salem /
80 min. / 35mm
restaurovanou verzi uvede Céline
Ruivo z Cinémathèque française

+ absolventské filmy z AAT FF VŠMU:
Esencia vzťahu / r. Martina
Mikušová / 2014 / 5 min. / HD
Sila príťažlivosti / r. Eva
Sekeresová / 2014 / 4 min. / HD
Half Bábka / r. Jasmine
Elsen / 2014 / 5 min. / HD
Rosso Papavero / r. Martin
Smatana / 2014 / 5 min. / HD
AION / r. Petra Heleninová /
2014 / 7 min. / HD
Braček Jelenček / r. Zuzana
Žiaková / 2015 / 12 min. / HD
Fascinující život nočních tvorů /
r. Anna Vančurová / 2014 / 8 min. / HD
Mňau / r. Marek Jasaň / 2015 /
4 min. / HD
Balónové dievča / r. Martina
Frajštáková / 2015 / 15 min. / HD
+ bonus Konzerva / r. Rudolf Urc,
Jan Růžička / ČSR 1950 / 1 min. / HD
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Nezvěstný muž jménem Theodor, považovaný
za mrtvého. Nezvěstný film, o kterém jste
pravděpodobně nikdy neslyšeli. Jedním
slovem: objev. V Ponrepu jsme představili
již mnoho snímků z plejády francouzské
němé avantgardy, na nichž se významně
podíleli ruští filmaři a herci, které bolševická
revoluce donutila k emigraci. Nebožtík
Theodor, příběh spisovatele, který smí
zažít triumf teprve v okamžiku, když už
oficiálně nežije, je vskutku podivný úkaz:
černá komedie s prvky satiry, v níž najdeme
sekvence s montáží extrémně krátkých
záběrů a řadu dalších formálních postupů
typických pro filmy Abela Ganceho, Marcela
L’Herbiera, Germaine Dulacové nebo Jeana
Epsteina, tedy mistrů stojících v době
vzniku snímku (1924) v čele tzv. cinéma
pur. Režisér Nebožtíka Theodora jejich
programovou avantgardnost nesdílí, spíš
– s bezostyšnou invencí – pytlačí v jejich
rajónu. Z francouzské kinematografie zmizí
pan Naděždin (Nadejdine) stejně náhle, jako
se v ní objevil; není ani známo, kde a kdy
zemřel (v tom napodobil hrdinu svého filmu).
Unikátní kopie virážovaného a kolorovaného
snímku se zachovala v NFA. Na jejím základě
nyní vytvořila pařížská Cinémathèque
française pod vedením Céline Ruivoové
novou restaurovanou verzi, kterou uvedeme
v Ponrepu v české premiéře. Návštěva Céline
Ruivoové v Praze se uskuteční v rámci
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mezinárodního workshopu Cinepuru Filmové
dědictví: současnost a budoucnost,
konaného 5. listopadu 2015 ve Studiu Béla
od 9 do 17 hodin.
Pátek 06/11
17.30 Pocta Jiřímu Bulisovi
↓
Miloslav Luther /
Svědek umírajícího času
ČR 1990 / hrají: Petr Čepek, Emma
Černá, Martin Huba, Miloš Nedbal /
96 min. / 35mm
Filmová verze pětidílného televizního
seriálu Lekár umierajúceho času (1983).
Hudbu k němu napsal Jiří Bulis, jemuž
jsme věnovali říjnový Kabaret Ponrepo.
Svědkem umírajícího času je skutečná
historická osobnost, lékař, politik a filosof
Jan Jesenius (1566–1621). Ten působil
na dvoře Rudolfa II., byl rektorem Karlovy
univerzity a se svými žáky významně rozšířil
dobové lékařské poznatky, účastnil se
v hnutí českých stavů a po bitvě na Bílé
hoře skončil na staroměstském popravišti.
21.00 M
 idnight Movies
↓
Juliusz Machulski /
Sexmise / Seksmisja
Polsko 1984 / hrají: Olgierd
Łukaszewicz, Bożena Stryjkówná,
Jerzy Stuhr / CZV / 109 min. / 35mm
Machulského východoevropský klenot, který
okouzlil celý svět a bez kterého by možná
Červený trpaslík nikdy nekroužil vesmírem.
Hon na Jerzyho Stuhra, idol žen! Jednotné
vstupné 100 Kč
Úterý 10/11
17.30 Zbyněk Brynych / Poločas štěstí
ČSR 1984 / hrají: Josef Vinklář,
Jiří Adamíra, Hana Maciuchová,
Zora Jandová, Slávka Hozová, Milan
Šimáček / 89 min.
Zbyněk Brynych se ve svém předposledním
filmu vrátil zpět na pražský Žižkov, do míst,
kde natáčel v roce 1958 svůj první film

Žižkovská romance. Loučení, nostalgie,
vzpomínání na místa, která „voněla akátem
a zbytky od guláše“, bilancování a očekávání
té trpčí části života, ale také upřímná
radost z každodenních maličkostí, to jsou
hlavní pocity uhlíře Ondry Bozděcha (Josef
Vinklář), nekorunovaného krále Žižkova,
který každé ráno vyráží ze svého bytu v ulici
Na Viktorce přes Basilejské náměstí a míjí
hospodu Na Valkovně i dnešní sídlo NFA.
Tímto filmem si nejen připomínáme výročí
narození Josefa Vinkláře, ale tématem
rozpomínání se na minulost a mapování
zašlých míst našich životů navazujeme
na náš seminář o specifikách písemných
archiválií k dějinám kinematografie, který se
10. listopadu koná v kině Světozor v Praze.
