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ČTVRTEK 01/11
20.30 Ludvík Šváb – Uklidit až po mé
smrti / s. 41
PÁTEK 02/11
18.00 Erich von Stroheim / Slepí
manželé / s. 25
SOBOTA 03/11
15.00 Krátké filmy maorských
a tichomořských tvůrců / s. 41
18.00 Kira Muratovová / Astenický
syndrom / s. 16
NEDĚLE 04/11
15.00 Luc Jacquet / Putování tučňáků:
Volání oceánu / s. 37
18.00 Briar Grace-Smith aj. / Waru / s. 42
PONDĚLÍ 05/11
18.00 Paralelní kino / s. 33

Program

ÚTERÝ 06/11
18.00 Karina Holdenová / Azurová / s. 42
20.30 Phillip Noyce / Rabbit – Proof
Fence / s. 42
STŘEDA 07/11
18.00 Malickův vesmír / s. 42
20.30 Ben Elton / Tři léta / s. 42
ČTVRTEK 08/11
20.30 Evald Schorm / Návrat ztraceného
syna / s. 43
PÁTEK 09/11
14.30 Ester Krumbachová a film jako
magické médium / s. 43
17.30 Ondřej Trojan / Občanský průkaz /
s. 43
20.30 Ester Krumbachová a film jako
magické médium / s. 43
SOBOTA 10/11
20.30 J. A. Holman – Jiří Slavíček /
Zborov / s. 43
NEDĚLE 11/11
15.00 Ponrepo dětem / s. 37
18.00 Bob Fosse / Kabaret / s. 44

PONDĚLÍ 12/11
18.00 K
 apitoly z dějin (filmu) / s. 35
20.00 A
 lexej German / Chrustaljove,
vůz! / s. 16
ÚTERÝ 13/11
18.00 I vens, Prévert, Marker – obraz
a slovo / s. 44
20.30 R
 ené Clair / Dva nesmělí
+ Mezihra / s. 10
STŘEDA 14/11
18.00 J
 iří Barta / Krysař / s. 44
20.30 J
 an Němec / Démanty noci / s. 45
ČTVRTEK 15/11
18.00 Š
 tefan Uher / Slnko v sieti / s. 45
20.30 A
 lexej German / Můj přítel Ivan
Lapšin / s. 17
PÁTEK 16/11
18.00 K
 ira Muratovová / Astenický
syndrom / s. 16
21.00 K
 arl Freund / Mumie / s. 45
NEDĚLE 18/11
15.00 O
 ldřich Lipský / Limonádový Joe
aneb Koňská opera / s. 37
20.30 S
 ergej Loznica / Donbas / s. 45
PONDĚLÍ 19/11
18.00 P
 aralelní kino / s. 33
20.30 R
 ené Clair / Slaměný klobouk / s. 10
ÚTERÝ 20/11
18.00 M
 iroslav Horníček ad marginem /
s. 46
20.30 K
 ira Muratovová / Dlouhá loučení /
s. 17
STŘEDA 21/11
18.00 K
 arabaszova škola / s. 46
20.30 C
 hristian Frei – Maxim Arbugaev /
Genesis 2.0 / s. 47
PÁTEK 23/11
18.00 L
 arry Peerce /
Ententýny / s. 47
20.30 J
 an Němec /
Démanty noci / s. 45
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SOBOTA 24/11
18.00 Karel Zeman / Vynález zkázy / s. 21
20.30 Terrence Malick / Zapadákov / s. 47

PÁTEK 07/12
18.00 Lim Woo-Seong / Vegetariánka / s. 31
21.00 John Landis / Blues Brothers / s. 50

NEDĚLE 25/11
15.00 Ponrepo dětem / Ozvěny
Anifilmu / s. 37
18.00 René Clair / Krásky noci / s. 10

SOBOTA 08/12
16.30 Čang I-mou / Zavěste červené
lucerny / s. 31
19.30 Ang Lee / Touha, opatrnost / s. 31

PONDĚLÍ 26/11
18.00 Kapitoly z dějin (filmu) / s. 35
20.30 Terrence Malick / Cesta času / s. 47

NEDĚLE 09/12
15.00 Ponrepo dětem / s. 38
17.00 Jean-Jacques Annaud / Totem
vlka / s. 31
20.00 Lee Chang-dong / Vzplanutí / s. 31

