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Úterý 01/11
17.30 Jiří Trnka / Kybernetická babička
Karel Zeman / Vynález zkázy / s. 9
20.00 Oldřich Lipský / Muž z prvního
století / s. 9
Středa 02/11
17.30 Jindřich Polák / Ikarie XB 1 / s. 9
20.00 Richard Tuohy – Dianna Barrieová /
Ruka a stroj / s. 39
Sobota 05/11
20.00 Martina Spurná / Pohyby / s. 9
Neděle 06/11
15.00 Ponrepo dětem / s. 35
17.30 Amie Siegelová / Empatie / s. 39

Program

Pondělí 07/11
17.30 Edward Dmytryk /
Křížový výslech / s. 19
20.00 Alain Resnais / Loni v Marienbadu /
s. 39
Úterý 08/11
15.30 Jak vidět film? /
Italský neorealismus / s. 40
17.30 Půlstoletí slovenské animace / s. 40
20.00 Juraj Herz / Upír z Feratu / s. 9
Středa 09/11
17.30 Film před sto lety – rok 1916
Lubitsch a Chaplin / s. 17
20.00 András Kovács / Chladné dny / s. 11
Čtvrtek 10/11
17.30 Andrzej Wajda /
Popel a démant / s. 40
Pátek 11/11
17.30 Raoul Walsh /
Sedmá kavalérie / s. 40
20.00 Roger Corman /
Jáma a kyvadlo / s. 15
Sobota 12/11
17.30 Sirový západ aneb Western po
česku / s. 40
20.00 Peter Brook / Marat – Sade / s. 41

Neděle 13/11
15.00 P
 onrepo dětem / s. 35
17.30 K
 ent Jones / Hitchcock – Truffaut /
s. 41
20.00 T
 omáš Luňák / Eva Koťátková
– Justiční vražda Jakoba Mohra /
s. 41
Pondělí 14/11
17.30 D
 en pro Vlastu Chramostovou /
s. 42
Úterý 15/11
17.30 W
 illiam Wyler / Dědička / s. 42
20.00 D
 avid Wark Griffith /
Intolerance / s. 17
Středa 16/11
17.30 F
 rank Borzage /
Pod cizím praporem / s. 19
20.00 A
 lain Resnais /
Hirošima, má láska / s. 43
Pátek 18/11
17.30 H
 enry King /
Píseň o Bernadettě / s. 20
20.00 R
 oger Corman / Předčasný pohřeb /
s. 15
Sobota 19/11
17.30 M
 artin Butler – Bentley Dean /
Tanna / s. 23
20.00 J
 im Jarmusch /
Podivnější než ráj / s. 43
Neděle 20/11
15.00 P
 onrepo dětem / s. 35
17.30 D
 an Pita / Prorok, zlato
a Transylvánci / s. 43
Pondělí 21/11
17.30 J
 an Klusák uvádí filmy Evalda
Schorma / s. 29
20.00 J
 ane Campionová / Anděl u mého
stolu / s. 23
Úterý 22/11
15.30 J
 ak vidět film? / Fenomén nových
vln / s. 44

17.30 T
 ed Kotcheff / Zapadákov / s. 24
20.00 Peter Brook /
Moderato cantabile / s. 44
Středa 23/11
17.30 W
 illiam Dieterle /
Milostné dopisy / s. 21
20.00 Ivan Sen / Goldstone / s. 24
Čtvrtek 24/11
17.30 Zet Molas /
Karel Hynek Mácha / s. 44
Pátek 25/11
17.30 Vladimír Čech /
Bylo čtvrt a bude půl / s. 44
21.00 Robert Zemeckis /
Honba za diamantem / s. 44

Sobota 03/12
17.30 Zuzana Piussi /
Český Alláh / s. 46
20.00 Maunu Kurkvaara /
Rudovláska / s. 46

Pondělí 12/12
17.30 Arne Mattsson /
Tančila jedno léto / s. 49
20.00 András Kovács /
Někde v Maďarsku / s. 12

Neděle 04/12
15.00 Ponrepo dětem / s. 36
17.30 Kent Jones / Hitchcock – Truffaut /
s. 46
20.00 Jim Jarmusch / Mimo zákon / s. 46

Úterý 13/12
17.30 Kent Jones /
Hitchcock – Truffaut / s. 41
20.00 Otakar Vávra /
Kladivo na čarodějnice / s. 50

Pondělí 05/12
17.30 András Kovács / Úhor / s. 11
20.00 Distruktur: Melissa Dulliusová
a Gustavo Jahn / s. 47

Středa 14/12
17.30 Oscar Apfel /
Manekýnka z Broadwaye / s. 27
20.00 Evald Schorm /
Den sedmý, osmá noc / s. 30

Sobota 26/11
20.00 Carl Junghans /
Takový je život / s. 27

Úterý 06/12
15.30 Jak vidět film? /
Nový Hollywood / s. 47
17.30 Jiří Menzel / Zločin v šantánu / s. 47
20.00 Andy Warhol / Hedy / s. 47

Neděle 27/11
15.00 Karel Zeman /
Pohádky tisíce a jedné noci / s. 35
17.30 Norman Jewison /
Bogus / s. 45

Středa 07/12
17.30 Kent Jones / Hitchcock – Truffaut /
s. 48
20.00 Jacques Rozier /
Adieu Philippine / s. 48

Pondělí 28/11
17.30 Karel Steklý /
Strakonický dudák / s. 45
20.00 Evald Schorm /
Každý den odvahu / s. 29

Čtvrtek 08/12
17.30 Maunu Kurkvaara aj. / 4x4 / s. 48

Úterý 29/11
17.30 Carol Reed / Kipps / s. 45
20.00 Carol Reed / Štvanec / s. 45
Středa 30/11
17.30 Ivo Novák / Na laně / s. 46
20.00 Ondřej Vavrečka /
De Potentia Dei / s. 33
Pátek 02/12
17.30 Juraj Herz /
Kulhavý ďábel / s. 46
20.00 Roger Corman /
Havran / s. 15

Pátek 09/12
17.30 Victor Fleming /
Bílá sestra / s. 20
20.00 Norman Jewison / …a spravedlnost
pro všechny / s. 48
Sobota 10/12
15.00 Ponrepo dětem / s. 36
17.30 Alla Surikova /
Muž z bulváru Kapucínů / s. 49
20.00 Evald Schorm /
Návrat ztraceného syna / s. 30
Neděle 11/12
15.00 Steven Spielberg /
E. T. – Mimozemšťan / s. 36
17.30 Alexandr Rou / Mrazík / s. 49

Čtvrtek 15/12
17.30 C. a k. imperial nostalgicum / s. 50
Pátek 16/12
17.30 H. Bruce Humberstone /
Zasněžená romance / s. 50
21.00 Walter Hill / Rudé horko / s. 50
Úterý 20/12
15.30 Jak vidět film? / Rebelové bez
svatozáře – Easy Rider & Co. / s. 51
Úterý 27/12
17.30 Clarence Brown / Noční let / s. 20
20.00 Marcel Carné / Brány noci / s. 51
Středa 28/12
17.30 Marcel Carné /
Země, odkud přicházím / s. 51
20.00 Jim Jarmusch /
Paterson / s. 52
Čtvrtek 29/12
17.30 András Kovács /
Milenci na odpoledne / s. 12
Pátek 30/12
17.30 Vittorio De Sica /
Hlavní nádraží / s. 21
20.00 Norman Jewison / Pod vlivem
úplňku / s. 52

Sobota 31/12
17.30 D
 ean Reed /
Zpívej, kovboji / s. 52
21.00 J
 an Gogola ml. / Národ sobě aneb
České moře v 18 přílivech / s. 53

Úterý 01/11
17.30 Jiří Trnka / Kybernetická babička
ČSR 1961 / 28 min. / 35mm
Karel Zeman / Vynález zkázy
ČSR 1958 / hrají: Arnošt Navrátil,
Lubor Tokoš, Miloslav Holub /
77 min. / 35mm
Úvodní přednáška Johany Švarcové o filmově
hudebních experimentech Zdeňka Lišky.
Projekce a přednášky jsou výsledkem
projektu „Elektronická hudba Zdeňka Lišky
v raných československých sci-fi filmech“
podpořeného z prostředků účelové podpory
na specifický vysokoškolský výzkum, kterou
Akademii múzických umění v Praze poskytlo
MŠMT v roce 2016.

Týden vědy
a techniky
AV ČR

20.00 Oldřich Lipský /
Muž z prvního století
ČSR 1961 / hrají: Miloš Kopecký,
Radovan Lukavský, Otomar Krejča,
Vít Olmer, Anita Kajlichová /
88 min. / 35mm / vstup volný
Úvodní přednáška Jana Čeňka.
Otomar Krejča nezvykle, a sice v komediální
sci-fi, v roli akademika výzkumného ústavu
na planetě Zemi roku „508 po sputniku“.
Nastolení komunismu bylo již dávno dosaženo
a pozornost se nyní soustředí na navázání
kontaktu s planetou Modrá hvězda a jejím
vyslancem (Radovan Lukavský). Situaci
komplikuje pouze vědecky nezvladatelné
individuum z předkomunistického
Československa, Josef (Miloš Kopecký), muž
„z prvního století“.
Středa 02/11
17.30 Jindřich Polák / Ikarie XB 1
ČSR 1963 / hrají: Zdeněk Štěpánek,
Radovan Lukavský, Dana Medřická,
Miroslav Macháček / 88 min. / 35mm
S přednáškami Johany Švarcové
a Tomáše Janáčka.
Rok 2163. Raketa Ikarie XB 1, na jejíž
palubě je tým vědců z různých oborů, se
vydává k planetám Alfy Centauri. Život
v raketě má svůj rytmus, ale po čtyřech
měsících se u lidí začíná projevovat nuda
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a omrzelost. Vítanou změnou je proto
večírek k 110. narozeninám matematika
Anthonyho. Zábavu přeruší poplach, na
dráze se objevila záhadná kosmická loď…
Sobota 05/11
20.00 Martina Spurná / Pohyby
ČR 2015 / 43 min. / HD / vstup volný
Daleko za polární kruh se každoročně vydává
skupina českých geologů z Ústavu struktury
a mechaniky hornin AV ČR. Jejich cílem je
Hornsund. Nejjižnější zátoka ostrova Západní
Špicberky, kde vědci už šest let pomocí
unikátního přístroje pravidelně monitorují
pohyby země a mapují dosud neprozkoumaný
terén, který byl dříve hluboko pod ledem.
Dokumentární film divákovi postupně
odkrývá, co vše badatelé svým citlivým
a trpělivým pozorováním přírody dokážou
vyčíst nejen z terénu, ze samotných kamenů,
ale i z těch nejmenších, neznatelných
a doposud nepředvídatelných tektonických
pohybů země. Po promítání bude následovat
diskuse s tvůrci filmu.
Úterý 08/11
20.00 Juraj Herz / Upír z Feratu
ČSR 1981 / hrají: Jiří Menzel, Dagmar
Veškrnová, Petr Čepek /
87 min. / 35mm / vstup volný
I když Juraj Herz pracoval s hororovými
prvky v několika svých starších filmech
(Morgiana, 1972, Deváté srdce, 1978),
žánrově „čistému“ tvaru se přiblížil až
počátkem osmdesátých let v adaptaci
povídky Josefa Nesvadby. Monstrem
je v tomto případě závodní automobil,
poháněný lidskou krví. Jeho originální
design vycházel ze skutečného vozu
Škoda 110 Super Sport, který se ovšem
nikdy nedostal do sériové výroby a který
následně pro potřeby filmu upravil výtvarník
Theodor Pištěk. Herzův pokus je možné brát
jako ojedinělou odpověď československé
socialistické kinematografie na moderní
americké horory, z nichž některé, tematicky
příbuzné (Christine, 1983, Vzpoura strojů,
1986), dokonce časově předchází.
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V roce 1966 je do soutěže karlovarského
festivalu přijat snímek režiséra, z jehož čtyř
předchozích dlouhých filmů nebyl žádný
shledán vhodným pro česká kina. Režisér
je tehdy jednačtyřicetiletý András Kovács,
jeho snímek s názvem Chladné dny je skvěle
napsané a zahrané, nelítostně kruté válečné
drama. Vyznamenány jednou z hlavních
cen festivalu se Chladné dny brzy prosadí
v celém světě jako potvrzení umělecké
vyzrálosti maďarské kinematografie
a jako druhý velký mezník po přelomovém
modernistickém filmu Miklóse Jancsóa
Beznadějní z předchozího roku.

András Kovács
–
chladné dny
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András Kovács, absolvent budapešťské
filmové akademie, má za sebou sedmiletou
zkušenost na pozici šéfdramaturga studia
hraných filmů Hunnia a bohatou průpravu
scenáristickou. Na počátku šedesátých let
přechází k režii, ale v roce 1963 ještě přidá
postskriptum ke svým učednickým létům, a to
v „novovlnné“ Francii. Inspirován Markerem
a Rouchem natáčí pak po návratu do vlasti
maďarské „cinéma vérité“ s názvem Obtížní
lidé, o donkichotském boji několika kreativců
s komunistickou byrokracií. Výraz „obtížní
lidé“ (nehéz emberek) se v Maďarsku stane
součástí dobového slovníku.
Obtížným člověkem zůstal Kovács v celé své
další tvorbě. V pozici generálního tajemníka
maďarského Svazu filmových a televizních
umělců, od roku 1981 do roku 1986 jako
jeho prezident, zaštiťoval neobvykle liberální
orientaci maďarského filmu, nesrovnatelnou
s poměry panujícími tehdy v české
a slovenské normalizační kinematografii.
Teprve v těsně předlistopadovém období
se do našich kin mohl dostat film natolik
otevřený a politicky vyostřený, jako byl
Někde v Maďarsku (1987), předtím
dostávaly přednost příběhy zasazené do
historie (Úhor) nebo snímky zaobírající se
vztahovými konflikty (Milenci na odpoledne).