Středa 11/11
17.30 Bud Yorkin /
Dvakrát za život / Twice in a Lifetime
USA 1985 / hrají: Gene Hackman, Ann
‑Margret, Ellen Burstynová /
103 min. / CZV / 35mm
Čerstvému padesátníkovi Harrymu se začne
rozpadat rodinný život poté, co propadne
lásce k mladé barmance. Producent a režisér
Bud Yorkin natočil remake britského
televizního filmu Michaela Apteda Kisses at
Fifty (1973), jehož děj přenesl z Yorkshiru
do amerického Seattlu. K diváckému ohlasu
přispěla vedle hereckého obsazení i titulní
píseň Paula McCartneyho. Gene Hackman
a Amy Madiganová byli za své výkony
nominováni na Zlatý globus.
Pátek 13/11
17.30 John Guillermin / Smrt na Nilu /
Death on the Nile
Velká Británie 1978 / hrají:
Peter Ustinov, David Niven, Jane
Birkinová, Bette Davisová, Mia
Farrowová / CZT / 134 min. / 35mm
Nejvděčnější rolí herecké kariéry Petera
Ustinova se stala postava belgického
detektiva Hercula Poirota z románů
Agathy Christie, pro niž byl ideální i svými
fyziognomickými předpoklady. Ve filmu si
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ji zahrál dvakrát, v televizi pak ještě ve
čtyřech případech. Ve Smrti na Nilu je coby
lehce komický, ale ve své dedukci brilantně
neomylný Poirot středem rošády kolem
záhadné smrti krásné mladé dědičky velkého
jmění, jež se odehrává v exotickém prostředí
výletního parníku na Nilu.
Neděle 15/11
17.30 John Guillermin / Most u Remagenu /
The Bridge at Remagen
USA 1968 / hrají: George Segal,
Ben Gazzara, Robert Vaughn,
Sonja Ziemannová, Peter Van Eyck,
Vít Olmer, Rudolf Jelínek, Jan
Schánilec / CZT / 109 min. / 35mm
Když v srpnu 1968 sovětská vojska
zachraňovala Československo před
pravicovou kontrarevolucí, zažila tu
i chvilkovou satisfakci při zadržení
německých fašistů v uniformách z druhé
světové války. Osvoboditelé bohužel museli
vzít brzy na vědomí, že bojová technika
i personál odhalený v Davli u Prahy
a v Mostu patří k americkému válečnému
velkofilmu Most u Remagenu, který tu právě
režíroval John Guillermin. Natáčení bylo
přerušeno a poražení američtí filmaři byli
nuceni své dílo dotočit v okolí Hamburku
a v Itállii. V rekonstrukci překročení Rýna
Spojenci si po boku západních stars zahrál
i Vít Olmer, další čeští herci se objevili
v menších rolích.
Středa 18/11
20.00 Luchino Visconti / Cizinec /
Lo straniero
Itálie – Francie 1967 / hrají: Marcello
Mastroianni, Anna Karina, Bernard
Blier / CZT / 97 min. / 35mm
Camusův Cizinec hluboce poznamenal
příslušníky generace, kteří v různých zemích
prožívali svá mladá či zralá léta v době
druhé světové války, kdy román vyšel.
Zapůsobil také na Luchina Viscontiho, jenž
se posléze rozhodl natočit stejnojmenný
film. Režisér se snažil přenést předlohu
na plátno co nejvěrněji, s péčí o nejmenší
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detaily při natáčení na autentických místech
v Alžírsku, s úctou k zachování ducha
Camusova románu a s porozuměním pro
chování jeho tragického hrdiny. Náročné
role, která byla původně připravena pro
Alaina Delona, se nakonec zhostil Marcello
Mastroianni. Otázku po míře souznění
Viscontiho obrazů s Camusovými slovy si
však musí kritický divák zodpovědět sám.
Pátek 20/11
20.00 poslední projekce před koncem
monopolu pro ČR
↓
Lajos Koltai / Člověk bez osudu /
Sorstalanság
Maďarsko – SRN – Velká Británie
2005 / hrají: Marcell Nagy, Áron
Dimény, Daniel Craig / CZT /
140 min. / 35mm
Cesta maďarského židovského chlapce
do koncentračního tábora a jeho návrat
do všední reality. Režijní debut známého
kameramana je adaptací autobiografického
románu Imreho Kertésze, za nějž především
dostal spisovatel, publicista a překladatel
v roce 2002 Nobelovu cenu. S nečekanou
účastí představitele Jamese Bonda ve
vedlejší roli.
Neděle 22/11
17.30 Antonio Pietrangeli /
Vzpomínka na Itálii /
Souvenir d’Italie
Itálie 1957 / hrají: Vittorio De Sica,
Gabriele Ferzetti, Alberto Sordi,
Massimo Girotti, Dario Fo /
CZT / 102 min.
V tvorbě Antonia Pietrangeliho, tvůrce filmů
jako jsou Adua a její družky či Znal jsem ji
dobře, patří oddechová Vzpomínka na Itálii
ke snímkům méně známým a v Ponrepu jsme
ji zatím nepromítali. Pravý aficionado italské
kinematografie si dílko nenechá ujít už jen
kvůli prvotřídnímu hereckému obsazení,
v němž nechybí ani pozdější nositel
Nobelovy ceny za literaturu Dario Fo (podílel
se i na scénáři).