ÚTERÝ 27/11
18.00 Mladá slovenská animace / s. 48
20.30 Jan Němec / Démanty noci / s. 45
STŘEDA 28/11
18.00 Richard Attenborough / Gándhí / s. 48

PONDĚLÍ 10/12
18.00 Kapitoly z dějin (filmu) / s. 35
20.30 Kira Muratovová /
Krátká setkání / s. 18

ČTVRTEK 29/11
18.00 René Clair / Šeříková brána / s. 11
20.30 Alexej German / Dvacet dnů bez
války / s. 17

ÚTERÝ 11/12
18.00 Milan Vošmik / Táto, sežeň štěně /
s. 50
20.30 René Clair / Mlčeti zlato / s. 11

PÁTEK 30/11
18.00 Francesco Maselli / Zbloudilí / s. 48

STŘEDA 12/12
18.00 Louis Feuillade / Judexovo nové
poslání / s. 25

SOBOTA 01/12
18.30 16mm Scorsese Night / s. 29
NEDĚLE 02/12
15.00 Josef Mach /
Hrátky s čertem / s. 38
17.00 Larry Peerce / Incident / s. 48
PONDĚLÍ 03/12
18.00 Paralelní kino / s. 33

ÚTERÝ 18/12
18.00 August Kern / Neznámé Rusko
+ Jaroslava Panáková / Pět životů /
s. 50
20.30 T. Gutiérrez Alea / Vzpomínky / s. 51
ČTVRTEK 27/12
18.00 Karel Zeman / Ukradená
vzducholoď / s. 22
20.30 Frank Capra / Život je krásný / s. 51
PÁTEK 28/12
18.00 René Clair / Strašidlo na prodej /
s. 12
20.30 Jim Jarmusch / Paterson / s. 51
SOBOTA 29/12
18.00 Larry Peerce / Okno do nebe / s. 52
20.30 René Laloux / Divoká planeta / s. 52
NEDĚLE 30/12
18.00 Karel Zeman / Baron Prášil / s. 23

ČTVRTEK 13/12
18.00 Francesco Maselli / Příběh lásky /
s. 50
20.30 Alexej German / Prověrka osudem /
s. 18
PÁTEK 14/12
18.00 René Clair / Ďáblova krása / s. 12

ÚTERÝ 04/12
18.00 i 20.30 Beth Custerová / s. 49

SOBOTA 15/12
18.00 Karel Zeman / Na kometě / s. 22
20.30 Terrence Malick / Nebeské dny / s. 50

STŘEDA 05/12
18.00 Antonín Kachlík /
Smrt za oponou / s. 49
20.30 René Clair / Milion / s. 11

NEDĚLE 16/12
15.00 Alice Nellis / Sedmero krkavců / s. 38
17.00 John Ford / Před puškami cowboyů
+ Rozsudek pouště / s. 25

ČTVRTEK 06/12
18.00 Jiří Barta 70 / s. 49
20.30 Johann Lurf uvádí své filmy / s. 49

PONDĚLÍ 17/12
18.00 Kira Muratovová / Dlouhá loučení /
s. 17
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René Clair
obscur

Pokud jde o mne: zklame-li kinematografie
naděje, které do ní tolik z nás vkládá,
pak nebudu vůbec litovat, když její světlo
zhasne.
René Clair

Naše filmy jsou jen pokusy. Naším úkolem
je připravit materiál pro kinematografii
budoucnosti. Nejde o jednotlivé filmy. Vývoj
kinematografie jako celku je jediné dílo,
v něž věříme.

Mezihra, Slaměný klobouk, Milion – tři
nesmrtelné apoteózy filmového rytmu
a pohybu oslavující (pokaždé s vydatnou
dávkou humoru) vykolejení posledních
„předmoderních“ jistot staré Evropy.
Apoteózy řízené nicméně nikoli espritem
anarchie (jak ho ve stejné době vzýval
například Jean Vigo), ale duchem povýtce
racionálním, režisérským demiurgem
postupujícím s hodinářskou přesností. Na
svět přišel jako René Chomette, ale brzy dal
přednost jménu, jež ho vyjadřuje mnohem
líp: Clair. Muž, který od dvacátých let
minulého století patřil spolu s Ejzenštejnem
či Murnauem k těm filmařům, kteří
nejzevrubněji uvažovali o skvělé budoucnosti
mladého umění, i když – sám mladý, ani ne
třicetiletý – už neskrýval vážné obavy, zda
tato budoucnost vůbec někdy nastane.
Myšlenky, které následují, jsou tudíž
o poznání méně úsměvné, než je film, který
René Clair v roce, v němž je publikoval,
vytvořil (už zmíněný Slaměný klobouk).