Středa 09/11
20.00 C
 hladné dny / Hideg napok
Maďarsko 1966 / hrají: Zoltán
Latinovits, Iván Darvas, Tibor
Szilágyi, Irén Psotaová, Margit
Baraová / CZT / 95 min. / 35mm
Leden 1942: proněmecká maďarská správa
Nového Sadu provádí drastickou čistku mezi
srbským a židovským obyvatelstvem, tři tisíce
tři sta devět lidí při ní přijde o život. To je
historické pozadí jednoho z nejsilnějších
filmů, jaký kdy v Maďarsku vznikl,
Chladných dnů Andráse Kovácse, dramatu
o odpovědnosti každého jednotlivého
člověka za takzvaně „kolektivní“ zločin.
Jak to explicitně vyslovuje úvodní komentář
vypravěče, záměrem není rekonstruovat
minulost, ale filmovými prostředky evokovat
subjektivní vzpomínky čtyř aktérů, kteří po
skončení války čekají ve společné cele na
vynesení rozsudku. Za tímto účelem Kovács
předkládá mnohovrstevnatý útvar, v němž
se prolínají nejen různé časové roviny, ale
také odlišné perspektivy zúčastněných.
Takto například dochází k několikerému
opakování týchž událostí, doplněných vždy
o nové informace narativního i stylistického
rázu (alternativní úhly záběru, rámování,
střihový rytmus atd.). Výsledkem je strhující
koláž utvořená z fragmentů, které se ovšem
nevylučují, ale doplňují.
Pondělí 05/12
17.30 Ú
 hor / A magyar ugaron
Maďarsko 1972 / hrají: Zoltán
Latinovits, Sándor Horváth,
Andrea Drahotaová, László
Mensáros / CZT / 86 min. / 35mm
Šest let po světovém úspěchu
Chladných dnů se režisér András Kovács
vrátil k historické látce. Na příběhu
o středoškolském profesorovi, ukrývajícím
pronásledovaného politika, vyobrazil
atmosféru všudypřítomné podlosti
a udavačství po pádu Maďarské republiky
rad v roce 1919. Distancovaný realismus ve
vyprávění a v hereckých výkonech dotváří
černobílá kamera Györgyho Illése.
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Pondělí 12/12
20.00 Někde v Maďarsku /
Valahol Magyarországon
Maďarsko 1987 / hrají: Péter Blaskó,
Imre Csiszár, Mari Szemesová, Anna
Kubiková / CZT / 93 min. / 35mm
Fiktivní případ nezávislého kandidáta
z období voleb v roce 1985, odehrávající
se na malém městě. Klíčící demokratické
(a ekologické) povědomí proti přesile
komunistických kádrů. András Kovács děj
rámuje televizní reportáží s mnoha vstupy,
s dotazováním voličů, příznivců i odpůrců
vybraných kandidátů. Poutavé svědectví,
z dnešní perspektivy předjímající konec
vlády jedné strany.
Čtvrtek 29/12
17.30 Milenci na odpoledne / Szeretök
Maďarsko 1983 / hrají: Mari
Kissová, György Cserhalmi, Nóra
Táboriová / CZT / 86 min. / 35mm
Pro Milence na odpoledne může platit
Truffautův povzdech adresovaný Julesovi
a Jimovi: „Dvojice… to není v lásce žádné
řešení. Ale jiná řešení nejsou.“ Také András
Kovács ukazuje tři protagonisty ve hře, z níž
nemůže nikdo vyjít jako vítěz, protože tlaky
a vazby osobní i společenské to nedovolí.
Vera a Tamás, milenci na odpoledne, se tajně
scházejí v chatě za městem. Rozvedená
třicetiletá žena a ženatý muž s dítětem.
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Pátek 11/11
20.00 Roger Corman / Jáma a kyvadlo /
Pit and the Pendulum
USA 1961 / hrají: Vincent Price,
John Kerr, Barbara Steelová /
CZT / 85 min. / 35mm

Edgar Allan
meets Roger

Dnes platí Roger Corman za originálního
autora, za objevitele talentů (Scorsese,
Coppola, Bogdanovich, Hellman, Nicholson)
a za neúnavného propagátora děl velikánů
typu Bergmana, Felliniho, Truffauta
a Kurosawy, jimž svou důmyslnou distribuční
strategií vydláždil kariéru v amerických
kinech. Jiné to bylo počátkem šedesátých
let, kdy na něj kritika ještě shlížela se
značnou nedůvěrou jako na producenta
zaplavujícího trh levně a rychle natočenými
žánrovými snímky, přinášejícími okamžitý
zisk. Recenze Cormanova prvního pokusu
o adaptaci váženého literárního klasika
E. A. Poea také nebyly nijak vlídné, kasovní
úspěch Pádu domu Usherů (1960) ale
režiséra utvrdil, aby se nerozešel s haněným
scenáristou Richardem Mathesonem
a s „přehrávajícím“ titulním představitelem
Vincentem Pricem, nýbrž aby se s nimi
naopak neprodleně pustil do druhé
poeovské adaptace – Jáma a kyvadlo.
Spolu s rozhodujícími dalšími dvěma
spolupracovníky, kameramanem Floydem
Crosbym a scénografem Danielem Hallerem,
nakonec vzniklo celkem osm poeovských
„gotic horrorů“, nepočítaje jeden další,
který si od básníka vypůjčil pouze název.

Charles Beaumont a Ray Russell a hlavního
představitele Priceho nahradil uměřenější
Ray Milland. Cormanovým asistentem režie
zde byl poprvé Francis Ford Coppola.
Pátek 02/12
20.00 Roger Corman / Havran / The Raven
USA 1963 / hrají: Peter Lorre,
Vincent Price, Boris Karloff, Jack
Nicholson / CZT / 86 min. / 35mm
„V tomhle sklepě se asi těžko uklízí, co?“
Peter Lorre k Vincentu Priceovi
Havran se od předchozích Cormanových
pokusů o E. A. Poea výrazně liší. Předně
to není horor, ale autoparodie. S jemným
humorem zde režisér, vrátivší se
k původnímu scenáristovi Mathesonovi
a k interpretovi Priceovi, vytváří satiru,
v níž subžánr, na nějž si může nárokovat
copyright, dovádí ad absurdum. Dále tu
Vincent Price už není středobodem dění,
ale je obklopen stejně výraznými protihráči,
z nichž dva si už s sebou přinášejí auru
zasloužilých veteránů žánru. „Havran“,
proměněn v člověka, je Peter Lorre alias
doktor Bedlo, nad nímž vládne čarodějnou
mocí Boris Karloff alias doktor Scarabus.
Za syna má Peter Lorre mladého Jacka
Nicholsona v roli Rexforda. Pěkně za
hromu a blesku se nám poprvé zjeví zámek
natolik archetypicky hororový, že víc už
požadovat nelze. V něm pak události rychle
spějí k podmanivému finálnímu duelu dvou
„doktorů“.

Pátek 18/11
20.00 Roger Corman / Předčasný
pohřeb / Premature Burial
USA 1962 / hrají: Ray Milland,
Hazel Courtová, Richard
Ney / CZT / 81 min. / 35mm
U Pádu domu Usherů poprvé vznesené
výhrady kritiků proti scénáři Richarda
Mathesona a proti herectví Vincenta Price
(později tolik milovaného Timem Burtonem
a bezpočtem anonymních fanoušků) se
u Jámy a kyvadla víceméně opakovaly.
V Předčasném pohřbu se adaptátoři jmenují
14
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Středa 09/11
17.30 Lubitsch a Chaplin
Charles Chaplin /
Chaplin zlodějem / Police
USA 1916 / hrají: Charles Chaplin,
Edna Purvianceová, Wesley Ruggles
27 min. / 35mm
Charles Chaplin / Chaplin obchodním
příručím / The Floorwalker
USA 1916 / hrají: Charles Chaplin,
Edna Purvianceová, Eric Campbell,
Lloyd Bacon / 19 min. / 35mm

Film před
sto lety
–
rok 1916
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Ernst Lubitsch / Palác obuvi
Pinkus / Schuhpalast Pinkus
Německo 1916 / hrají: Ernst Lubitsch,
Guido Herzfeld, Else Kenterová,
Hanns Kräly / 43 min. / 35mm
Charles Chaplin /
Chaplin hasičem / The Fireman
USA 1916 / hrají: Charles Chaplin,
Edna Purvianceová, Lloyd Bacon,
Eric Campbell / 20 min. / 35mm
Vývoj kariéry nejvýznamnějšího evropského
komediálního tvůrce desátých let
Ernsta Lubitsche má s Chaplinem leccos
společného. Oba začínají jako herci, oba
si v průběhu roku 1914 k účinkování
před kamerou přiberou i funkci režiséra
a v následujících letech se pak od krátkých
komediálních bagatel rychle propracují
k prvním zralým dílům delšího formátu.
V Německu znalo během války Chaplinovo
jméno nanejvýš pár odborníků a jeho filmy
nikdo; od veškeré americké produkce
zůstaly Německo i Rakousko-Uhersko
odříznuty až do konce války. Když o tři
roky mladší Berlíňan Lubitsch přesídlí
v roce 1923 do Hollywoodu, bude se už
počítat k Chaplinovým poučeným žákům,
nikoli ovšem epigonům; ostatně film, jímž
Chaplin udělal jako režisér na Lubitsche
nejsilnější dojem, nebyla komedie, ale tehdy
čerstvě uvedené vážné drama Pařížská
maitresa. Ale zpět od let zralosti k létům
učednickým. Nejstarší v NFA dochovaný

Lubitschův snímek Palác obuvi Pinkus je
jeho devátý. Herce Lubitsche zde potkáme
nejprve coby postaršího (zjevně víc než
jednou propadnuvšího) gymnazistu, posléze
jako učně v obchodě s obuví a nakonec jako
podnikatele s vyvinutým smyslem pro public
relations. Trvalým zdrojem jeho energie
je nehorázný erotický apetit, hlavním
charakterovým rysem pohotová drzost.
Úterý 15/11
20.00 D
 avid Wark Griffith /
Intolerance / Intolerance
USA 1915/16 / hrají: Mae Marshová,
Eugene Palette, Lillian Gishová,
Bessie Loveová, Constance
Talmadgeová, Erich von Stroheim,
Tod Browning / CZT / 107 min. / 35mm
+ krátký film Max mezi dvěma ohni /
Max entre deux feux
Francie 1916 / režie a hlavní role /
Max Linder / 13 min. / 35mm
Od dob babylónských až po dobu Kristovu,
od Bartolomějské noci až po začátek
dvacátého století – stále stejný příběh:
kterak pravda a láska nezvítězí nad lží
a nenávistí a lidská intolerance triumfuje
(poslední slovo ale nedostane). Bezmála
dvouhodinová komprese díla, jež víc než
jakékoli jiné znamenalo umělecké a ideové
vyvrcholení prvního čtvrtstoletí historie
světového filmu.
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GLORIA GRAHAME
(1925–1981)
Pondělí 07/11
17.30 Edward Dmytryk /
Křížový výslech / Crossfire
USA 1947 hrají: Robert Young,
Robert Mitchum, Robert Ryan, Gloria
Grahameová / CZT / 80 min. / 35mm

Star!

Z vraždy muže židovského původu jsou
podezřelí tři vojáci. Toto kriminální drama
je pozoruhodné svým expresionisticky
laděným stylem, vynikajícími hereckými
výkony a také tématem. Křížový výslech je
totiž jedním z prvních hollywoodských filmů,
který se otevřeně zabývá problematikou
rasové nesnášenlivosti. Třem hvězdným
Robertům tu sekunduje začínající Gloria
Grahameová, pozdější specialistka na
role morálně pochybných hrdinek, jak je
ztvárnila například pod vedením Fritze
Langa ve filmech Velký zátah (1953)
a Lidská vášeň (1954).

HELEN HAYES
(1900–1993)
Helen Hayesová patřila k herečkám, jejichž
slávu sice šířil do světa Hollywood, které
ale ve filmové práci podle vlastních slov
nenacházely stejné výzvy jako na divadelních
prknech. Podíváme-li se na filmografii HH,
zjistíme, že sice není příliš rozsáhlá, ale že
látky, které jí byly nabízeny, rozhodně nebyly
druhořadé (adaptace Hemingwaye, SaintExupéryho aj.) a že přejícní producenti ji po
bok stavěli takové mužské protějšky, jako byli
Gary Cooper nebo Clark Gable.
Středa 16/11
17.30 Frank Borzage / Pod cizím
praporem / A Farewell to Arms
USA 1932 / hrají: Gary Cooper,
Adolphe Menjou, Helen
Hayesová / CZT / 82 min. / 35mm
Dva roky po Sternbergově Maroku usilují
Gary Cooper a Adolphe Menjou opět
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Anouk Aimée
Agnes Ayres
Brigitte Bardot
Betsy Blair
Betty Blythe
Clara Calamai
Claudia Cardinale
Claudette Colbert
Danielle Darrieux
Doris Day
Danièle Delorme
Dolores Del Rio
Deanna Durbin
Edith Evans
Greta Garbo
Greer Garson
Gloria Grahame
Helen Hayes
Jennifer Jones
Laura La Plante
Mae Marsh
Mary Miles Minter
Marylin Monroe
Michèle Morgan
Mae Murray
Nita Naldi
Rosalind Russell
Sybille Schmitz
Sylvia Sidney
Simone Signoret
Simone Simon
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o stejnou ženu, jíž tentokrát už není
Marlene Dietrichová, ale Helen Hayesová.
Film vzniklý na motivy románu Ernesta
Hemingwaye Sbohem, armádo se odehrává
na italské frontě za první světové války.
Gary Cooper coby Američan Fred Henry je
poručíkem za volantem sanitky, Menjou
coby fešácký italský major Rinaldi je
jeho nejlepším přítelem, HH je anglickou
zdravotní sestrou Catherine, do níž se oba
muži zamilují. Jedna z dnešního pohledu
nevinná scéna porodu padla za oběť
cenzorské mánii obávaného Willa Hayse,
což ale snímku Franka Borzageho naštěstí
výrazněji neuškodilo. Pro režiséra příznačné
uměřeně sentimentální dílo bylo v roce 1934
oceněno dvěma Oscary.
Pátek 09/12
17.30 Victor Fleming / Bílá sestra
USA 1933 / hrají: Clark Gable,
Helen Hayesová, Edward Arnold,
May Robsonová / CZT / 92 min. / 35mm
Helen Hayesová coby italská princezna se
má vdát za Edwarda Arnolda v – pro něj
typické – roli mocného bankéře, ale jakmile
se na obzoru objeví statný Clark Gable, je
s plánovaným sňatkem pochopitelně konec
a milenci prchají vstříc tragédii obsahující
vše, co k meziválečnému melodramatu patří.
Přesně deset let po stejnojmenném filmu
Henryho Kinga s Lillian Gishovou v titulní roli
natočil Victor Fleming tento raný zvukový
snímek, jímž se mu podařilo zopakovat
mimořádný komerční úspěch svého němého
předchůdce.
Úterý 27/12
17.30 Clarence Brown / Noční let
USA 1933 / hrají: Clark Gable, John
Barrymore, Helen Hayesová, Lionel
Barrymore, Robert Montgomery,
Myrna Loyová / CZT / 75 min. / 35mm
Záchrana obrnou stižených dětí v Rio de
Janeiru. Poštovní pilot Fabien a jeho boj
s cyklónem, život na letišti, úzkost letcovy
ženy. Šéf letecké společnosti Rivière
kladoucí nadosobní úkol nad problémy
20

soukromého života. Hrdinové z Nočního
letu, románu Saint-Exupéryho z roku 1931.
Hollywood se ho zmocnil již roku 1933
a přetvořil ho na prestižní snímek, který
nikterak nešetřil slavnými jmény, aby přivedl
diváky do kin. Kalkulace, která v tomto
případě úplně nevyšla, navzdory uznalým
slovům dobových kritiků.
Poznámka: Helen Hayesovou nesmíme
zaměňovat s Helen Hayeovou (1874–1957),
britskou herečkou, která si zahrála například
ve filmech Alfreda Hitchcocka Boj na nůž
a Třicet devět stupňů. V Ponrepu ji uvidíme
29. listopadu v 17.30 ve filmu Kipps.