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Pondělí 23/11
17.30 Carlo Lizzani / Veronský proces /
Il processo di Verona
Itálie – Francie 1962 / hrají: Silvana
Manganová, Frank Wolff, Vivi
Gioiová / CZT / 112 min. / 35mm
V roce 1943 byl ve fašistické Itálii proveden
neúspěšný pokus o převrat, do něhož
byl zapleten i tehdejší ministr zahraničí
Galeazzo Ciano. Ten byl v následném
procesu spolu s dalšími aktéry odsouzen
a popraven. Příběh je vyprávěn z perspektivy
Cianovy manželky Eddy, jež byla dcerou
Benita Mussoliniho. Rozporuplnou postavu
ztvárnila nezaměnitelným způsobem
(oceněným čtyřmi italskými filmovými
cenami) Silvana Manganová.
Středa 25/11
17.30 Sergej Ejzenštejn / Křižník
Potěmkin / Broněnosec Potěmkin
SSSR 1925 / hrají: Alexandr
Antonov, Vladimir Barskij, Grigorij
Alexandrov / CZT / 62 min. / 35mm
Vzpoura námořníků během první ruské
revoluce roku 1905. Nezničitelný monument
filmové montáže – tentokrát jako
prolog k přehlídce několika u nás dosud
neuvedených pokladů z dějin ruského filmu.
(Z fondů Gosfilmofondu,
25.–29. listopadu 2015.)
Pátek 27/11
17.30 Kazimierz Kutz / Lidé z vlaku /
Ludzie z pociągu
Polsko 1961 / hrají: Janina
Traczykówna, Andrzej May,
Małgorzata Dziedzicová / CZT /
87 min. / 35mm
Skupina cestujících zůstane po nehodě
vlaku uvězněna na odlehlé železniční
stanici. Situace se vyhrotí ve chvíli, kdy
je v čekárně nalezena zbraň a všechny
přítomné začne vyslýchat gestapo. Čelný
představitel polské filmové školy Kazimierz
Kutz akcentuje ve svém zobrazení války
– oproti Wajdovu heroizujícímu a Munkovu
ironizujícímu pohledu – spíše všední realitu,

zachycenou úspornými prostředky. Za své
režijní pojetí byl na MFF v Locarnu oceněn
Stříbrnou plachetnicí.
Sobota 28/11
17.30 Č
 eský film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Zdenek Sirový / Finský nůž
ČSR 1965 / hrají: Karel Meister ml.,
Jaromír Hanzlík, Karel Engel, Jitka
Zelenohorská / 74 min. / 35mm
Filmová studie o psychologii strachu,
o lidském počínání v mezní situaci.
Dvacetiletý Tonda a sedmnáctiletý Honza
se domnívají, že při rvačce zabili člověka.
Utíkají pak před domnělým trestem, avšak
žádný zločin ve skutečnosti nespáchali.
Útěk před zodpovědností se stává zkouškou
jejich vztahu. Neprávem opomíjený, druhý
celovečerní film Zdenka Sirového, autora
Smuteční slavnosti (1969), se vymyká
dobové produkci svým soustředěním
na psychické pochody obou hrdinů za
vydatného přispění šerosvitně pojaté
kamery Jana Čuříka.
Neděle 29/11
17.30 Janusz Majewski /
Podnájemník / Sublokator
Polsko 1966 / hrají: Jan Machulski,
Krystyna Feldmanová, Magdalena
Zawadzká / CZT / 87 min. / 35mm
Mladý vědec hledá klid pro svou práci.
Pronajme si proto pokoj ve staré vile,
obývané samými ženami. Očekávaná idyla se
rychle změní ve zlý sen. Surreálně laděná
komedie, plná absurdních výjevů a černého
humoru, byla celovečerním hraným debutem
polského dokumentaristy. Janusz Majewski
za ni obdržel cenu filmové kritiky na MFF
v Mannheimu.

Program 11–12 / 15

45

Úterý 01/12
17.30 Český film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Petr Tuček / Svatej z Krejcárku
ČSR 1969 / hrají: Václav Kotva,
František Peterka, Jaroslava
Vysloužilová / 88 min. / 35mm
Uťápnutý, dobrosrdečný Cína, frajer a rváč
Martin, varietní umělec Harry a živočišná,
nenasytná Magda: půdorys osudového
dramatu, v němž se neúprosně střetává
dobro a zlo lidských povah. „Pitky, hádky,
kratochvíle, výměny názorů, milování –
všechno se děje ,naplno‘, všichni jsou
při všem spalováni ohněm svých vášní
a temperamentu, jako by už nikdy nepřišel
žádný zítřek. Tento specifický rys ,periferní‘
mentality, toto primitivní ,carpe diem‘, které
je pocitovou dominantou filmu, zvládl Tuček
výtečně,“ napsala Galina Kopaněva v roce
1969.
Čtvrtek 03/12
17.30 John M. Stahl / Až přijde
zítřek / When Tomorrow Comes
USA 1939 / hrají: Charles Boyer, Irene
Dunneová, Barbara O’Neilová, Onslow
Stevens / CZT / 80 min. / 35mm
Po úspěchu filmu Lea McCareyho Krajkový
šátek si ve stejném roce zahrála ústřední
hvězdná dvojice Charles Boyer – Irene
Dunneová v dalším melodramatu Až přijde
zítřek. John M. Stahl (1886–1950),
hollywoodský specialista na tzv. ženský film,
postupoval svým osvědčeným způsobem:
scénář vycházel z literární předlohy (v tomto
případě povídka Jamese M. Caina) a děj byl
vystavěn okolo silné, moderní hrdinky
– tu u Stahla zosobňovala vedle Claudette
Colbertové hlavně Irene Dunneová. Zde je
servírkou v newyorské restauraci, ve které
se seznámí s koncertním klavíristou (Boyer).