Může-li být kinematografie už jen
strojem k docílení zisku, bude vždy muset
sestupovat k nejvulgárnějšímu vkusu. Už
teď (1927) je ovládána fatálními zákony,
známe onu smutnou standardizaci výroby,
jíž má být film disciplinován. Zítra už
bude považováno za nebezpečné jakékoli
novátorství, každá výjimečná hodnota bude
představovat provokaci. Genialita i pokrok
budou proklety ve jménu prostřednosti. Jak
by se pak mohl zrodit nový Charles Chaplin?
Lze tvrdit, že kinematografie se staví proti
duchu. Tedy ta reálná, nikoli ta ideální. Ta,
kterou musíme snášet, nikoli ta, po které
toužíme.
Konečně nám začíná docházet (co 17. století
už vědělo), že umění je (aspoň zčásti, tak
jako věda) určeno jen zasvěceným. A že
se může smířit jen s jednou diktaturou:
s diktaturou inteligence. Blaise Pascal
nepsal pro přístavní dělníky.
Jestliže se dramatikové a filozofové 17. století
obraceli k „publiku“, k „rozumu lidí“, měli před
očima člověka humanistu, nikoli ignoranta.
S tímto rozlišením ale skoncovalo 19. století.
Od té doby si troufá kdokoli soudit jakékoli
umělecké dílo, ve jménu, „zdravého rozumu“,
oné pohodlné masky, za níž se od nynějška
skrývá nejhorší duchovní vulgarita.
René Clair

(Vzpomeňte si, milí diváci, na tyto 92 let
staré věty, setkáte-li se příště nešťastnou
náhodou s libovolnou ukázkou „zdravého
rozumu“ na ČSFD či na jiném podobném ze
soudobých oblíbených fór českého lidu.)
8
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ÚTERÝ 13/11
20.30 Od dadaismu ke clairismu
Giovanni Angella / Dada
a neodada / Dada e neo Dada
Itálie 1966 / 12 min. / 35mm
René Clair / Mezihra / Entr’acte
Francie 1924 / hrají: Jean Brolin,
Man Ray, Erik Satie, Francis Picabia,
Marcel Duchamp, Darius Milhaud /
13 min. / 35mm
René Clair / Dva nesmělí /
Les Deux timides
Francie 1928 / hrají: Pierre Batcheff,
Françoise Rosayová, Maurice de
Féraudy, Jim Gérald /
CZT / 58 min. / 35mm
V roce 1924 píše Erik Satie hudbu k filmu
Reného Claira Mezihra. Komponistovi je
58 let, filmař je o 32 let mladší a právě na
sebe upoutal pozornost svým debutem Paříž
spí. V Mezihře, ani ne dvacetiminutovém
snímku, vzniklém původně jako vložka
dadaistického baletu Relâche, zahlédneme
jako „herce“ kromě Satieho další dva
významné skladatele, Dariuse Milhauda
a Georgese Aurica, dále hned v úvodu
autora scénáře filmu Francise Picabiu
a jako hráče šachu další dva představitele
výtvarné a filmové avantgardy, Man Raye
a Marcela Duchampa. Mezihra je ale víc než
jen historický dokument jednoho heroickokomického momentu evropského umění na
pomezí dadaismu a surrealismu, je to vzácně
„živá klasika“, pokaždé znovu ohromující
bravurní souhrou všech složek. O tu hudební
bývají bohužel diváci příliš často ochuzeni,
což je škoda tím spíš, že jde o Satieho
jedinou kompozici pro (němý) film.
Napůl utajeným vrcholem Clairovy tvorby
je oproti známé Mezihře film Dva nesmělí,
jdoucí v experimentech v komediálním
vyprávění pomocí nejjemnějších náznaků
místy ještě dál než Slaměný klobouk. Teprve
Jacques Tati bude o třicet let později klást
na své diváky podobné nároky. Ke skvostným
„formalismům“ Dvou nesmělých patří
například tlumočení psychických zábran
hlavního hrdiny prostřednictvím opakování
téže scény v momentě, kdy roztržitý
10