JENNIFER JONES
(1919–2004)
Pátek 18/11
17.30 Henry King / Píseň o Bernadettě /
The Song of Bernadette
USA 1943 / hrají: Jennifer Jonesová,
William Eythe, Charles Bickford,
Vincent Price / CZT / 122 min. / 35mm
Příběh prostinké venkovanky
Bernadetty Soubirousové, pocházející
z jihofrancouzských Lourdes, jež
zažila v době svého dospívání zjevení
Panny neposkvrněného početí spojené
s vytrysknutím léčivého pramene, a nakonec
završený jejím svatořečením, zpracoval do
románové podoby spisovatel židovského
původu Franz Werfel poté, co se na
útěku před německým fašismem se svou
ženou v roce 1940 v Lourdech několik
týdnů skrýval a učinil místní světici slib,
že, podaří-li se mu šťastně dostat se do
bezpečí Ameriky, „literárně vyzpívá píseň
o Bernadettě, jak nejlépe bude umět“. Mladé
Jennifer Jonesové vynesla role Bernadetty,
kterou pro ni vybojoval její budoucí manžel,
mocný producent D. O. Selznick, Oscara za
nejlepší ženský herecký výkon.
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Středa 23/11
17.30 William Dieterle /
Milostné dopisy / Love Letters
USA 1945 / hrají: Jennifer
Jonesová, Joseph Cotten, Ann
Richardsová / CZT / 101 min. / 35mm
Vkusy jsou samozřejmě různé, sotva bude
moci ale někdo vyvrátit, že nahlíženo čistě
z hlediska krásy (uhrančivé krásy, rozumí
se), mohly se mezi herečkami její generace
Jennifer Jonesové vyrovnat jedině Gene
Tierneyová, Simone Simonová a Lauren
Bacallová. V Milostných dopisech se JJ
vdá za muže, který jí za války posílal dopisy
z fronty, netušíc, že skutečným autorem
procítěných listů byl někdo jiný, manželův
přítel. Novodobého Cyrana hraje Joseph
Cotten. O dva roky později ztvárnila Jennifer
Jonesová titulní roli v dalším, u nás již
neuvedeném Dieterleho filmu Portrét
Jennie, který okouzlil Luise Buñuela.
Pátek 30/12
17.30 Vittorio De Sica /
Hlavní nádraží / Stazione termini
Itálie 1953 / hrají: Jennifer Jonesová,
Montgomery Clift, Gino Cervi, Dick
Beymer / CZT / 82 min. / 35mm

MAE MARSH
(1895–1968)
Úterý 15/11
20.00 D
 avid Wark Griffith /
Intolerance / Intolerance
USA 1915/16 / hrají: Mae Marshová,
Eugene Palette, Lillian Gishová,
Bessie Loveová, Constance
Talmadgeová, Erich von Stroheim, Tod
Browning / CZT / 107 min. / 35mm
+ krátký film Max mezi dvěma
ohni / Max entre deux feux
Francie 1916 / režie a hlavní
role / Max Linder / 13 min. / 35mm
Od dob babylónských až po dobu Kristovu,
od Bartolomějské noci až po začátek
dvacátého století – stále stejný příběh:
kterak pravda a láska nezvítězí nad lží
a nenávistí a lidská intolerance triumfuje
(poslední slovo ale nedostane). Bezmála
dvouhodinová komprese díla, jež víc než
jakékoli jiné znamenalo umělecké a ideové
vyvrcholení prvního čtvrtstoletí historie
světového filmu.

Hlavní nádraží v Římě je místo, kde se
odehrávají poslední hodiny milostného
vztahu mezi americkou ženou v domácnosti
a profesorem italsko-amerického původu.
Partnerem JJ je Montgomery Clift, který
zde vytvořil další variaci člověka v hluboké
citové krizi a uplatnil svůj vytříbený,
psychologicky motivovaný i intuitivní
herecký projev.
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Australský a novozélandský filmový festival
Aussie a Kiwi Film Fest představuje méně
známou zaoceánskou kinematografii. Oproti
dvěma předchozím festivalům australského
filmu se letošní 3. ročník rozšířil o filmy
Nového Zélandu. Snímky ukazují Austrálii
a Nový Zéland nikoliv jako exotické země
s exotickými problémy, ale jako bohaté
multikulturní společnosti, s nimiž najdeme
více styčných bodů, než si myslíme.
Aussie a Kiwi Film Fest letos nahlédne
i do historie zaoceánské kinematografie.
Ve spolupráci s NFA a kinem Ponrepo
představujeme klasické tituly australského
a novozélandského filmu.

Aussie / Kiwi
Film Fest

Sobota 19/11
17.30 M
 artin Butler – Bentley
Dean / Tanna / Tanna
Austrálie – Vanuatu 2015 /
hrají: Mungau Dain, Marie Wawa /
CZT / 104 min. / HD / vstupné 80 CZK
Daleko od moderního světa, v jednom
z posledních kmenů Oceánie, který si
dosud zachovává tradiční způsob života, se
mladá dívka Wawa zamiluje do náčelníkova
vnuka Daina. Když mezi kmeny vypukne
válka, je Wawa jako součást mírové dohody
zaslíbena jinému muži. Mladí milenci se
rozhodnou utéci, jsou však pronásledováni
nepřátelskými bojovníky. Hraný debut
australských dokumentaristů Bentleyho
Deana a Martina Butlera natočený
v překrásných scenériích vulkanického
ostrova Tanna s domorodci v hlavních
rolích. Jednoduše vyprávěné, přesto filmově
podmanivé dílo, přibližující etnografickou
i duchovní stránku málo známé kultury.
Pondělí 21/11
20.00 Jane Campionová /
Anděl u mého stolu /
An Angel at My Table
Nový Zéland 1990 / hrají: Kerry
Foxová, Alexia Keoghová, Karen
Furgussonová, Iris Churnová /
CZT / 158 min. / 35mm / vstupné 80 CZK
Životopisný snímek vycházející
z autobiografické trilogie významné
novozélandské básnířky a prozaičky Janet
Frameové. Film sleduje její osudy od dětství
a dospívání ve skromných podmínkách, přes
chybnou diagnózu schizofrenie a léčbu
elektrošoky až po získání mezinárodního
věhlasu. Film stojí na hereckých výkonech tří
představitelek ztělesňujících hlavní hrdinku
v různém věku. Anděl u mého stolu je druhý
celovečerní film novozélandské režisérky
Jane Campionové, která se do širšího
diváckého povědomí zapsala především
filmem Piano (1992). Vedle domácích
ocenění získala za biografii Janet Frameové
na MFF v Benátkách 1990 Zvláštní cenu
poroty a cenu FIPRESCI.
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Úterý 22/11
17.30 Ted Kotcheff /
Zapadákov / Wake in Fright
Austrálie – USA 1970 / hrají: Donald
Pleasence, Gary Bond, Chips Rafferty,
Sylvia Kayová / CZT /
103 min. / 35mm / vstupné 80 CZK
Bez ohledu na geografické umístění,
každý zapadákov v sobě skrývá hrozbu
znetvoření lidské existence do bezduchosti
a beznaděje. Román Kennetha Coka Wake
in Fright, jenž se stal předlohou scénáře
Evana Jonese, popisuje život na takovémto
zapomenutém místě kdesi v Austrálii
s nemilosrdnou přímostí. Jeho hrdinou
je mladý učitel, jenž se upíná ke snaze
dostat se z odlehlé vesnice, kam přišel
na umístěnku, blíže civilizaci. Nejlépe do
města, kde žije jeho přítelkyně, již hodlá
během prázdnin navštívit. Kotcheffův film
bezútěšnost předlohy konkrétními obrazy
ještě umocňuje.
Středa 23/11
20.00 Ivan Sen / Goldstone / Goldstone
Austrálie 2016 / hrají: Aaron
Pedersen, Alex Russell, Kate
Beahanová, Jacki Weaverová /
CZT / 110 min. / HD / vstupné 80 CZK
Australský film noir v příběhu ze
současnosti odráží i problematickou historii
kontinentu. Detektiv Jay Swan, konfliktní
muž s domorodými kořeny, je odklizen do
australského vnitrozemí s úkolem pátrat po
pohřešované osobě. Na cestě do těžebního
městečka Goldstone je okamžitě zatčen
místním mladým policistou Joshem kvůli
požití alkoholu za volantem. Když je Swanův
motelový pokoj zničehonic ostřelován,
je jasné, že jde o mnohem víc než jen
o ztracenou osobu. Oba policisté musejí
překonat vzájemnou nevraživost, aby se
spravedlnosti dostali na kloub. Film využívá
krásy australského vnitrozemí, aniž by
zakrýval jeho bolesti a šrámy – ekologické
i sociální.
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Na otázku: co je to film? lze odpovědět
i tak, že film je to, co v různých podmínkách
a v různém stavu po většinu svého života
odpočívá svinuté uvnitř filmové krabice
či plechovky. A jednou za čas je tento
film– tedy daná filmová kopie nebo i jen
jeden její díl – uveden na světlo: někdy je
prosvícen světlem promítacího stroje, jindy
třeba světlem skeneru. Občas je ho třeba
z krabice jen vyndat a ujistit se, že se
u něj nerozbíhá jinak těžko zastavitelný
rozkladný proces.

Život kopií

Ve volném a nepravidelném cyklu Život
kopií se budeme soustředit právě na tyto
aspekty filmů, uložených ve sbírkách
Národního filmového archivu. Uvedeme
kopie jedinečné, nově virážované i nově
restaurované. Promítneme kopie sestříhané
do jinak nevídaných verzí nebo exponované
na neobvyklé filmové materiály. Podělíme
se o dramata i zábavné epizody ze života
kopií, jejichž výjimečnost začíná být kvůli
tolik skloňovanédigitalizaci a úpadku
fotochemické kinematografiekonečně
zcela zřejmá.

Sobota 26/11
20.00 Carl Junghans / Takový je život
ČSR – Německo 1929 /
hrají: Theodor Pištěk, Vera
Baranovská, Máňa Ženíšková,
Valeska Gertová, Jindřich Plachta,
Eman Fiala / 68 min. / 35mm /
2 018 metrů
Úvodní přednáška Jeanne Pommeau.
Málo známý je fakt, že právě v prostorách
dnešního Ponrepa, v bývalém kině Konvikt,
se poprvé v Praze hrál film Takový je život.
Slavnostní premiéru si dovolit nemohl
a štěstí u publika, proudícího v houfech
na první zvukové filmy, ho tu nečekalo; po
pouhých třech dnech byl stažen z programu.
Dnes je řazen mezi vzorová díla české
kultury meziválečného období a ve světě
je jedním ze dvou nejčastěji uváděných
26
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českých němých filmů (spolu s – ve své
době obdobně nedoceněným – Erotikonem
Gustava Machatého).
Světová premiéra nově restaurované verze
se odehrála letos 4. července na MFF
v Karlových Varech za hudebního doprovodu
Jana Buriana, kterého přivítáme i v Ponrepu.
Film Takový je život realizoval německý
režisér Carl Junghans s mezinárodním
štábem a hereckým obsazením. Děj filmu
se měl původně odehrávat v Drážďanech,
ale nakonec se přesunul do Prahy. Film
vznikl v česko-německé produkci, byl
financován ze soukromých zdrojů režiséra
a jeho českých spolupracovníků, mj.
herce Theodora Pištěka. Sociálně kritické
dílo navazuje na filmy ruských klasiků
nejen obsahově, ale také výběrem hlavní
představitelky Very Baranovské, významné
ruské charakterní herečky, která na sebe
o tři roky dříve upozornila titulní rolí ve
filmu Matka Vsevoloda Pudovkina.
Středa 14/12
17.30 Oscar Apfel / Manekýnka
z Broadwaye / Borrowed Finery
USA 1925 / hrají: Louise Lorraineová,
Ward Crane, Hedda Hopperová /
71 min. / 35mm / 1 980 metrů
Česká premiéra nově barevně virážovaného
amerického němého filmu, jehož jediná
existující kopie se zachovala v pražském
Národním filmovém archivu. Teprve nedávno
zde byla identifikována jako Borrowed
Finery, jeden z titulů společnosti Tiffany
Pictures, jejíž větší část produkce (nejméně
54 z celkem asi 70 hraných snímků) se
nedochovala. Melodrama o ctnostné
modelce, již se snaží využít lupič gentleman,
uvede kurátor Věroslav Hába.
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Evald Schorm
–
svědomí
a odvaha