Jejich milostný vztah se rozvine navzdory
mužovu manželství, jehož krize (způsobená
psychickou nemocí manželky po prodělaném
potratu) právě vrcholí. Helen, která nejprve
nezná Philipovu rodinnou minulost, je
postavena před rozhodnutí, jak se v složité
situaci zachovat. Žánr melodramatu zde
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opět nabízí kromě romantické zápletky také
obraz sociálního postavení ženy v moderní
společnosti 20. století. Na Stahlův koncept
melodramatu třicátých let včetně zájmu
o vizuální stránku naváže Douglas Sirk, když
na přelomu padesátých a šedesátých let
natočí remaky tří Stahlových filmů, mezi nimi
i Až přijde zítřek s novým názvem Interlude.

Pátek 04/12
17.30 Sergej Mikaeljan / Prémie / Premija
SSSR 1975 / hrají: Jevgenij
Leonov, Oleg Jankovskij, Vladimir
Samojlov / 83 min. / CZV / 35mm
Psychologické drama podle předlohy
Alexandra Gelmana (nezaměňovat s Alexejem
Germanem!), hrané za normalizace vydatně
i na českých jevištích. Líčí se tu bouřlivý
průběh stranické schůze na velké stavbě;
pranýřovány jsou organizační nedostatky
a nehospodárnost. Dobová kritika prohlásila
Prémii za předěl v prezentaci tzv. výrobní
tematiky v sovětské kinematografii
Brežněvovy éry. Z hereckých veličin,
na nichž film stojí, připomeňme Olega
Jankovského, který tehdy právě absolvoval
svou první spolupráci s Andrejem
Tarkovským (Zrcadlo).
Sobota 05/12
17.30 Arthur Hiller / Nevidím zlo, neslyším
zlo / See No Evil, Hear No Evil
USA 1989 / hrají: Richard Pryor, Gene
Wilder, Kevin Spacey /
CZT / 95 min. / 35mm
Gene Wilder a Richard Pryor se objevili
v hlavních rolích staršího Hillerova
snímku Stříbrný blesk (1976). Do komicky
vyhraněnější polohy je obsadil Sidney
Poitier v Bláznech ve vězení (1980). Tento
model ztřeštěné krimi komedie se opakuje
i ve filmu Nevidím zlo, neslyším zlo: hluchý
(Wilder) a slepý (Pryor) se připletou
k vraždě, kterou se pokusí vyšetřit.
20.00 Arnaud Desplechin / Tři vzpomínky /
Trois souvenirs de ma jeunesse
Francie 2014 / hrají: Mathieu
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Amalric, Quentin Dolmaire,
Lou Roy‑Lecollinetová, Dinara
Droukarova, Olivier Rabourdin, André
Dussollier / 120 min / HD
Učená pře aneb Můj pohlavní život byl
před sedmnácti lety první film Arnauda
Desplechina, který se dostal do české
distribuce. Paul Dedalus, titulní postava
tohoto dnes již klasického díla, se pak
objevil i ve snímku Vánoční příběh, opět
zakoupeném NFA. Mathieu Amalric, evropská
herecká star a v současnosti už také
vysoce ceněný režisér (jeho film Turné
právě vstupuje do českých kin) vklouzl loni
do postavy (dospělého) Paula Dedaluse
podruhé (ve Vánočním příběhu si sice
zahrál také, ale jinou roli), aby tak navázal
na svou původní funkci „alter ega“ Arnauda
Desplechina. Ten nyní svou trilogii završil
přidáním prvního dílu, tzv. prequelu.
Původní název Naše Arkadie nepokrytě
odkazoval k antickému mýtu idylické
krajiny, ztracené kdesi v minulosti
– doplňkový titul Mé tři vzpomínky z mládí
se nakonec stal názvem hlavním. Paulovo
příjmení Dedalus nás oklikou přes Jamese
Joyce přivádí opět k antice. Je‑li Paulovou
Arkadií francouzské město Roubaix (dějiště
Vánočního příběhu), pak ho jeho Odysea
zavede do Tádžikistánu a do Běloruska,
sovětského a antisemitského, a odtud zase
zpět do země, v níž ho čeká první velká
láska. „Nejsem uzavřen ve vlastním snu?
Jako bych nic necítil…“ Ve studii krize
identity dochází k permanentnímu zrcadlení
dvojníků. Quentin Dolmaire je pubescentní
tváří Mathieu Amalrica. Vlastně Paula,
onoho chlapce, který si v SSSR s kýmsi
vyměnil pas – a možná i něco navíc…

Neděle 06/12
17.30 D
 elon naděluje
↓
Christian‑Jacque / Černý tulipán /
La tulipe noire
Francie – Itálie – Španělsko
1963 / hrají: Alain Delon, Virna
Lisiová, Akim Tamiroff /
CZT / 105 min. / 35mm
+ krátký film Efima Groutského
Rusák / ČR 2015 / 10 min. / HD /
vítězný film loňského ročníku kurzu
Jak tvořit film?
Christian‑Jacque navázal na popularitu
svého Fanfána Tulipána dalším historicko
‑dobrodružným filmem. Tentokrát
adaptoval román Alexandra Dumase staršího
o šlechtici, který v přestrojení za banditu
okrádá bohaté a straní chudým venkovanům.
Gérarda Philipa vystřídal neméně hvězdný
Alain Delon a střídmější černobílý obraz byl
nahrazen širokoúhlým barevným materiálem
(kamera Henri Decaë).