obhájce-začátečník opakuje stejnou větu,
zpomalení nebo úplné zastavení obrazu při
totálním řečnickém kolapsu a zpětný chod
obrazu, když se hrdina vrací na začátek
věty. Clair dále rozděluje plátno na několik
částí, aby ukázal, co se děje v tutéž dobu
na různých místech, a vytváří mezi těmito
prostory čistě intelektuální spoje.
PONDĚLÍ 19/11
20.30 René Clair / Slaměný klobouk /
Un Chapeau de paille d’Italie
Francie 1927 / hrají: Albert Préjean,
Olga Čechová, Jim Gérald, Marise
Maia / CZT / 75 min. / 35mm
+ krátký film
Cvičený pes / Francie 1910 /
3 min. / 35mm
Co se stane, když kůň zkonzumuje slaměný
klobouk záletné manželky, jejíž militantní
milenec pak volá k zodpovědnosti nebohého
hrdinu, který měl namířeno na vlastní svatbu?
Na tomto půdorysu postavil dramatik
Labiche svou frašku Slaměný klobouk,
zfilmovanou ve zvukové éře za války
v Německu nebo za „normalizace“ u nás.
Byl to ale jen stejnojmenný snímek
Reného Claira (z údobí němé éry jeho
nejlepší), jemuž se podařilo zařadit se
mezi nezničitelnou klasiku, bez níž si už
dějiny filmové formy neumíme představit.
V době, kdy se kinematografie jinak syžetům
z nedávné minulosti vyhýbala, objevil Clair
divákům kouzlo konce 19. století, předvedl
galerii lidských typů vykreslených v mistrné
zkratce a ukázal, že choreografie „honičkybaletu“, vyzkoušená v Mezihře, může stejně
dokonale fungovat i v příběhovém filmu.
NEDĚLE 25/11
18.00 René Clair / Krásky noci /
Les Belles de nuit
Francie 1952 / hrají: Gérard
Philipe, Martine Carolová, Gina
Lollobrigida / CZT / 79 min. / 35mm
+ krátký film
Čs. filmový týdeník 1955, č. 44 /
r. Václav Táborský / 10 min. / 35mm
Ve filmu Jana Švankmajera Přežít svůj
život usiloval hrdina o soustavnou snovou
existenci, rozhodně ne o vyléčení, k němuž
mu chtěla dopomoci psychoanalytička.

Ponrepo

Podobný problém měl už Gérard Philipe
v Kráskách noci. Clairův hrdina je múzičtější
než Švankmajerův, proto ještě hůře snáší
lomoz všedního dne, jímž je stále znovu
ve snění rušen. Krásky noci, mezi nimi
Martine Carolová a Gina Lollobrigida,
k němu přicházejí z dávných věků historie.
Jako tomu bylo už v meziválečných filmech
Reného Claira, spěje vše k postupné
akceleraci přechodů mezi skutečností
a snem i mezi snovými epizodami navzájem.
Nic to zde nemá společného s niterným
hypnotickým vytržením romantiků nebo
surrealistů, ani v jeho pozdní, skeptické
podobě (švankmajerovské). Klasik, který
má ve svém příjmení jas, zůstal vždy
věrný „osvícené“ voltairovské ironii, mířící
(prověřenou cestou plnou inteligentních
absurdit) přece jen vždy k finálnímu
probuzení.
ČTVRTEK 29/11
18.00 René Clair / Šeříková brána /
Porte de lilas
Francie 1957 / hrají: Pierre Brasseur,
Georges Brassens, Henry Vidal, Dany
Carrelová / CZT / 91 min. / 35mm
I když René Clair natočí v letech 1960 až
1965 ještě čtyři další snímky, je Šeříková
brána z roku 1957 poslední bezchybnou
ukázkou jeho režijního mistrovství. Film
vypráví příběh pijana a umělce, kteří po
určitý čas ukrývají pronásledovaného
zločince. Pijana Juju (Pierre Brasseur)
okouzlí zločincův šarm a fanfarónství natolik,
že ve starostlivosti o něho si na chvíli
připadá užitečný. Nejpůsobivěji zde fungují
clairovské paralely mezi obrazem a mluveným
slovem (např. zatímco si hosté v restauraci
předčítají novinovou zprávu o vrahově útěku,
pozorujeme oknem, jak si děti hrají na ulici
a jejich hra je obrazem čtené události).
Atmosféru filmu dotvářejí známé šansony
Georgese Brassense, který zároveň ztvárňuje
jednoho z hlavních hrdinů.
STŘEDA 05/12
20.30 René Clair / Milion / Le Million
Francie 1931 / hrají: René Lefèvre,
Annabella, Louis Allibert, Odette
Talazacová, Paul Ollivier / CZT /
77 min. / 35mm