To první vůbec, co jsem od Evalda viděl, byl
filmový černobílý dokument Zrcadlení. Mám
za to, že právě toto rané dílo Evalda velmi
vystihuje. Dopřál nám v něm pohled na lidi,
které život veze na konečnou, a ta je již
na dohled. Byla to od Evalda neskutečná
odvaha pohledět do epicentra zániku
člověka, kam se většina z nás dívat nechce,
neb nechce vidět, ba ani zahlédnout svoji
budoucnost; chce se dívat jinam. Evald nám
dopřál pohled na lidi v okamžiku, kdy vlak
jejich života již zastavuje a je slyšet skřípot
kol, ale řada odsouzených dojemně a zoufale
vymáhá na neviditelném průvodčím naději,
že vlak ještě přeci jenom nekončí (viďte,
že vlak ještě pojede přece jenom aspoň
kousek dál, viďte, že ano!). Jemná rozkoš
z muk marné naděje může přinést závan
jakési výsměšné krutosti, závan rozkoše
těch, co v tom ještě nesedí. Ale ne, je to jen
nemilosrdná pravda, ve skutečnosti podaná
milosrdně, neboť stébla jsou na dosah.
Ladislav Smoček

Pondělí 21/11
17.30 J
 an Klusák uvádí filmy
Evalda Schorma
Pásmo klasických krátkých filmů
tvůrčího tria Schorm – Klusák – Špáta.
Vzpomínkový večer k nedožitým
85. narozeninám Evalda Schorma.
Stromy a lidé / 1962 / 13 min.
Železničáři / 1963 / 13 min.
Žít svůj život / 1963 / 13 min.
Zrcadlení / 1965 / 32 min.
Žalm / 1966 / 14 min.
Každý je v tom sám. V tom neustálém
zmáhání dvou nepřátel. Sebe a skutečnosti.
Mít odvahu stále hledat, bránit se vypjaté
ctižádosti, ješitnosti, závisti, touze po
úspěchu stůj co stůj, touze po penězích,
které tak zpříjemňují život.
Při největší domýšlivosti bych měl snad
jedno přání: inspirovat, aspoň na okamžik
pohnout k zamyšlení, ale tak, aby byl film
nakonec odvozen z vlastního uvažování
každého, aby se přiblížil hudbě, aby každý
mohl přemýšlet sám pro sebe a dokonce
se odtrhnout svým způsobem od toho, co
se děje na plátně, k vlastní vnitřní hudbě
představ, touhy a snění, a jen skrze tuto
vnitřní hudbu korespondovat s filmem.
Evald Schorm
Pondělí 28/11
20.00 K
 aždý den odvahu
ČSR 1964 / hrají: Jan Kačer, Jana
Brejchová, Vlastimil Brodský, Josef
Abrhám, Jan Libíček, Jiřina Jirásková,
Jiří Menzel / 83 min. / 35mm
I z dnešního pohledu zůstává pro
mezinárodně renomovaného německého
filmového historika Ulricha Gregora český
film Každý den odvahu jedním z těch, jimž
se v evropské kinematografii šedesátých
let podařilo podat umělecky nejpronikavější
obraz doby. Snímek pojednává o dělníkovi,
který se ze svých komunistických
ideálů probouzí počátkem cynických
raných šedesátých let do těžké osobní
i společenské kocoviny. „Je to těžké, až
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goticky přísné dílo bergmanovské ražby,
filozofující dialog rozpolcené bytosti.
Na pohled působí Schormův hrdina jako
sebetrýznící postava z Dostojevského,“
poznamenává český filmolog Jan Kučera.
Sobota 10/12
20.00 Návrat ztraceného syna
ČSR 1966 / hrají: Jan Kačer, Jana
Brejchová, Jiří Menzel, Dana
Medřická, Milan Morávek, Vlastimil
Brodský / 96 min. / 35mm
„Navenek šťastně ženatý, docela úspěšný
mladý architekt: pokusí se o sebevraždu,
ale je zachráněn, léčí se v psychiatrickém
ústavu. Důvody, které ho k sebevraždě vedly,
nejsou vysvětleny; lze se jich jen dohadovat,
hlavně z rozhovorů, které architekt Jan vede
se svým ošetřujícím lékařem. Proto je v tom
filmu všechno v polotónech – od kamery až
po dialogy. Je tu něco z uhrančivosti magie
absolutně vážného umění, něco z očistného
účinu klasické tragédie.“
Josef Škvorecký
„Schormův Návrat ztraceného syna je jedno
z největších děl evropského filmu.“
Ulrich Gregor
Středa 14/12
20.00 Den sedmý, osmá noc
ČSR 1969 / hrají: Jan Kačer,
Jan Libíček, Květa Fialová,
Josef Bek / 100 min. / 35mm
Schormův trezorový film – apokalyptické
podobenství odrážející depresivní stav
společnosti po vojenské invazi v srpnu
1968 – představuje kolektivního hrdinu
v podobě zdiskreditovaného davu,
vyhřezlého v celé hrůznosti jako odstrašující
exemplární vzorek. Všichni bez výjimky,
jakoby zasažení epidemií špatnosti a zla, se
nevyhnutelně řítí do zkázy. Nevinný je jen
Blázen, který instinktivně prorokuje blížící
se neštěstí.

30

Ponrepo

Program 11–12 / 16

31

Středa 30/11
20.00 Ondřej Vavrečka / De Potentia Dei
ČR 2016 / hrají: Karel Floss aj. /
hudba: Tomáš Vtípil, Paumanok, Obec,
Johann S. Bach, Antonio Vivaldi,
Ondřej Vavrečka / střih: Ondřej
Vavrečka, Lucie Navrátilová, Jana
Vlčková / 66 min. / HD

Ondřej
Vavrečka /
De Potentia Dei
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Ondřej Vavrečka (nar. 1980) nemá v generaci
dnešních třicátníků v českém filmovém umění
sobě rovného, a uvádění jeho nových děl
v kině Národního filmového archivu je proto
obligatorní. Po třech dlouhometrážních
filmech Počátek a lev (2009), Ultimum
refugium (2011) a Mezi námi (2014)
následuje nyní De Potentia Dei. Snímek byl
natočen na 16mm materiál v Rusku, Polsku,
USA, ale i Slezsku či Brně.
„Film pracuje na základě vnitřních a vnějších
tvarových a významových podobností,
zámlk, kroužení, narážek. Spíše než řečí
je obrazem, něčím před řečí stojícím,
neusilujícím o rozumění, souznění, předání
informace a emoce. Tento film tu je jen
a pouze k jevení.“
Ondřej Vavrečka
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Neděle 06/11
15.00 Ošklivé káčátko a jiné pohádky
↓
moderované pásmo pohádek
s animační dílnou / 120 min. /
35mm, HD / od 3 let
Kamenáč Bill a drzí zajíci /
r. Václav Bedřich / ČSR 1964
Ošklivé káčátko /
r. Vladimir Děgťarjov / SSSR 1956
Slaměný býček / r. Olga Chodatajeva,
Leonid Aristov, SSSR
Jen počkej, zajíci! Díl II. /
r. Vjačeslav Kotěnočkin / SSSR 1970
Medvídek nechce papat /
r. Efrem Pružanskij / SSSR 1976

Ponrepo
dětem

Veselé příhody o zvířátkách dokážou
zaujmout nejen svým vtipem a hravostí, ale
také propracovaností animace. Po projekci
bude následovat dílnička kreslené animace,
při níž si děti budou moci oživit vlastní
zvířecí i jiné hrdiny.
Neděle 13/11
15.00 Týden vědy a techniky
v Ponrepu: Ve vesmíru
↓
pásmo krátkých filmů s úvodem
a animační dílnou /
120 min. / 35mm, HD / od 5 let
Bábätko na letisku / r. Penčo
Kunčev / ČSR – Bulharsko 1988
Letíme raketou… /
r. Jiří Fridrich / ČSR 1937
Letí, letí… tanier letí /
r. František Jurišič / ČSR 1988
Znějící vesmír /
r. Karel a Irena Dodalovi / ČSR 1936
Kráva na měsíci /
r. Dušan Vukotić / Jugoslávie 1959
O stvoření světa /
r. Magdalena Kvasničková / ČR 2015
Rek a létající talíř / r. Lechosław
Marszałek / Polsko 1979
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Speciální vydání Ponrepa dětem k Týdnu
vědy a techniky Akademie ČR zavede
malé i velké návštěvníky do vesmíru. Po
skončení filmové projekce si pak budou moci
návštěvníci vytvořit pod vedením lektorů
svůj vlastní animovaný film, a to unikátní
technologií animace světla.
Neděle 20/11
15.00 A
 rie prerie a jiné hudební pohádky
↓
moderované pásmo pohádek
s hudebními prvky, zvuková dílna /
120 min. / 35mm, HD / od 3 let
Arie prerie / r. Jiří Trnka / ČSR 1949
Lev a písnička /
r. Břetislav Pojar / ČSR 1959
Ferda Mravenec / r. Hermína Týrlová
– Vladimír Zástěra / ČSR 1944
Harmonika /
r. Dušan Vukotić / Jugoslávie 1959
Rudi na záletech /
r. Emil Artur Longen – Antonín
Pech / Rakousko-Uhersko 1911
Jak se propojuje obraz se zvukem? Sami
jsme na to byli zvědaví a řekli jsme si, že
bychom na to mohli přijít za pomoci našich
dětských diváků. Po projekci pohádek
s písničkami a chytlavými melodiemi si spolu
zkusíme ozvučení němého filmu.
Neděle 27/11
15.00 Karel Zeman /
Pohádky tisíce a jedné noci
ČSR 1974 / 90 min. / 35mm / od 6 let
projekce celovečerního filmu
s lektorským úvodem
Dobrodružství námořníka Sindibáda, v nichž
nemůže chybět létající koberec či proradný
Sultán. Příběhy čte Jan Tříska.
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Neděle 04/12
15.00 Mikulášská v Ponrepu
↓
moderované pásmo pohádek
s nadílkou / 120 min. / 35mm / od 5 let
Měsíční pohádka /
r. Zdeněk Miler / ČSR 1958
Dva mrazíci /
r. Jiří Trnka / ČSR 1954
Švec a čert /
r. Milan Šebesta / ČSR 1989
Poplach na hradě /
r. Bohumil Šejda / ČSR 1984

Neděle 11/12
15.00 Steven Spielberg /
E. T. – Mimozemšťan
USA 1982 / hrají: Henry Thomas,
Dee Wallaceová, Drew Barrymoreová /
CZV / 118 min. / 35mm / od 7 let
Desetiletý Elliot a jeho neobvyklý kamarád
z jiné planety. Dojemný příběh o tom,
jak parta dětí zachrání zapomenutého
mimozemšťana před bezcitnými vědci.
„E. T. volá domů.“

Po krátkém pohádkovém pásmu proběhne
nadílka za přítomnosti čertů, andělů
a Mikulášů. Vezměte si na sebe také kostým.
A jak je u nás zvykem, nikdo neodejde
s prázdnou.
Sobota 10/12
15.00 Byl jednou pan Ponrepo
↓
moderované pásmo pohádek s prvky
klauniády, tvůrčí dílna /
110 min. / 35mm / od 3 let
Polykarpovo zimní dobrodružství /
r. Jan S. Kolár /
Rakousko-Uhersko 1917
České hrady a zámky /
r. Karel Hašler /
Rakousko-Uhersko 1914
Pan Prokouk vynálezcem /
r. Karel Zeman / ČSR 1949
Vánoční sen /
r. Karel Zeman / ČSR 1945
Viktor Ponrepo, zakladatel prvního stálého
kina v Praze, vás zve na přehlídku plnou
kouzel, triků a optických klamů.
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Středa 02/11
20.00 Richard Tuohy – Dianna Barrieová /
Ruka a stroj
pásmo experimentálních
filmů / Austrálie 2011–2016 /
celkem 81 min. / 16mm
Film byl mechanickým uměním. V současném
postmechanickém věku se tradiční
aparát kinematografie jeví zastaralým
a primitivním. Ovšem jeho použití v rukou
anti-industriálních uživatelů může
být tvůrčí příležitostí. Lidskost stroje
v postmechanickém věku je zřejmá. Umění
ovládat stroj nabízí nový druh ruční práce.
Tento program představuje sedm nejnovějších
filmových děl Richarda Tuohyho a Dianny
Barrieové, zakladatelů australského
experimentálního filmového labu NanoLab,
na téma využití původního mechanismu
kinematografie a vztahu mezi rukou
a strojem. Připravila Alexandra Moralesová.

Filmy

Ginza Strip
2014 / 9 min.
Technika chromaflex: pozitivní
a negativní barvy.
Blue Line Chicago
2014 / 10 min.
Zkreslení architektury druhého města.
Last Train
2016 / 12 min.
Nalezený filmový materiál
z indonéského snímku Kereta Api
Terakhir (1981, r. Deddy Sutomo,
Gito Rollies).
Etienne’s Hand
2011 / 13 min.
Studie pohybu neklidné ruky.
Crossing
2016 / 21 min.
Přes moře. Přes ulici.