Úterý 08/12
17.30 Č
 eský film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Jan Schmidt / Kolonie Lanfieri
ČSR 1969 / hrají: Juozas Budraitis,
Zuzana Kocúriková, Václav Neckář,
Michal Dočolomanský /
81 min. / 35mm
Dobrodružný příběh inspirovaný romantickou
povídkou Alexandra Grina. Samotář
Horn, jenž před obyvateli poklidného
zapomenutého ostrova postupně odhaluje
svou minulost, opustil civilizovaný svět kvůli
tragické lásce k bohaté dívce. Nalezení zlata
v místním potoce v Hornovi probudí touhu
vrátit se domů jako boháč. Jeho vize se
mění v posedlost, které je ochoten obětovat
vše. Divoké exteriéry Kavkazu a Krymu,
kde se film natáčel, podtrhují jeho místy až
westernové ladění.
20.00 A
 lain Resnais / Můj strýček
z Ameriky / Mon oncle d’Amérique
Francie 1979–80 / hrají: Gérard
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Depardieu, Nicole Garcia, Roger
Pierre, Jean Dasté, Pierre
Arditi / v ukázkách hrají: Jean
Gabin, Jean Marais, Danielle
Darrieuxová / CZT / 128 min. / 35mm
Dějově je Můj strýček z Ameriky ještě
poměrně divácky vstřícný – dá se brát
jako přehlídka směšných nedorozumění
a trapasů, dovolující divákovi
„transcendovat“ jeho každodenní ubohost.
Tak se to na komediální žánr sluší, to je jeho
základní poslání. Jenže doslova od prvního
do posledního záběru je Můj strýček
z Ameriky zároveň neskutečně ambiciózní
film, protože na sebe okamžitě prozradí, že
mu nepůjde jen o to, aby pro naše pobavení
vytěžil co nejvíc vtipů z dysfunkcí našeho
myšlení, ale o to, aby názorně předvedl,
jak myšlení vůbec funguje, jak velký (nebo
spíš jak malý) je manévrovací prostor, který
individuu zůstane, když vezmeme v potaz
všechny determinace, které nám nadělila
evoluce a které z nemalé části sdílíme
s nižšími živočišnými druhy. K tomu má
film přichystaný celý rejstřík didaktických
pomůcek, z nichž každá sama o sobě může
– na první pohled – působit jako gag: mapy,
nákresy, lekce z přírodovědy, laboratorní
experimenty, lidsko‑animální travestie,
vteřinová nahlédnutí sebe sama v „cinefilně
mytologické“ rovině… Vstupy skutečného
vědce, neurologa, chirurga a chemika Henri
Laborita (1914–1995), vnášejí řád do
nepřeberného audio‑vizuálního materiálu,
který Resnais před divákem rozprostírá.
Pátek 11/12
17.30 Delon naděluje
↓
Jean Chapot / Spálené stodoly /
Les granges brûlées
Francie – Itálie 1973 /
hrají: Simone Signoretová, Alain
Delon, Paul Crauchet, Miou‑Miou /
CZV / 92 min. / 35mm
Vyšetřujícímu soudci je svěřen případ
vraždy mladé Pařížanky v zapadlé alpské
vesnici. Stopy vedou k horské samotě, na
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níž hospodaří tvrdá a neústupná majitelka
statku. Civilně pojatá psychologická
detektivka s neopakovatelnou atmosférou,
vynikajícími hereckými výkony obou hlavních
představitelů a invenční elektronickou
hudbou Jeana‑Michela Jarreho.
20.00 A
 ramisova sa nám páči
↓
pásmo filmů vůdčího slovenského
filmaře své generace
Slovensko – ČR 2008–2014 /
celkem 100 min. / HD
Mladému muži, který své filmy signoval
„directed by Aramisova“, vyměřil osud
o pět let delší život než Elo Havettovi,
nezapomenutelnému prvnímu fénixovi
slovenského filmu. Fénix se má, aspoň
podle původního egyptského mýtu,
objevovat jednou za třicet let, spálit se ve
vlastním hnízdě, aby se jednou opět zrodil
z popela. Předepsaná periodicita je v našem
případě víceméně dodržena. Žilinský rodák
s občanským jménem Vladimír Mičúch
(1973–2015) po sobě zanechal čtyři krátké
filmy, o jejichž důvtipu a originalitě nikdo
soudný nepochybuje. A za dalších třicet let
se těšíme: dovidenia!
„Myslím, že Vlky a líšky byl první film, kdy
jsem se začal spoléhat na herce. Dal jsem
jim až takovou svobodu, že se mě ptali,
koho to vlastně na tu FAMU mají přijmout.
Kdo to vlastně vymýšlí, protože spousta
věcí vznikala přímo na place. Klapka, jedem
a hned dáváš. Myslím si, že i když se lidé
nacházejí v nějaké situaci poprvé, tak mají
dar vědět, jak se v ní zachovat. A moje
cesta je nechat je být sebou samými. Jak
se tak dívám na vizuální kulturu a potažmo
celou společnost, zdá se mi, že je celá
strnulá a naprogramovaná, existuje jen málo
spontánních věcí. Patrné je to i na filmech,
které jsou dělané podle storyboardu – je
vidět, že se někde řeklo „jedem“, někde
„stop“ a nemá to žádný přesah. Pro
mechanické naplňování scénáře se z filmu
vytrácí život. Podle mě je vůbec nejlepší
nevytvářet si očekávání. Vím sice, jaký film
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budu točit, ale netuším, co přesně se v něm
stane…“ Aramisova v rozhovoru pro Nový
Prostor (srpen 2011).