+ krátký film
Chytří psi / Cani sapienti /
Itálie 1911 / 4 min. / 35mm
V roce 1931, kdy se s problémy techniky
zvukového filmu obtížně vyrovnávají i mnozí
z nejzkušenějších tvůrců, ohromí o to víc
dva filmy suverénním uměleckým zvládnutím
všech překážek: v Německu Vrah mezi námi
Fritze Langa a ve Francii Milion René Claira.
Nepřekvapí, že veškerá další rozsáhlá
Langova i Clairova tvorba ve zvukovém
filmu byla pak neustále poměřována těmito
počátečními triumfy.
„Milion byl imaginativním muzikálem,
soustředěným na dlouhou komickou honičku
za ztraceným loterijním losem skrytým
v kapse stále unikajícího kabátu. Clair
nahrazoval hudbu diegetickými zvukovými
efekty a používal rozsáhlé pohyby kamery.
Objevuje se tu občas kvazisurrealistická
hravost, obzvláště ve scénách v zastavárně,
která maskuje kriminální aktivity gangu –
například, když boty visící v horní části
obrazu sugerují oběšená těla či figurína
míří pistolí. Finální souboj o kabát
v divadelním zákulisí vypadá, jako by spolu
postavy hrály ragby.“
David Bordwell
ÚTERÝ 11/12
20.30 René Clair / Mlčeti zlato /
Le Silence est d’or
Francie 1947 / hrají: Maurice
Chevalier, François Périer, Marcelle
Derrienová, Gaston Modot, Dany
Robinová / CZT / 92 min. / 35mm
+ krátký film
Přítelova pomsta / Vendetta di
Amico / Itálie 1911 / 5 min. / 35mm
Na žádného z filmařů, kteří strávili válečná
léta v Hollywoodu, nečekala francouzská
odborná veřejnost a znalejší část publika
tak netrpělivě jako na Reného Claira (tím
spíš, že Renoirův návrat do Evropy byl zatím
v nedohlednu). V této nezáviděníhodné
situaci si režisér nemohl dovolit „šlápnout
vedle“, vsadil proto na jistotu. Už v němém
Slaměném klobouku dokázal, jak dobře
mu prospívá „retro-atmosféra“ období
kolem roku 1900. Jestliže dříve se nechal
inspirovat také průkopnickou kinematografií
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oněch let, tentokrát ji poprvé přímo
tematizuje. Jako později u Truffauta
(v Americké noci) tu ale stojí filmové
řemeslo v popředí jen zdánlivě, hlavní
poznatky získává učenlivý François Périer ve
věcech lásky. Citová výuka v duchu secese,
zralá noblesa Maurice Chevaliera – to vše
v Clairově i po sedmdesáti letech suverénní
a okouzlující lekci v umění „mít styl“ –
v ateliéru i mimo něj.
PÁTEK 14/12
18.00 René Clair / Ďáblova krása /
Le Beauté du diable
Francie 1949 / hrají: Michel Simon,
Gérard Philipe, Nicole Besnardová,
Gaston Modot / CZT / 89 min. / 35mm
René Clair přemístil legendu o Faustovi do
století svého srdce, tedy devatenáctého,
jeho kritika faustovského hazardování
s vědou a technikou ale mířila o sto let
dál, do doby, která čtyři roky po svržení
atomové bomby, na prahu studené války,
žila v obavách z možných dalších podobných
katastrof. Pokud dnes myslíme na Ďáblovu
krásu, pak jistě nejprve díky režisérově
volbě herců: Fausta a Mefista hrají střídavě
Gérard Philipe a Michel Simon.
PÁTEK 28/12
18.00 René Clair / Strašidlo na prodej /
The Ghost Goes West
Velká Británie 1935 / hrají: Robert
Donat, Jean Parkerová, Eugene
Pallette, Elsa Lanchesterová /
CZT / 73 min. / 35mm / EF
+ krátký film
Segundo de Chómon / Strašidelný
dům / 4 min. / 35mm
Fantastická komedie, postavená na
kontrastu starého světa a americké drzosti,
se stala nejnavštěvovanějším britským
filmem roku 1936. Byl to zároveň začátek
Clairova působení v anglofonním kulturním
prostředí, nejprve v Anglii, v letech 1940
až 1945 v USA.
Peggy Martinová přesvědčí svého otce –
bohatého amerického podnikatele –,
aby koupil skotský zámek, rozebral ho
a přestěhoval na Floridu. Spolu se zámkem
se však stěhuje i duch jeho bývalého
majitele.
12