Neděle 06/11
17.30 Amie Siegelová / Empatie / Empathy
USA 2003 / ENG / 92 min. / DVD
Asociativní vizuální esej Empatie
obrací psychoanalytický pohled zpět
k psychoanalytikovi. Tři postupy: fikce,
kamerové zkoušky a dokumentární rozhovor
vyvolávají otázky o moci, manipulaci
a porozumění. Fiktivní příběh o herečce
při psychoanalýze se prolíná s obrazovými
zkouškami herečky při konkurzu na
její roli ve filmu Empatie a s rozhovory
se skutečnými psychoanalytiky.
Empatie odhaluje problematiku identity
a voyeuristického přechodu ze soukromého
do veřejného prostoru. Tato projekce díla
ze série ciné-konstelací je součástí výstavy
Amie Siegelové v pražské galerii Viper.
Více na: vipergallery.org/vystava/3
Pondělí 07/11
20.00 Alain Resnais / Loni v Marienbadu /
L’année dernière à Marienbad
Francie – Itálie 1961 / hrají: Delphine
Seyrigová, Giorgio Albertazzi,
Sacha Pitoëff
CZT / 86 min. / 35mm
+ krátký film Zámek ve Versailles /
Francie 1912 / 5 min.
Ještě do 27. listopadu lze v pražské Galerii
Rudolfinum navštívit výstavu věnovanou
Loni v Marienbadu a vlivu, který mělo toto
arcidílo filmové historie na umění posledních
padesáti let. K vidění jsou ovšem i starší
díla Magrittova, de Chiricova, Delvauxova
atd., jejichž poetiku Resnaisův nestárnoucí
snímek v různé míře sdílí. Do filmu
samotného se můžeme ponořit zase jednou
v našem sále a zažít ho tak nikoli digitálně,
ale v médiu, pro nějž byl určen a v němž se
s ním budeme v 21. století setkávat stále
vzácněji: na 35mm kopii, v širokoúhlém
formátu. Ve středu 16. 11. pak promítneme
film, který Marienbadu bezprostředně
předcházel: Resnaisovu Hirošimu.

Dot Matrix
2013 /16 min.
Drama filmu v překrývajících se tečkách.
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Úterý 08/11
15.30 Jak vidět film?
↓
Italský neorealismus /
přednáška Jiřího Forejta
Neorealismus stojí u zrodu modernistického
přístupu k filmovému umění, který můžeme
v poválečném období sledovat v mnoha
dalších oblastech umění a společenského
života: filozofii, divadle, výtvarném umění.
Přednáška se soustředí také na projevy
neorealismu v literatuře a politický vývoj
v poválečné Itálii.
17.30 D
 en české a slovenské kulturní
vzájemnosti
↓
Půlstoletí slovenské animace
Kolekce slovenských animovaných
filmů. Představení DVD Čarovný
svet animovaného filmu za účasti
tvůrců / 90 min. / DVD
Čtvrtek 10/11
17.30 Andrzej Wajda / Popel a démant /
Popiół i diament
Polsko 1958 / hrají: Zbigniew
Cybulski, Ewa Krzyżewska,
Adam Pawlikowski, Bogumił
Kobiela / CZT / 96 min. / 35mm
Projekce nejproslulejšího z polských filmů
dvacátého století… jako pocta jeho tvůrci,
který zemřel 9. října letošního roku.
V Popelu a démantu se Wajdovi podařilo
zachytit složitý poválečný vývoj v Polsku,
kdy se hrdinství a absurdita dobraly
bezprostřední blízkosti a lidé se ocitli na
přelomu, na němž začíná být zabíjení znovu
trestné. V dobové atmosféře, z níž není
zřejmé, kdo stojí na jaké straně, kdo je
přítel, kdo nepřítel, si začíná mladý hrdina
matně uvědomovat svoji touhu po prostých
lidských hodnotách. Jeho životní osud však
již neodvratně spěje ke krutému konci.
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17.30 Raoul Walsh / Sedmá kavalérie /
They Died with Their Boots On
USA 1941 / hrají: Errol Flynn,
Olivia de Havillandová, Arthur
Kennedy, Anthony Quinn, Charley
Grapewin, Gene Lockhart, Sydney
Greenstreet / CZT / 129 min. / 35mm
Rozsáhlý epický film, v němž byly
soustředěny nejrůznější dobrodružné
náměty. Je tu jak občanská válka, tak
boje s Indiány, zlatá horečka i obhajoba
indiánských práv před ziskuchtivými
podvodníky. Na to vše stačí jediný hrdina,
který se se stále vzrůstající neohrožeností
vrhá do boje řešit tyto různé konflikty
a přes střídavé štěstí vždy jedná výhradně
podle zákonů nejvyšší čestnosti. Objevují
se tu sice postavy s historicky skutečnými
jmény – jako generálové Scott a Sheridan
– ale příběh sám je ryze fiktivní. Náš první
příspěvek k dožitým 100. narozeninám Olivie
de Havillandové.
Sobota 12/11
17.30 East/West
↓
Sirový západ aneb Western
po česku
Zdenek Sirový / Kaňon samé
zlato / Claim na Hluchém potoku /
Poslední výstřel Davida Sandela
ČSR 1970/71 / hrají: Ivan Palúch,
Milan Sandhaus, Rudolf Hrušínský,
Lubomír Kostelka, Bronislav Križan,
Otto Lackovič / 82 min. / 35mm
+ krátký film
Dušan Vukotić / Cowboy Jimmy /
Jugoslávie 1956 / 13 min. / 35mm
Realizace tří povídek podle literárních
předloh Jacka Londona, promítaných
v kinech pod společným názvem
nejstarší z nich, znamenala pro režiséra
Zdenka Sirového příležitost vrátit se do
chlapeckých let, kdy s napětím četl příběhy
o statečných i pošetilých mužích toužících
v nehostinném terénu Yukonu a Aljašky
objevit zlato. Sirový našel exteriéry pro
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své filmy především na Slovensku, které
ve vhodně volených záběrech kamery (Jiří
Kolín, Jiří Macháně) podbarvených hudbou
Luboše Fišera úspěšně sugerovaly dojem
z míst zachvácených zlatou horečkou.
Na scénářích se podílel Jiří Křižan, jenž
„westernový“ dramaturgický rámec nezřídka
používal i ve své pozdější tvorbě, s tématem
Divokého západu nesouvisející (Stíny
horkého léta, Je třeba zabít Sekala).
Spolu se Sirovým dokázali v napsaných
dialozích těžit z dramatického významu ticha
a mlčení mezi postavami, obsazenými typově
přesnými herci, kteří na malé ploše vytvořili
nezanedbatelné kreace svých filmografií.
20.00 P
 eter Brook / Marat – Sade /
Marat/Sade
Velká Británie 1966 / hrají: Patrick
Magee, Glenda Jacksonová,
Ian Richardson, Michael
Williams / CZT / 112 min. / 35mm
Plný název díla: Pronásledování a zavraždění
Jeana-Paula Marata předvedené divadelním
souborem blázince v Charentonu za řízení
markýze de Sade. Na základě vlastní
divadelní inscenace natočil Peter Brook
v roce 1966 film, jenž se zapsal do historie
obou médií a získal světovou slávu německy
píšícímu dramatikovi Peteru Weissovi,
který na sebe ve Švédsku v předchozí
dekádě upozornil spíš jako filmový režisér
a teoretik. „Jedním z hlavních rysů hry
je složitá a významově zatížená časová
vrstevnatost, jež vzniká prolínáním tří
časových rovin: představení zobrazující
v roce 1808 události z roku 1793 je
vnímáno obecenstvem druhé poloviny
20. století,“ píše Jan Pomerl. Maratova
revoluční obhajoba násilí ve jménu pokroku.
Markýzova postrevoluční skepse. Vstupy
bdělého cenzora do hry. Mnohohlasý řev
blázince, jemuž říkáme Dějiny.

Neděle 13/11
17.30 Kent Jones / Hitchcock – Truffaut /
Hitchcock – Truffaut
Francie – USA 2015 /
CZT / 79 min. / BRD
V dějinách filmové literatury neexistuje
kniha, která by byla přeložena do více
jazyků a která by byla během půl století
častěji znovu vydávána… Rozhovory
Hitchcock – Truffaut (1966, česky 1987).
Četli jsme ji všichni, kdo se zajímáme o film,
a sotva kdo ji četl jen jednou. Americký
režisér Wes Anderson se svěřuje: „Můj
exemplář se už dávno nedá nazývat knihou,
je to salát, hromada volných stránek. Hřbet
je úplně vniveč, jak jsem svazek stále bral
do ruky.“ Dokument Kenta Jonese není
první, ale zatím nejdůkladnější snímek
věnovaný této výjimečné knize a vlivu, který
měla a má na filmaře jednadvacátého století.
Jonesovi se podařilo získat pro svůj projekt
takové umělce, jako jsou Martin Scorsese,
Arnaud Desplechin, Olivier Assayas, Peter
Bogdanovich, Paul Schrader, David Fincher,
James Gray, Wes Anderson nebo Kijoši
Kurosawa. Scénář napsal režisér spolu se
Sergem Toubianou, v letech 2003 až 2016
ředitelem Cinémathèque française a předtím
dlouholetým šéfredaktorem Cahiers du
cinéma. Komentář čte Mathieu Amalric.
20.00 Tomáš Luňák / Eva Koťátková
– Justiční vražda Jakoba Mohra
ČR 2016 / hrají: Jan Lepšík, Jiří
Fadrhonc, Richard Němec /
ENT / 63 min. / HD / vstup volný
Divadelní koláž Evy Koťátkové
o psychiatrickém pacientovi a umělci
Jakubu Mohrovi. Ten trpěl utkvělou
představou, že jeho jednání řídí jeho
ošetřující lékař za pomoci zvláštního stroje
v podobě dřevěné krabičky, z níž vycházejí
paprsky či vlny, které procházejí Mohrovým
tělem a získávají tak nad ním kontrolu.
Mohrova kresba Justizmord (1909)
je obrazem hromadné scény soudního
procesu, snímané z několika navzájem
se popírajících perspektiv. Ty ukazují
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Mohra v roli obžalovaného i ovládané
oběti, lékaře jako odposlouchávače či
manipulátora, ovlivňující stroj i instituci
soudu, ve které Mohr identifikuje řadu
přestrojených pacientů a lékařů, kteří
podporují Mohrovu teorii monstrózního
spiknutí proti jeho osobě. Kresba se
stává dějištěm pro inscenované zasedání
či neobvyklou konferenci, v níž je Mohr
prezentován jako tvůrce, pacient i zločinec
a v rámci níž si nejenom Mohrovy vize, ale
i motivy a postavy jiných tvůrců art brut
nárokují své právo na existenci. Zatímco
Mohr nám podává zprávu o detailech
soudního procesu, který se odehrává
v jeho hlavě, do jeho vize vstupují zvenčí
fragmenty jeho chorobopisu, záznamy
o jeho trestných činech i rozbor kresby
z hlediska jejích výtvarných kvalit.
Pondělí 14/11
17.30 Den pro Vlastu Chramostovou
slavnostní pásmo za účasti umělkyně
s filmy její volby / HD
„Stanula jsem na křižovatce a rozhodla
se poslechnout svých hlasů, jako Jana
kdysi na počátku. Byly to hlasy mých rolí,
mých autorů. Radily mi, abych nedala
na prospěcháře ani na cyniky. Jeviště
a život mně byly v čase mého pozemského
pobývání jedním a týmž, vzájemně se
prostupovaly
– a já věděla, že to není rada ďáblova, ale
že je to rada Boží!
Když jsem se ďáblovi vzepřela, měl přijít
život nezcenzurovaný. Nestalo se tak.
Vzali mi to nejdůležitější. Ale byla to volba.
A nezcenzurovaný život přece jen přišel.
Jenže jinak. V žánru syrové prózy, bez
pasu, bez řidičského průkazu, bez telefonu.
Bez každodenního potlesku a květin.
Tolik let nehrát, zato mít stále se opakující
stejné sny návratu k divadlu! Vůně šminky,
hlasy kolegů, zvonění, jeviště, záře
reflektorů, replika je na mně – ale neznám
text, neznám hru, vím, že nevím, všechno
jsem už zapomněla. A rána propocená
studeným potem. A jednou, se slzami na
polštáři se probouzím a slyším, jak šeptám
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text Matky Kuráže: „Jsem jako starý pes,
který přišel o všechny své jedovaté zuby…“
Vlasta Chramostová (1999)
Martin Frič / Námluvy
ČSR 1961 / hrají: Jan Pivec, Vlasta
Chramostová, Ladislav Pešek /
23 min. / HD
Na námluvy ke statkáři přijde jeho soused,
který by chtěl statkářovu dceru za ženu.
Než ale dojde k nabídce ke sňatku, začne
vášnivá hádka o majetek. Na motivy povídky
A. P. Čechova.
Jaroslav Brabec / P.F. 77
ČR 2003 / hrají: Vlasta Chramostová,
Ilja Racek, Daniela Kolářová, Martin
Stropnický / 103 min. / HD
Dramatický příběh z doby vzniku Charty 77.
Slavná herečka připravuje se svými studenty
na DAMU představení. Chystá se však také
takzvaná Anticharta v Národním divadle.
Nejen studenti čekají, jak se jejich učitelka
zachová. Psychologické drama o morálce,
svědomí a lámání charakterů natočil
podle scénáře Jeleny Mašínové a Pavla
Kohouta režisér Jaroslav Brabec s využitím
archivních záběrů.
Úterý 15/11
17.30 William Wyler / Dědička / The Heiress
USA 1949 / hrají: Olivia de
Havillandová, Montgomery
Clift, Ralph Richardson, Miriam
Hopkinsová / CZT / 106 min. / 35mm
Drama mladé ženy, rozhodnuté vést svůj
milostný život navzdory představám
majetnického otce, je volnou adaptací
románu Henryho Jamese Washingtonovo
náměstí. Wylerova minuciózní ateliérová
práce ovlivnila způsob inscenování
u pozdějších režisérů (Kubrick, Scorsese
ad.) Po Sedmé kavalerii (11. 11. v 17.30)
náš druhý příspěvek k dožitým 100.
narozeninám Olivie de Havillandové,
ctnostné Melanie z Jihu proti Severu.
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Středa 16/11
20.00 Alain Resnais / Hirošima, má
láska / Hiroshima mon amour
Francie – Japonsko 1959 /
hrají: Emmanuelle Riva, Eidži Okada,
Bernard Fresson /
CZT / 85 min. / 35mm
+ krátký film Obrázky z Japonska /
1923 / 4 min.
Význam filmu Loni v Marienbadu, který od
září do 27. listopadu celebruje výstava
v pražské Galerii Rudolfinum, nijak
nezpochybníme, poukážeme-li na to, že
podmínkou nejen pro to, aby mohl být
natočen, ale aby z produkčního hlediska
byl vůbec představitelný, byly experimenty
s narací a se střihovou skladbou, které si
Resnais vyzkoušel ve svém prvním dlouhém
filmu Hirošima, má láska z roku 1959. Víc
než Marienbad je tak Hirošima jedním
z těch nemnoha filmů, o nichž lze prohlásit,
že „přes noc“ změnily pohled diváků
a kritiků na to, čeho je v kinematografii
možné dosáhnout. K pocitu výjimečnosti
přispěl ovšem i syžet díla: klást nedovolenou
lásku mladé Francouzky k vojákovi okupační
armády do souvislosti s kardinálním
válečným zločinem v daleké Hirošimě muselo
pouhých čtrnáct let po skončení války
vyvést z míry nejednoho diváka.
Sobota 19/11
20.00 Jim Jarmusch / Podivnější než ráj /
Stranger Than Paradise
USA 1984 / hrají: John Lurie, Eszter
Balintová, Richard Edson, Tom
DiCillo / CZT / 83 min. / 35mm
„Ve snímku Podivnější než ráj se Jimu
Jarmuschovi podobně jako už v jeho hrané
prvotině Trvalá dovolená (Permanent
Vacation, 1980) podařilo zachytit životní
pocit znechucení a nudy, který na počátku
osmdesátých let prožívala ,generace bez
budoucnosti‘. Prázdnotě amerického
životního stylu – fastfood, televize, filmy
s bojovým uměním – odpovídá prázdnota
prostorů, liduprázdných měst a bezútěšných
krajin, právě tak jako nemluvnost a úsečnost