Svatá Jana / r. Elo Havetta /
1963 / 7 min. / 35mm
Vlky a líšky / 2008 / 13 min. / HD
Nora sa mi páčí / 2009 / 12 min. / HD
Tigre z klietky – Cagey
Tigers / 2010 / 24 min. / 35mm
Čo sme robili predtým, ako sme šli
spolu na kakao / 2014 / 34 min. / HD
Sobota 12/12
17.30 Český film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Karel Kachyňa / Vánoce s Alžbětou
ČSR 1968 / hrají: Vlado Müller,
Pavla Kárníková, Zdena
Hadrbolcová / 91 min. / 35mm
Nadčasově vyznívající dílo ze zralého období
Karla Kachyni. Jeho nejlepší scenárista Jan
Procházka napsal komorní psychologické
drama o náhodném setkání dvou rozdílných
povah: padesátiletého šoféra a jeho
jednadvacetileté závoznice, která se
právě vrátila z domova pro narušené dívky.
Černobílé, velmi úsporně natočené dílo
zasazené do předvánočního období se
odehrává „na konci světa“. Architekt Leoš
Karen pečlivě sestavil z filmových lokací
místo, které inspiruje poetickou kameru
Josefa Pávka a úsporný střih Miroslava
Hájka. Natáčelo se v Příbrami a okolí,
k čemuž režisér poznamenal: „Zejména se mi
líbilo okolí s haldami. Tvar krajiny se vytvořil
za několik posledních let. Ale ten tvoří
v příběhu jen pozadí, podle mého soudu
zajímavou kulisu. Hraje realita zdí, životní
patina, každá dekorace nese stopu lidské
ruky.“
20.00 Arnaud Desplechin / Vánoční
příběh / Un conte de Noël
Francie 2008 / hrají: Catherine
Deneuveová, Mathieu Amalric,
Melvil Poupaud, Emmanuelle
Devosová / CZT / 143 min. / 35mm

Totální rodinná „polyfonie“, jak ji
v současném filmu umí inscenovat jenom
jeden režisér: „krutá, nihilistická, hněvivá,
úskočná i nenucená.“ Režisér přirovnaný
k dirigentovi, jehož nástroje jsou „samé
stradivárky“. Svou vztahovou a rodinnou
ságu doplnil letos Arnaud Desplechin filmem
Tři vzpomínky, který v Ponrepu promítáme
v sobotu 5. prosince ve 20 hodin.
Neděle 13/12
20.15 J
 ust! Impro
V kině Ponrepo jsme pro vás opět připravili
Filmový speciál – vydatnou porci vašich
oblíbených dabingů a filmových kategorií!
Užijte si legendární filmové scény s novými
dialogy! Cena vstupenek: 150 Kč / Celkem
120 min.
Pondělí 14/12
17.30 Sergej Mikaeljan / Kouzlo lásky /
Vljubljon po sobstvennomu želaniju
SSSR 1983 / hrají: Oleg Jankovskij,
Jevgenija Glušenková / 80 min. /
CZT / 35mm
Ironická komedie snímaná v přesvědčivých
reáliích vypráví o netypickém vzniku
milostného vztahu mezi životem zklamaným
soustružníkem, vzpomínajícím na svou
slavnou sportovní minulost, a nehezkou
altruistickou knihovnicí, která mu dodá chuť
k životu. Jevgenija Glušenková si touto
rolí vydobyla nejvyšší hereckou cenu na
festivalu v západním Berlíně (1983). Jejím
filmovým partnerem je charismatický Oleg
Jankovskij (mj. Prémie, Zrcadlo, Nostalgie).
20.00 D
 avid Lynch / Zběsilost v srdci /
Wild at Heart
USA 1990 / hrají: Nicolas Cage,
Laura Dernová, Willem Dafoe, Diane
Laddová, Isabella Rosselliniová, Harry
Dean Stanton / CZT / 117 min. / 35mm
Mládí, vášeň, posedlost, vražda. Portrét
amerického snu podle Davida Lynche.
Snímek je adaptací povídky Barryho Gifforda
Zběsilost v srdci, věnované Charlesovi
Willefordovi, který patří k pozdním noirovým
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autorům. Lynch, okouzlen tímto textem,
zpracoval scénář během šesti dnů. Z první
veřejné projekce filmu odešlo osmdesát
lidí, z druhé sto. Avšak o necelý rok
později získalo dílo v Cannes Zlatou palmu.
Sailor Ripley (Nicolas Cage) a Lulu (Laura
Dernová) se vydávají na cestu autem,
aby unikli dívčině matce Mariette (Diane
Laddová), která chce zničit jejich vztah.
Během výpravy prožijí nezapomenutelné
a neočekávané situace. Omezením
psychologie postav na minimum vzniká ryzí
ikona v hadí kůži, kterou můžeme zbožňovat.
Třeba jako hollywoodskou star z poloviny
minulého století.
Úterý 15/12
17.30 Arthur Hiller / Učitelé / Teachers
USA 1984 / hrají: Nick Nolte, JoBeth
Williamsová, Judd Hirsch /
CZT / 99 min. / 35mm
Kromě mnoha komedií vytvořil Arthur Hiller
také několik satiricky laděných filmů,
kritizujících americké státní instituce.
V Učitelích se zaměřil na nefungující střední
školu v typickém městě Středozápadu
(natáčelo se v Columbusu). Její problémy
jsou nahlíženy skrze postavu kdysi
idealistického, nyní rezignovaného učitele.
Ve vedlejších rolích zaujmou mj. Morgan
Freeman či Laura Dernová.