aktérů, kteří vůči druhým projevují jen
pramálo zdvořilosti. V pokřivené perspektivě
filmové trojice ztrácí své kouzlo zrovna
tak newyorská metropole jako floridský
prázdninový ráj: přísliby Nového světa tu
působí staře a ošklivě. Zrnitý, kontrastní
černobílý materiál, dlouhé, klidné záběry
statické kamery a občasné švenky,
zatmívačky jako přechody jinak nestříhaných
scén a spoře užívaná minimalistickoelegická hudba, to jsou svébytné stylové
prostředky, jimiž Jim Jarmusch esteticky
stvrzuje svůj obraz Ameriky: země, která
neláká k přistěhovalectví, nýbrž svádí
k odchodu, jak podotkl jeden kritik.“
Peter Christian Lang
Neděle 20/11
17.30 E
 ast/West
↓
Dan Pita / Prorok, zlato
a Transylvánci / Profetul, aurul
şi Ardelenii
Rumunsko 1977 / hrají: Ilarion
Ciobanu, Ovidiu Iuliu Moldovan,
Mircea Diaconu, Victor Rebengiuc /
CZT / 96 min. / 35mm
+ krátký film
Olimp Vărăşteanu / Z příhod kovboje
Dixiho / Rumunsko 1970 /
9 min. / 35mm
Rumunský western Prorok, zlato
a Transylvánci zahájil volnou trilogii,
tvořenou pokračováními Umělkyně, dolary
a Transylvánci (1979) a Kojenec, nafta
a Transylvánci (1981). Zatímco prostřední
díl natočil Mircea Veroiu, první a poslední
vznikl v režii Dana Pity. V prvním dílu se dva
bratři, rodáci ze Sedmihradska, vypraví do
Ameriky, aby tam našli svého sourozence,
který odcestoval do Nového světa nadšený
vidinou snadného zbohatnutí. Bratři netuší,
že na jejich Iona, v Utahu známého pod
jménem Johnny, je vypsán zatykač. Minimální
znalost angličtiny jim hledání neulehčí,
stejně jako Ezekil Waltrope, místní prorok
mormonů, jenž by je rád obrátil na svou
víru. Pitovo pojetí Divokého západu není jen
parodické, všímá si i sociálního pozadí země.
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Neschází mu kvalitní výprava, atraktivní
přírodní scenérie a humor, který má ovšem
daleko k hrubozrnným komediím, jak by
mohl napovídat název prvního dílu i dílů
následujících.
Úterý 22/11
15.30 Jak vidět film?
↓
Fenomén nových vln /
přednáška Davida Čeňka
Francouzská nová vlna, nový německý
film, československá nová vlna, brazilské
cinema novo, švýcarská pětka a mnoho
dalších nových proudů, skupin a směrů se
objevuje v dějinách kinematografie nejvíce
v padesátých a šedesátých let minulého
století.
Úterý 22/11
20.00 Peter Brook / Moderato cantabile /
Moderato cantabile
Francie – Itálie 1960 / hrají: Jeanne
Moreauová, Jean-Paul Belmondo,
Didier Haudepin / 90 min. / 35mm
Příběh lásky manželky průmyslníka
k obyčejnému dělníkovi neinscenuje
Angličan Peter Brook jako milostný románek,
ale jako modernisticky strohé drama,
sychravý podzimní film v černé a bílé.
Dialogy Marguerity Durasové, autorky
čerstvě proslavené scénářem k Resnaisově
Hirošimě, mé lásce, interpretují nezvykle
tlumený Jean-Paul Belmondo a Jeanne
Moreauová, jíž další z jejích zádumčivých
hrdinek vynesla hereckou cenu na festivalu
v Cannes. Jeden z nejzajímavějších filmů
Petera Brooka, ve své době nezakoupený do
české kinodistribuce.

Čtvrtek 24/11
17.30 Český film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Zet Molas / Karel Hynek Mácha
ČSR 1937 / hrají: Ladislav Boháč,
Jaroslav Průcha, Karla Oličová,
Vítězslav Vejražka, Eva Gerová /
104 min. / 35mm

džungle. V cestě jí stojí zkorumpovaný
policista Zolo a podvodníci Ralph
a Ira. Naštěstí se objeví Jack. Mapa
s vyznačeným pokladem, havarovavší
letadlo plné marihuany, smaragd nesmírné
ceny, vodopády a nakonec Jackovy boty
z krokodýlí kůže. Oscarová nomince za střih.

Úterý 29/11
17.30 C
 arol Reed Day
↓
Carol Reed / Kipps / Kipps
Velká Británie 1941 / hrají: Michael
Redgrave, Diana Wynyardová,
Arthur Riscoe, Helen Hayeová /
SLT / 101 min. / 35mm

Poslední léta básníka K. H. Máchy (zemřel
6. listopadu 1836) zachytila ve svém třetím
filmu Zet Molas (vlastním jménem Zdena
Smolová, 1896–1956), nejvýznamnější
česká žena-režisérka meziválečného období.
Životopisný film Karel Hynek Mácha vznikl
podle divadelní hry novináře Emila Synka
Mimo proud u příležitosti oslav stého
výročí úmrtí básníka a pravděpodobně byl
inspirován podobnými snímky Alexandra
Kordy. Je autorčiným jediným pokusem
o zvukový film a rozhodně se vymyká běžné
produkci tehdejší doby.

Neděle 27/11
17.30 Norman Jewison / Bogus / Bogus
USA 1996 / hrají: Whoopi
Goldbergová, Gérard Depardieu,
Haley Joel Osment /
CZT / 110 min. / 35mm

Den pro Carola Reeda, tvůrce legendárního
Třetího muže (1949), režiséra, který by
sám mohl být označen za „třetího muže“,
neboť jeho přínos britskému filmu poloviny
minulého století je srovnatelný s přínosem
Michaela Powella a Davida Leana. Kipps je
realisticky úsměvný obraz společnosti Anglie
prvních desetiletí minulého století o tom,
kterak mladík čisté duše nechtěně ke jmění
přijde a dostane se tak do osidel konvencí
a pravidel vyšší společnosti, zatímco jeho
srdce váhá mezi dvěma ženami z rozdílných
společenských vrstev. Michael Redgrave
v titulní roli dostal příležitost dokonale
rozvinout svůj talent jemného komického
náznaku.

Pátek 25/11
17.30 Český film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Vladimír Čech / Bylo čtvrt a bude půl
ČSR 1968 / hrají: Michal Pavlata,
Václav Neckář, Marie Drahokoupilová,
Angelo Michajlov / 94 min. / 35mm
Automechanik Honza se zúčastní amatérské
pěvecké soutěže a skončí v ní druhý. Přijme
tedy angažmá v divadle a sní o kariéře
slavného zpěváka. Sebevědomí mu nechybí,
ale po prvních úspěších vyjde najevo, že
Honzův zpěv není na profesionální úrovni.
Hudební komedie podle ne zcela zdařilého
scénáře Jaroslava Dietla, avšak s nestárnoucími
písněmi v podání Václava Neckáře.
21.00 Midnight Movies
↓
Robert Zemeckis / Honba za
diamantem / Romancing the Stone
USA 1984 / hrají: Michael Douglas,
Kathleen Turnerová, Dany DeVito /
CZV / 104 min. / 35mm / vstupné 100 CZK
Spisovatelka Joan jede zachránit svou
unesenou sestru Elaine do kolumbijské
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Náhlé setkání dvou na první pohled
neslučitelných světů. Sedmiletý Albert,
jehož matka artistka vystupující v Las
Vegas zemřela při autonehodě, je svěřen
do péče své nevlastní tetě, pragmatické
podnikatelce v New Jersey. Avšak pevný
racionální svět účtů a objednávek se začne
pomalu rozpadat díky chlapcově fantazii,
v níž žije a předvádí se rozpustilý kouzelník.
Pondělí 28/11
17.30 Český film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Karel Steklý / Strakonický dudák
ČSR 1955 / hrají: Josef Mixa, Ladislav
Pešek, Marie Tomášová, Rudolf
Hrušínský, Jaroslav Průcha, Rudolf
Deyl, Jaroslav Vojta, Vítězslav
Vejražka / 103 min. / 35mm
Předlohou filmu se stala dramatická
báchorka Josefa Kajetána Tyla Strakonický
dudák aneb Hody divých žen z roku 1847.
Na rozdíl od předchozího zpracování
Svatopluka Innemanna (Švanda dudák,
1937) přistoupil Steklý k tomuto dílu
s velkou pietou, nepotlačil divadelní
charakter předlohy a její pohádkové
rysy. Kritika hodnotila toto dílo
s výhradami, vytýkala mu divadelní režijní
pojetí a nesourodé propojení reálných
a pohádkových motivů. U publika zůstává
Steklého dudák stále oblíbeným, také díky
podmanivým obrazovým trikům Karla Zemana
a Vladimíra Novotného.

20.00 C
 arol Reed Day
↓
Carol Reed / Štvanec / Odd Man Out
Velká Británie 1946 / hrají: James
Mason, Robert Newton, Kathleen
Ryanová, Cyril Cusack /
CZT / 103 min. / 35mm
Psychologicky pojaté melodrama, jež svým
stylem hluboce ovlivnilo Romana Polanského
a řadu dalších nastávajících filmařů
jeho generace, líčí dramaticky vypjatým
způsobem a v úchvatných černobílých
kompozicích kameramana Roberta Kraskera
několik posledních hodin života člena
irského ilegálního hnutí, jenž se nechtěnou
vraždou stává štvancem jak svých lidí, tak
i policie. První z trojice vrcholných filmů
Carola Reeda, po němž následovaly Padlý
idol (1948) a Třetí muž (1949).

Program 11–12 / 16

45

Středa 30/11
17.30 Český film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Ivo Novák / Na laně
ČSR 1963 / hrají: Ladislav Janský,
Jitka Zelenohorská,
Petr Haničinec / 109 min. / 35mm

dopady simulakra uprchlické krize na
českou kolektivní imaginaci, společnost
i politiku. Zblízka sleduje vzestup českého
antiislamistického hnutí, v druhém plánu
je však také milostným melodramatem.
Snímek vznikl v produkci České televize ve
spolupráci s D1film a Hypermarket film.

Příběh z periferie Prahy, ve kterém hlavní
hrdina filmu Karel Micka (zvaný Kočka),
outsider a „idiot“, hledá své kořeny. Film
podle scénáře spisovatele Jana Procházky
vyniká především kamerou Stanislava Miloty,
pečlivým výběrem lokací a hudbou Zdeňka
Lišky.

20.00 Maunu Kurkvaara /
Rudovláska / Punatukka
Finsko 1969 / hrají: Tarja Markusová,
Veikko Honkanen, Ismo Kallio /
CZT / 73 min. / 35mm

Pátek 02/12
17.30 Český film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Juraj Herz / Kulhavý ďábel
ČSR 1968 / hrají: Juraj Herz, Václav
Neckář, Jana Šulcová, Yvonne
Přenosilová / 73 min. / 35mm
+ středometrážní film
Juraj Herz / Sběrné surovosti /
ČSR 1965 / 30 min. / 35mm
Hudební groteska volně odkazující
k předloze A. R. Lesaga vyprávějící
o „chlapci, který se na lásku a manželství
dívá romanticky, a o ďáblu, který totéž
vidí skepticky“. Snímek natočil režisér
Juraj Herz jako svůj druhý celovečerní
film s „cílem pobavit diváky“. Sám se ujal
titulní role pekelného pokušitele Asmodea,
rozeštvávajícího mladou zamilovanou dvojici
ďábelskými úskoky. Seberafinovanější
nástrahy však nedokážou otřást mladíkovou
vírou v jedinou lásku a šťastné manželství,
snad jen vlastní, příliš pozdní poznání.
Sobota 03/12
17.30 Zuzana Piussi / Český Alláh
ČR 2016 / 82 min. / HD /
za účasti režisérky
Česká republika přijala nepatrný počet
válečných uprchlíků, přesto patří k nejméně
tolerantním zemím Evropy. Nový časosběrný
dokument slovenské režisérky Zuzany
Piussi, natočený během dvou let, zkoumá
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Sympatická pihovatá rudovláska Tutu
pracuje na okraji Helsinek v malé továrně.
Podnájem sdílí se zamlklou Karin, která
má ty nejčernější myšlenky po nešťastně
skončeném vztahu. Neschematický příběh
ženského zrání na pozadí finské přírody.
Neděle 04/12
17.30 Kent Jones / Hitchcock – Truffaut /
Hitchcock – Truffaut
Francie – USA 2015 /
CZT / 79 min. / BRD
viz text na s. 41
20.00 Jim Jarmusch /
Mimo zákon / Down by Law
USA 1986 / hrají: Tom Waits, John
Lurie, Roberto Benigni, Nicoletta
Braschiová / CZT / 100 min. / 35mm
Film Mimo zákon je v mnoha ohledech
stylistickým i tematickým přepracováním
filmu Podivnější než ráj, protože
jeho třídílná struktura – zobrazující
dobrovolnou lhostejnost, vynucenou
lhostejnost a cestu za svobodou (můžeme
také říci Peklo, Očistec a Ráj) – opět
představuje neschopné, bezohledné
a úmyslně neomalené zoufalce, jejichž život
se začíná měnit nečekaným příchodem
cizince Roberta (Roberto Benigni),
nezkrotně veselého Itala s mizernou
angličtinou, vášní pro staré filmy a básně
Walta Whitmana a Roberta Frosta. Věčně
optimistický Bob vyjeví cynikům Jackovi
a Zackovi svůj plán na útěk, zcela

Ponrepo

nečekaně uspějí a dostanou se na bažinaté
rameno řeky, aby se vzápětí ztratili…
Geoff Andrew
Pondělí 05/12
20.00 Distruktur: Melissa Dulliusová
a Gustavo Jahn
Melissa Dulliusová a Gustavo Jahn žijí a tvoří
v Berlíně, kam se v roce 2007 přestěhovali
z jižní Brazílie. Připojili se ke kolektivu
LaborBerlin a od té chvíle tvoří jako duo
Distruktur. Jejich tvůrčím médiem je 16mm
film, který jim slouží jako prostředek pro
vstupování do různých fází postprodukce.
Ve svých filmech se objevují i jako herci
a hudebníci a vedle filmů jsou také tvůrci
filmových performancí a instalací.
LaborBerlin je umělecká filmová laboratoř
(tzv. artist-run film lab), kterou sdílí kolektiv
tvůrců. Vedle analogové postprodukce
LaborBerlin tvoří výraznou platformu
pro sdílení vědomostí a nástrojů, místo
k setkávání a pro prezentaci filmů a dalších
děl vznikajících v labu, ale také v jiných
labech po světě. Více na: www.distruktur.com
Gustavo Jahn / Éternau
Brazílie 2006 / ENT / 21 min. / 16mm
Archeologická výprava časoprostorem,
překračování hranic mezi mořem a nebem.
Melissa Dulliusová – Gustavo Jahn /
Triangulum
Egypt – SRN – Brazílie 2008 /
ENT / 22 min. / 16mm
Na okraji propasti se setkává trojice postav
s vírou v podobě mladé ženy. Každá z nich
se vydává různou cestou a v neustálém
pohybu hledají rovnováhu.
Melissa Dulliusová – Gustavo Jahn /
Muito Romântico
SRN – Brazílie 2016 / hrají: Melissa
Dulliusová, Gustavo Jahn, Steve
Nietz / ENT / 72 min. / 16mm
Proud nesoucí s sebou srdce a duše, hravé
přeskupování zážitků, vzpomínek a představ
na cestě překračující čas a prostor.

Úterý 06/12
15.30 J
 ak vidět film?
↓
Nový Hollywood /
přednáška Tomáše Pavlíčka
Období „nové vlny amerického filmu“
můžeme vymezit pozdními šedesátými léty
(Bonnie a Clyde) a počátkem osmdesátých
let (Nebeská brána). Tvůrci Nového
Hollywoodu volili nová témata a proměnili
konvence výroby i distribuce hraných filmů
ve studiovém systému. Přednáška obsáhne
sérii ukázek filmů, které jsou pro tento
fenomén typické.
17.30 Č
 eský film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Jiří Menzel / Zločin v šantánu
ČSR 1968 / hrají: Jiří Suchý, Jiří
Šlitr, Eva Pilarová, Jiří Grossmann,
Vlastimil Brodský, Rudolf
Hrušínský, Zdeněk Svěrák, Jitka
Zelenohorská / 79 min. / 35mm
V baru Tartaros vystupuje půvabná
zpěvačka Klára Králová, zvaná Clara Regina.
V zástupu jejích obdivovatelů stojí i ministr
spravedlnosti. Nejprve se ztratí perlový
náhrdelník a pak je zavražděn eskamotér
Piterman. Hudební komedie – hudba Jiří
Šlitr a texty písní Jiří Suchý – s hodně
zamotanou kriminální zápletkou podle
scénáře Josefa Škvoreckého, který se v ní
také objeví coby rektor.
20.00 Andy Warhol / Hedy / Hedy /
USA 1966 / hrají: Mario Montez,
Jack Smith, Gerard Malanga /
66 min. / 16mm
K nejoblíbenějším hrám Andyho Warhola
a „superstars“ z jeho Factory patřila hra
na klasický Hollywood. Tentokrát probíhá
za herecké účasti undergroundové legendy
Jacka Smithe (1932–1989), režiséra
klasického snímku Planoucí bytosti
(1962), a pochopitelně za zvuků hudby
Velvet Underground. Hedy Lamarrovou,
hollywoodskou ikonu rakouského původu,
jejíž světovou slávu založil Čech Gustav
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Machatý svým proslulým snímkem Extáze,
hraje transvestita Mario Montez. Nebo spíš:
hraje na to, že ji hraje… jsme u Warhola.
Středa 07/12
17.30 Kent Jones / Hitchcock – Truffaut /
Hitchcock – Truffaut
Francie – USA 2015 /
CZT / 79 min. / BRD
viz text na s. 41
20.00 Jacques Rozier / Adieu Philippine /
Adieu Philippine
Francie 1961/62 / hrají: Jean-Claude
Aimini, Yveline Céryová, Vittorio
Caprioli, Maurice Garrel /
CZT / 101 min. / 35mm
+ krátký film
Jacques Rozier /
Modré džínsy / Blue jeans
Francie 1958 / hrají: René Ferro,
Francis De Peretti / 22 min. / 35mm
V sezoně 1961/62 je francouzská nová
vlna na zenitu, Godard točí Žít svůj život,
Truffaut Julese a Jima, Chris Marker
Rampu, Agnès Vardová Cléo od pěti do
sedmi. K základním – a velmi typickým
– dílům hnutí patří i snímek Adieu
Philippine, u nás bohužel mnohem méně
známý než ty výše jmenované (ve své
době nebyl zakoupen do kinodistribuce,
v Ponrepu se hrál naposled v červnu před
čtyřiceti lety!). Režisér Jacques Rozier
svádí dohromady obyčejné lidi, dívky
a mladíky, a baví se tím, čím se baví oni.
„Jestliže musela vzniknout nouvelle vague,“
píše Truffaut ve své premiérové kritice, „pak
už jenom proto, aby patnácti až dvacetiletí
hrdinové byli konečně filmováni lidmi jenom
o deset let staršími. Jen tak se dá zabránit
pocitu falše.“ Film v tradici Siodmakových
Lidí v neděli (1929), jehož štafetu převezme
o několik málo měsíců později Miloš Forman
ve svých prvních českých filmech.
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Čtvrtek 08/12
17.30 Maunu Kurkvaara aj. / 4x4 / 4x4
Švédsko – Finsko – Dánsko – Norsko
1965 / hrají: Max von Sydow, Allan
Edwall, Karl Erik Flens /
105 min. / CZT / 35mm
Dva dnešní klasikové severského filmu, Švéd
Jan Troell a Fin Maunu Kurkvaara, se před
půlstoletím sešli s dalšími skandinávskými
režiséry, Rolfem Clemensem z Norska
a Pallem Kjaerulffem-Schmidtem z Dánska,
aby společně vytvořili povídkový film 4x4.
Kurkvaarova epizoda Proč vypráví lyrický
příběh nenaplněné lásky v melancholickém
prostředí severské zimy. Troellova povídka
Pobyt v Myrlandu (byl to režisérův první
film) s Maxem von Sydowem v hlavní roli
byla hrána i samostatně a získala ceny na
festivalech v Oberhausenu a v Moskvě.
Pátek 09/12
20.00 Norman Jewison /
…a spravedlnost pro všechny /
…and justice for all.
USA 1979 / hrají: Al Pacino,
Jack Warden, John Forsythe /
CZT / 116 min. / 35mm
Tento muž nutně potřebuje nejlepšího
právníka ve městě. Jenže problém je, že tím
nejlepším je nejspíš právě on. Renomovaný
soudce Fleming je obviněn ze znásilnění.
Jeho obhájce, mladý advokát Kirkland,
o soudcově vině nepochybuje. Ale kde
je spravedlnost? Morální dilema mezi ctí
a jistou kariérou. Strhující výkon Al Pacina
v hlavní roli, za niž byl nominován na Oscara.
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Sobota 10/12
17.30 East/West
↓
Alla Surikova /
Muž z bulváru Kapucínů /
Čelovek s bulvara Kapucinov
SSSR 1987 / hrají: Andrej Mironov,
Oleg Tabakov, Michail Bojarskij,
Alexandra Jakovleva /
CZV / 91 min. / 35mm
+ krátký film
Projko Projkov / Zpívající
kovbojové / Bulharsko 1984 /
8 min. / 35mm
Z Paříže na Divoký západ cestuje ve
westernové komedii Muž z bulváru
Kapucínů idealistický Johny First,
aby prostřednictvím kinematografu
bratří Lumièrů vyvedl svět z hlubin
neřesti a zločinu. Zásluhou filmů, které
v zakouřeném saloonu promítá, se
skutečně z drsných mužů stávají galantní
a ohleduplní džentlmeni. Idyla však nemá
dlouhého trvání, neboť se převratný
vynález ocitne v nesprávných rukou.
Johny First je mladším bratrem českého
Limonádového Joea. U sovětských diváků
zaznamenal velký divácký ohlas, i díky
němu byl jeho představitel Andrej Mironov
zvolen nejlepším hercem roku. Na tento
úspěch navázala v roce 2010 režisérka
Alla Surikova komedií Muž z bulváru
Kapucínek, v níž se Firstova vnučka
pokouší o natočení kvalitního filmu.
Místem děje však v tomto případě nebyl
Divoký západ, ale současné Rusko.
Neděle 11/12
17.30 Alexandr Rou / Mrazík / Morozko
SSSR 1964 / hrají: Alexandr
Chvylja, Natalja Sedychová, Inna
Čurikovová / CZV / 79 min. / 35mm
Vyrostla štíhlá jedlička
tam mezi modříny,
zelená byla celičká
od jara do zimy

zelená byla celičká
od jara do zimy
na podzim vítr zazpíval
spi jedličko
jen spi
Mrazík ji sněhem přikrýval
pozor jen nezmrzni!
pozor jen nezmrzni!

Mrazík – od pradávných normalizačních
časů skálopevná televizní vánoční jistota,
nikdy ale neuvedený na 35mm kopii v našem
kině. Až teď.
Pondělí 12/12
17.30 Arne Mattsson / Tančila jedno
léto / Hon dansade en sommar
Švédsko 1951 / hrají: Ulla
Jacobssonová, Folke Sundquist,
Edvin Adolphson /
CZT / 85 min. / 35mm
Jedním ze švédských poválečných filmů,
které se setkaly s příznivým přijetím také
mimo domácí publikum, byl snímek Arne
Mattssona Tančila jedno léto, jehož příběh
se odehrává, jak je to u švédských filmů
obvyklé, ve venkovském prostředí. Dva mladí
lidé, student Göran, který tráví u svého
strýce poslední prázdniny před vstupem
na vysokou školu, a venkovská dívka
Kerstin se do sebe zamilují, ale jejich lásce
brání Kerstinini rodiče, ve svých názorech
ovlivnění fanatickým farářem. V okamžiku,
kdy se zdá, že farářovy intriky, s jejichž
pomocí ovládá venkovany, jsou překonány,
zlo si přece vybere svou daň.
Úterý 13/12
17.30 Kent Jones / Hitchcock – Truffaut /
Hitchcock – Truffaut
Francie – USA 2015 /
CZT / 79 min. / BRD
viz text na s. 41