Středa 16/12
20.00 Witold Leszczyński / Život
Matoušův / Zywot Mateusza
Polsko 1967 / hudba: Arcangelo
Corelli / hrají: Franciszek Pieczka,
Anna Milewska, Wirgiliusz Gryń /
CZT / 73 min. / 35mm
Film Život Matoušův je z těch, které dokáží
hluboce zasáhnout. Do našich kin byl
zakoupen příznačně na jaře roku 1968,
uveden byl o rok později a v následujících
dvaceti letech patřil k dílům, o nichž české
klubové publikum dobře vědělo – k filmům,
na jejichž sporá zařazení do programů kin
se čekalo jako na vzácnou příležitost
na chvíli uniknout antiduchovní šedi
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tzv. normalizace. Film na motivy románu
norského spisovatele Tarjei Vesaase Ptáci
je poetickým vyprávěním, podobným starým
pověstem, v nichž se prosté a realistické
motivy prolínají s prvky poetické báje
a alegorie. Hrdinou je zvláštní člověk
– prosťáček i fantasta Matys, žijící stále ve
světě vlastních představ a fantazie. „Můj
film,“ říká režisér, „není ani skandinávský,
ani polský, nešlo mi vůbec o žádný folklór,
má svůj vlastní svět, který je uzavřenou
skutečností.“ Na tomto místě bychom
mohli doplnit dlouhý výčet cen, které film
posbíral doma i na tehdejším Západě, ale co
znamenají – ve světle toho, co zmiňujeme
v úvodu – statutární ceny festivalových
porot?
Pátek 18/12
18.00 Blake Edwards / Velké závody /
Great Race
USA 1965 / hrají: Jack Lemmon,
Tony Curtis, Natalie Woodová, Peter
Falk / CZT / 148 min. / 35mm
V šedesátých letech vznikly v USA těsně po
sobě dvě bombasticky pojaté pocty tehdy
již mýtické tradici hollywoodských němých
komedií. Pokud Stanley Kramer ve svém
o dva roky starším filmu To je ale bláznivý
svět (1963) mířil až k odsouzení celé penězi
posedlé moderní civilizace, pak Edwardsovy
Velké závody jsou „jen“ stylově čistou
poctou, k jaké měl režisér ostatně ideální
předpoklady, nejen jako přední znalec žánru,
ale také jako člen rodinného klanu, jehož
dějiny sahají právě až do bájných průkopnic‑
kých začátků Hollywoodu. V automobilových
závodech z New Yorku do Paříže, zasaze‑
ných do roku 1908, se utká absolutní zlo
(Jack Lemmon) se ztělesněným dobrem (Tony
Curtis), pro nějž vzplane láskou moderní,
emancipovaná krása (Natalie Woodová). Co
z toho Blake Edwards na ploše dvou a půl
hodin udělal, se vzpírá veškerému popisu.
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21.00 M
 idnight Movies
↓
George A. Romero / Noc oživlých
mrtvol / Night of the Living Dead
USA 1968 / hrají: Duane Jones,
Judith O’Deaová, Karl Hardman /
CZT / 96 min. / 16mm
Kult, který proměnil komerční kinematografii,
tentokrát na „šestnáctce“. Nevkusný syrový
experiment, nebo hravá společenská meta‑
fora sahající za hranice hororového žánru?
Cena pro nejlepší retro‑zombie masku ga‑
rantována. Jednotné vstupné 100 Kč
Pondělí 28/12
17.30 Arthur Hiller / Apartmá v hotelu
Plaza / Plaza Suite
USA 1970 / hrají: Walter
Matthau, Lee Grantová, Barbara
Harrisová / CZV / 107 min. / 35mm
Walter Matthau jako záletný manžel,
samolibý hollywoodský producent a otec
nevěsty. Tři příběhy, spojené jedním
místem – hotelovým pokojem
– zakomponoval Neil Simon do své
divadelní hry, uvedené na Broadwayi v roce
1968. Arthur Hiller, který se Simonem
spolupracoval již na Buranech ve městě,
sice změnil obsazení, ale jinak zachoval
stěžejní prvky předlohy (situační komika,
antihrdinové, bravurní dialogy).
20.00 John Guillermin /
King Kong / King Kong
USA 1976 / hrají: Jeff Bridges,
Charles Grodin, Jessica
Langeová / CZV / 126 min. / 35mm
Na jednom z tropických ostrovů je objeven
gigantický lidoop, je převezen do New Yorku
a vystaven jako senzační atrakce, osudnou
se mu však stane jeho slabost pro krásnou
dívku. „Kong z roku 1932 a ten můj jsou
naprosto rozdílní,“ říká producent Dino De
Laurentiis. „Ten původní byl monstrum, můj
je velmi lidský, prostě ,simpatico‘. A až umře,
lidé po celém světě budou plakat.“ Produkce
si vyžádala náklady 25 milionů dolarů. Ač
jde o film společnosti Paramount, natáčelo

se v MGM, protože toto studio skýtalo
nejrozsáhlejší prostory v sedmi zvukových,
vzájemně propojitelných halách včetně té
největší v celém Hollywoodu, hydraulicky
ovládaný model King Konga dosahoval 13
metrů, scéna v New Yorku vyžadovala na 30
tisíc komparsistů.