Program 11–12 / 16

49

20.00 K
 tvarozpytu montážních struktur
↓
prezentace stejnojmenné knihy
a projekce filmu
Otakar Vávra /
Kladivo na čarodějnice
ČSR 1969 / hrají: Vladimír Šmeral,
Elo Romančík, Soňa Valentová, Martin
Růžek, Jiřina Štěpničková /
100 min. / 35mm
Historické drama inspirované skutečnými
čarodějnickými procesy vedenými ve Velkých
Losinách a Šumperku v letech 1678–1695.
Syrový příběh o zneužívání moci,
manipulovatelnosti a fanatismu vznikl jako
paralela k totalitnímu režimu.
„Kladivo vychází z mechanických forem:
z hierarchické formy rané novověké
společnosti a procesního řádu inkvizičního
práva. Obě dvě tyto formy mají charakter
měřitelnosti. První majetkem, kterým ta
která osoba ve struktuře společnosti
disponuje a který je vlastně záminkou
k celému vyprávění a druhá je přímo
kodifikována: výslech, který je postupně
doprovázen třemi stupni útrpného práva,“
píše Ondřej Vavrečka, režisér filmu De
Potentia Dei (v Ponrepu 30. 11. ve 20.00)
ve stati Dvojí povaha filmových tvarů,
obsažené v nové publikaci, jíž bude tento
večer věnován. Kolektivní práce s názvem
K tvarozpytu montážních struktur vznikla
na pražské AMU v rámci stejnojmenného
projektu podpořeného v roce 2014 MŠMT
a byla vydána v Edici PAF Olomouc.
Čtvrtek 15/12
17.30 C. a k. imperial nostalgicum
pásmo historických dokumentů
Rakousko-Uhersko 1916 /
90 min. / 35mm
Živé obrazy z posledních let habsburské
monarchie. Soukromé a oficiální okamžiky
před sto lety zesnulého Františka Josefa I.,
idylické plzeňské obrázky, události spjaté
se sarajevským atentátem, kaleidoskop
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ze života Prahy a jejich příměstských
oblastí, znovudobývání Přemyšlu, počátky
československé armády v Rusku, císařův
pohřeb a záběry z cesty před rovnými sto
lety korunovaného nového císaře Karla I.
na Balkán. Listování ve starém albu
plném střípků dávno zaniklého, a přece
před našima očima ožívajícího světa.
Připravili kurátoři Jiří Novotný a Bohdana
Kerbachová.
Pátek 16/12
17.30 H. Bruce Humberstone / Zasněžená
romance / Sun Valley Serenade
USA 1941 / hrají: Sonja Henie, John
Payne, Glenn Miller / CZT / 80 min.
V době svého uvedení těžila Zasněžená
romance z popularity mistryně světa
v krasobruslení Sonji Henie, jež v této
muzikálové komedii představuje válečného
sirotka z Evropy, kterého se po příjezdu
do Ameriky z reklamních důvodů ujímá
jazzový orchestr, aniž jeho členové tuší,
že jde o půvabnou dospělou dívku. Pro
dnešního diváka budou hlavní atrakcí Glenn
Miller se svým orchestrem, evergreeny jako
Chattanooga Choo Choo (během jednoho
roku po premiéře filmu se prodalo přes jeden
milion exemplářů) či excentričtí stepaři
bratři Nicholasové.
21.00 M
 idnight Movies
↓
Walter Hill / Rudé horko / Red Heat
USA 1988 / hrají: Arnold
Schwarzenegger, James Belushi,
Peter Boyle / CZT / 102 min. /
35mm / vstupné 100 CZK
Arnold Schwarzenegger si zopakoval roli
terminátora v klasickém akčním snímku
zkušeného Waltera Hilla. Nekompromisního
kapitána sovětské policie Ivana Danka
doprovází na každém kroku jeho legendární
účes i ukecaný americký parťák v podání
Jamese Belushiho. Poprvé v americkém
filmu se diváci přenesou do Chicaga přímo
z Rudého náměstí v Moskvě.
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Úterý 20/12
15.30 Jak vidět film?
↓
Rebelové bez svatozáře
– Easy Rider & Co. /
přednáška Vladimíra Hendricha
Životní i profesionální dráha amerických
„nehrdinských hrdinů“ Marlona Branda,
Jamese Deana či Montgomeryho Clifta.
Dále se podíváme na povahu revolty
v americké kinematografii od padesátých
do sedmdesátých let minulého století.
„Bezstarostnou jízdou“ se dostaneme
k charakteristice nejzajímavějších road
movies z první poloviny let sedmdesátých.
Úterý 27/12
20.00 Marcel Carné /
Brány noci / Les Portes de la nuit
Francie 1946 / hrají: Yves Montand,
Pierre Brasseur, Nathalie Nattierová,
Serge Reggiani, Julien Carette, Sylvia
Batailleová, Jean Vilar, Raymond
Bussières / CZT / 101 min. / 35mm
Brány noci, první Carného film po
zaslouženém triumfu Dětí ráje, slibuje stát
se filmovou událostí roku 1946. V hlavní
roli se má objevit Jean Gabin, právě se
navrátivší z amerického exilu. Gabin navrhne
jako hlavní ženskou představitelku svou
tehdejší družku Marlene Dietrichovou.
Carné souhlasí, Marlene zruší všechny
své hollywoodské projekty, smlouvy jsou
podepsány, Jacques Prévert se dává do
psaní scénáře, o financování se postará
Alexander Korda. V lednu 1946 začíná
Carné s natáčením exteriérů – bez hlavních
představitelů. Gabin po přečtení scénáře
vyžaduje změny, které Prévert pohotově
zapracuje do druhé verze. Ta se nakonec
líbí Marlene Dietrichové ještě méně, a když
ji Carné vyzývá ke splnění smlouvy, odmítne
s odůvodněním, že nemůže hrát ve filmu,
v němž je doba okupace ve Francii líčena
natolik černě. Gabin se poté jednoduše
nedostaví na natáčení, a když se dozví, že
Carné angažoval jinou herečku, bojkotuje
film úplně. Yves Montand, který ho v nouzi

nejvyšší nahradí, sice zaujme zanedlouho
mezi evropskými herci podobně výsostné
místo jako Gabin, v roce 1946 je ale „jen“
nesmírně úspěšným mladým šansoniérem,
který si zatím zahrál pouze v jednom
bezvýznamném filmečku s Edith Piafovou.
Prosincové uvedení Bran noci v obřím kině
Marignan je fiaskem, publikum píská při
každém představení. Nejsmutnější výsledek:
Carné a Prévert už spolu nikdy nebudou
spolupracovat. Z dnešního pohledu se celá
záležitost jeví jako značně nespravedlivá.
Ztracenou auru Gabina a Marlene nemohli
Montand s Nattierovou pochopitelně
vynahradit, jinak ale nabízí Brány noci
snad všechny kvality Carného velkých filmů,
atmosféra na pomezí realismu a snu není
o nic méně intenzivní než dříve, a i dnes,
po sedmdesáti letech, je radost sledovat
Traunerovy dekorace, poslouchat Kosmovu
hudbu a Prévertovy dialogy a vidět hrát
Brasseura a Reggianiho. Styl tu zkrátka
nebyl o nic horší než v Dětech ráje, byl
jenom, po pouhých několika měsících,
v nichž se ve světě a ve Francii tolik událo,
vnímán jako dokonale „pasé“.
Středa 28/12
17.30 Marcel Carné / Země, odkud
přicházím / Le pays d’où je viens
Francie 1956 / hrají: Gilbert Bécaud,
Françoise Arnoulová, Claude
Brasseur / CZT / 91 min. / 35mm
Gilbert Bécaud nebyl první ani poslední
slavný šansoniér, který si zahrál pod
Carného režií, předcházel mu Yves
Montand (Brány noci), následovat bude
Jacques Brel (Vrahové pořádku). V Zemi,
odkud přicházím ztvárnil Gilbert Bécaud
zamilovaného nesmělého hudebníka Juliena
a jeho dvojníka Percevala, „šlechtice proti
své vůli“. Kromě toho napsal Bécaud k filmu
hudbu, „podmanivou“ tak, jak se na snímek
bezmála pohádkový sluší. Zatímco náročná
kritika nevěřícně přemítala, kam že se poděl
kdysi „velký Carné“, tvořily se před kiny, kde
se snímek hrál, dlouhé fronty. Při českém
uvedení filmu na konci roku 1956 to nebylo
jiné. Nostalgie na druhou.
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20.00 Jim Jarmusch / Paterson / Paterson
USA 2016 / hrají: Adam Driver,
Golshifteh Farahaniová, Kara
Hayardová / 113 min. / CZT / HD
Paterson miluje svou dívku, řídí autobus
a píše básně. To stačí jemu, Jimu
Jarmuschovi a – až na pár smutných
výjimek – i divákům.
„Jarmusch tady protiřečí artovému
a prošlému snobismu vlastního filmu
Přežijí jen milenci vzdušně básnivou
demokratičností. Čas od času by prostě
na poezii měli mít právo všichni a ne jen
dandyovští upíři sbírající vinyly.
Co je třeba zachránit, je obyčejná lidskost,
která poezií, hudbou a krásou, v každém
okamžiku, lhostejno kde, organizuje odboj
proti světu znetvořenému, zborcenému,
hokynářskému. Only lovers je třeba
zachraňovat, to ano, ale ne ty snoby z Only
Lovers Left Alive. V Patersonovi vane
čerstvý vzduch, protože inspirace se tady
nekoná v upírském doupěti, ale pod širým
nebem, pro všechny.“
Stéphane Delorme
„Na columbijské univerzitě jsem studoval
literaturu, šest měsíců jsem měl strávit
v Paříži, ale tenhle pobyt jsem si prodloužil
a studia jsem nedokončil. Částečně proto,
že jsem objevil Cinémathèque française.
Pamatuji si, jak tam jednou o přestávce mezi
dvěma projekcemi uklízel sám Henri Langlois.
Ptá se mne: Vy asi neumíte odejít, co? Viděl
jste už dva filmy! A já na to: Umím, ale ještě
zůstanu na třetí!“
Jim Jarmusch
Pátek 30/12
20.00 Norman Jewison /
Pod vlivem úplňku / Moonstruck
USA 1987 / hrají: Cher, Nicholas
Cage, Vincent Gardenia, Olympia
Dukakisová / CZT / 100 min. / 35mm

Lorettě. Ta se však zamiluje do jeho mladšího
bratra Ronnyho. A není jediná v rodině,
kdo tají svou skutečnou lásku. Romantická
komedie oceněná třemi Oscary: za scénář
a hlavní i vedlejší ženskou roli.
Sobota 31/12
17.30 East/West
↓
Dean Reed / Zpívej, kovboji /
Sing, Cowboy, sing
NDR 1981 / hrají: Dean Reed, Václav
Neckář, Kerstin Beyerová, Helena
Růžičková / CZT / 84 min. / 35mm
+ krátký film
Władysław Nehrebecki /
Šerifovi pomocníci / Polsko 1972 /
9 min. / 35mm

21.00 J
 an Gogola ml. /
Národ sobě aneb České moře
v 18 přílivech
ČR 2003 / hrají: Zuzana Stivínová,
Luděk Sobota, Jiří Krejčík,
Eva Holubová, Jaroslav Dušek,
Jan Svoboda / 89 min. / HD
Příběh Národní třídy, reálného prostoru
v reálném čase. Národní třída, přetrvávající
přítomnost ulice, která však žádnou
přítomností není – její esenciální filmová
přítomnost je pak negací přítomnosti,
je to zmizelá přítomnost. Absolutní
přítomnost věcí i lidí převedená do budoucí
řeči, aktuální řeči bez zprostředkování.
Zkrátka: ten pravý silvestrovský film pro
nepolepšitelné intelektuály.

Americký zpěvák, herec a režisér Dean Reed
(1938–1986) byl přezdíván též Rudý Elvis
či Rudý Dean, pod krycím jménem Viktor
působil jako informátor východoněmecké
Stasi. Po přesídlení z amerických kontinentů
do Evropy žil nejdříve v Itálii, kde natočil
několik spaghetti westernů. Později se
usadil v NDR. Pod vedením tamních režisérů
zůstal věrný „americkému“ žánru a o jeden
film se dokonce sám režijně pokusil. Vznikl
tak hudební, komediálně laděný western
s prvky parodie Zpívej, kovboji, do nějž byli
vedle rumunských herců angažováni i Češi.
Hudbu složil Karel Svoboda, druhou hlavní
roli vytvořil Václav Neckář. Jeho Benjamin
je věrným přítelem Deanova kovboje
Joa, kterého si při jejich bezstarostných
toulkách po Divokém západě vyhlídne malá
Zuzana jako svého adoptivního otce.
Kolotoč nenadálých situací je tím roztočen
(v jednu chvíli jej řídí Helena Růžičková jako
šerifka von Hiddenjunction).
Náš silvestrovský trash pur.

New York, americko-italské rodinné
společenství. Vášeň, žárlivost, všudypřítomné
intriky a síla Měsíce. Johnny nabídne sňatek
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Chtít dělat filmy a být jen cinefilem? Taková
hloupost! Myslím teď hodně na Abbáse
Kiarostamího, protože jsme ho právě ztratili.
Byl přece i básníkem, fotografem, malířem,
dělal všechny ty rozličné věci. Když jsem byl
mladý a dostal jsem tu úžasnou příležitost
asistovat Nicholasi Rayovi během posledních
dvou let jeho života, říkal mi neustále, že filmy
obsahují všechno, takže když je chci dělat,
nemám studovat jen film! Pro mne je moc
důležité být něco jako sběratel. Před několika
lety jsem byl ve Španělsku, když můj přítel
Chema Prado, ředitel Španělské filmotéky,
získal kompletní pozůstalost Luise Buñuela.
Buñuel vždycky tvrdil, že nečte, že film nemá
s literaturou nic společného a tak podobně.
Pěknej lhář, tenhle Buñuel! Když přebírali
jeho knihovnu, mohl jsem do jeho knížek
nakouknout. Hltal je, měl jich tuny a všechny
poseté vlastnoručně psanými poznámkami!
Mnoho tvůrců se zajímá o věci ze všech
možných oblastí, aby – tak jako Howard
Hawks – měli své filmy čím živit.
Jim Jarmusch (srpen 2016)
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Cykly Ponrepo dětem
a Jak vidět film? připravili
Matěj Forejt, Jiří Forejt, Alexandra
F. Lipovská, Natalia Neudacina, Michaela
Mertová

kino
národního

Ponrepo
filmového
archivu

Grafický design
Petr Babák, Jan Matoušek (Laboratoř)
www.laboratory.cz
Grafická úprava a sazba
Stanislav Makovec
Tisk
Helma Beta, spol. s r.o. / www.helmabeta.cz

Ponrepo
– kino Národního filmového archivu
Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1

Vydal
Národní filmový archiv
Malešická 12, 130 00 Praha 3
Česká republika
www.nfa.cz

Pokladna
Po–So 16.00–20.15
Ne
14.00–20.15
T
+420 778 522 708

říjen 2016

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

změna programu vyhrazena
Vysvětlivky
CZT – české titulky
CZV – česká verze
ENT – anglické titulky
SLT – slovenské titulky

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

Ponrepo – program a dramaturgie
Milan Klepikov / milan.klepikov@nfa.cz
Program a redakce
Václav Kofroň / vaclav.kofron@nfa.cz
Produkce a PR
David Havas / david.havas@nfa.cz
Projekce
Peter van Zaanen
Na programu spolupracovali
Jiří Horníček, Milan Líčka, Tomáš Hála,
Nikola Krutilová, Jan Křipač, Briana Čechová,
Věroslav Hába, Alena Přádná, Matěj Strnad
56

Ponrepo

Program 11–12 / 16

57

kino
národního

Ponrepo
filmového
archivu

58

Ponrepo