Úterý 29/12
17.30 D
 elon naděluje
↓
Jacques Deray / Povídka
o policajtovi / Flic Story
Francie – Itálie 1975 / hrají: Alain
Delon, Jean‑Louis Trintignant,
Renato Salvatori / CZT /
103 min. / 35mm
Jacques Deray natočil s Alainem Delonem
celkem devět filmů, vesměs kriminálního
žánru. Mezi nejlepší patří Povídka
o policajtovi, vycházející ze skutečné
události. V roce 1947 dopadl detektiv
Borniche patologického zločince Buissona,
který po svém útěku z psychiatrické
léčebny spáchal kolem stovky loupežných
přepadení a přes třicet vražd. Postavu
chladnokrevného zabijáka ztvárnil
nezaměnitelným způsobem Jean‑Louis
Trintignant.
20.00 D
 elon naděluje
↓
Jacques Deray / Tři muži na zabití /
3 hommes à abattre
Francie 1980 / hrají: Alain Delon,
Dalila Di Lazzarová, Michel
Auclair / CZT / 91 min. / 35mm
Alain Delon v roli profesionálního hráče
pokeru, který se zaplete do machinací
vysoce postaveného obchodníka
se zbraněmi. Akční thriller se všemi
atributy žánru (vraždy, spiknutí, honičky,
zkorumpovaná policie) měl na začátku
osmdesátých let představit modernějšího
delonovského hrdinu. Stal se diváckým hitem
a začal řadu podobně laděných filmů (Kdo
nastaví kůži, Bojovník).
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Středa 30/12
17.30 Delon naděluje
↓
José Giovanni / Dva muži ve městě /
Deux hommes dans la ville
Francie – Itálie 1973 /
hrají: Jean Gabin, Alain Delon, Michel
Bouquet, Mimsy Farmerová, Victor
Lanoux, Gérard Depardieu, Beranrd
Giraudeau / CZT / 92 min. / 35mm

chicagského hlavního nádraží lokomotivou,
jejíž jméno dalo filmu název. Nám Stříbrný
blesk výborně poslouží k rozmetání
posledních trosek starého roku.

Hrozba trestu smrti, který ve Francii zrušil
prezident Miterrand teprve v roce 1981,
nebyla pro režiséra tohoto filmu ničím
abstraktním. Sám byl v mládí odsouzen
k trestu smrti za účast na loupežném
přepadení, které stálo pět lidí život.
V případě José Giovanniho byl rozsudek
po žádosti o milost změněn na nucené
práce. Jen díky tomu nepřišla francouzská
kinematografie o budoucího vynikajícího
režiséra filmů převážně kriminálního žánru
a této šťastné okolnosti vděčíme i za
vznik Dvou mužů ve městě. Téma filmu?
Trest smrti...
20.00 Arthur Hiller / Stříbrný blesk /
Silver Streak
USA 1976 / hrají: Gene Wilder,
Jill Clayburghová, Ray Walston,
Richard Pryor, Ned Beatty
CZV / 107 min. / 35mm
Když nevíte, jestli máte natočit raději
thriller, veselohru, nebo katastrofický
film, natočte vše najednou! Tak
očividně uvažovali scenárista Colin
Higgins a producent Edward Milkis
při koncipování jednoho z klasických
spektáklů sedmdesátých let. O jeho zdar
se zasloužil zkušený Arthur Hiller (mj.
režisér veleúspěšné Love Story z roku
1970), hudba Henriho Manciniho (k prodeji
na zvukových nosičích uvolněná teprve
dlouho po skladatelově smrti v roce
1994), hvězdy, jejichž herectví upomíná
na tradici překotných konverzačních
komedií meziválečné éry a samozřejmě
řada perfektně zvládnutých akčních
scén vrcholící pověstnou finální demolicí
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Belgická filmařka Chantal Akermanová,
ve světovém měřítku vedle Agnès Vardové
nejvýznamnější žena‑režisérka druhé poloviny
dvacátého století, spáchala 5. října 2015
sebevraždu.
Chantal Akermanová byla partyzánka v boji proti
líbivé kinematografii.
Jean‑Luc Godard
Když jsem studoval film, nekonečně mne poznamenal
její film Jeanne Dielmanová, Obchodní nábřeží
dvacet tři, tisíc osmdesát Brusel 141. Doma se
na něj dodnes často znovu dívám a nevycházím
z úžasu, jak v tomto filmu ve vyprávění a ve vztahu
k postavě vynalézá věci a boří hranice. Když jsem
točil Gerryho, Slona a Poslední dny, byl její vliv pro
mne víc než zásadní. Existovali pro mne jenom Béla
Tarr a Chantal Akermanová.
Gus Van Sant
Někdy se o někom řekne, že dal do filmu všechno.
Jenže ona to skutečně dělala, neustále a bezelstně.
Když jsme se spolu sešly v Cannes a ona třeba
bránila způsob, jakým Avi Mograbi pojednává
izraelskou otázku, křičely jsme na sebe a já jsem
si to užívala. Byla v tom prudkost i radost, co jí
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dovolilo dostat se do takové ráže. S jejím odchodem
si připadám, jako kdybych ztratila kousek sama
sebe…
Claire Denisová
Chantal Akermanovou jsem poznal, když jí bylo asi
dvacet a trávila zrovna několik měsíců v New Yorku.
Natočila předtím už jeden krátký film, ale tehdy
teprve čerstvě založený Anthology Film Archives se
stal její univerzitou, její filmovou školou. Chodila
denně na všechna představení a stali se z nás
přátelé.
Jonas Mekas
Je to smutná ztráta. Byla jednou z mála osamělých
bojovnic, která provokovala i uvnitř takzvané
experimentální komunity. Patřila k absolutním
mistrům a bude mi moc chybět.
Apichatpong Weerasethakul
Elle est retrouvée!
Quoi? l’éternité.
C’est la mer mêlée
Au soleil
Arthur Rimbaud
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