Ponrepo

Program 11–12 / 18

13

syndrom
SSSR / Kira
Muratovová
a Alexej
German
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„Chcete o mně psát, protože jsem ženarežisérka, je to tak?“ řekla mi hned zkraje,
jakmile jsem při našem setkání v roce 2009
položila první otázku v tomto duchu. Řekla
to nazlobeně, protože „filmy natáčené
ženami“ - to pro ni byla ideologie jako každá
jiná, byť třeba dobře míněná. Odpovím, že
jsem si její dílo vybrala, protože mám-li
psát disertaci o filmech, pak to musí být
takové, které mne po celé roky bádání
neomrzí – díky jejich vždy překvapujícímu
stylu, jejich přehršli, jejich znepokojivé
formální vynalézavosti. Díky všemu, čím mne
okouzlily. Muratovová se přestane zlobit
a náš první rozhovor na lavičce v oděském
filmovém studiu může začít. I nadále ale
vždycky hned zpočátku odmítne vaši
terminologii a váš způsob kladení otázek,
v odpovědích bude pak ale vždy velkorysá
a pronikavá.
Eugénie Zvonkinová (říjen 2018)
Miluji nedotčená místa, fotogenické lokality
mě nudí a nechávají lhostejnou. Jsou
dovršené, nic nového v nich už neobjevím.
Staly se součástí kultury. Mě osobně
vzrušují jen věci nehotové.
Líbilo se mi objevovat estetiku, které se
ještě nezmocnila fotografie či grafika
a která ještě nebyla vřazena do umělecké
kultury. Pokouším se vtisknout tomuto
chaosu styl. Už když to říkám, zakouším
jemné mrazení…
Kira Muratovová (červenec 1997)
Můj první pocit z Dlouhých loučení byl:
ten film mě štve! Pak jako by mne do sebe
vdechnul. A najednou přišla z hloubi prudká
vlna a celá na mne dopadla. Čili nešlo tu
tentokrát o režijní suverenitu (tu najdeme
leckde jinde), ale o svobodu ducha, jakou
jsem nezažil. Ten film jako kdyby říkal:
Nejsem jako ostatní, točím, jako když
dýchám a během mých vdechů a výdechů se
cosi přímo z mého srdce dostane na plátno.
Tolik svobody! – nemohl jsem se z toho
vůbec vzpamatovat.
Alexej German (listopad 2004)
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SOBOTA 03/11
18.00 Kira Muratovová /
Astenický syndrom /
Astěničeskij sindrom
SSSR 1989 / hrají: Olga Antonovová,
Sergej Popov, Halyna Zachudrajevová /
CZT / 153 min. / 35mm
Poslední křeče sovětského systému, který
už zrušil cenzuru, ale distribuční povolení
tomuto snímku vydat odmítl. Nelegální
cestou přes Pobaltí se film dostal na
festival v Berlíně, kde v roce 1990 získal
Zvláštní cenu poroty. Agrese trpící ženy vůči
bolestivému světu v černé a bílé; barevný
příběh učitele literatury utíkajícího se před
neklidnou dobou do mrtvolného spánku.
Filmová alegorie plná bolesti, drásavě
zneklidňující, krajně nepřívětivá, nevylíčitelná.
další projekce:
pátek 16/11 18.00
PONDĚLÍ 12/11
20.00 Alexej German / Chrustaljove, vůz! /
Chrustaljov, mašinu!
Rusko 1998 / hrají: Jurij Curilo,
Nina Ruslanovová, Alexandr Baširov,
Jüri Järvet ml. /
CZT / 137 min. / 35mm
Nejkrásnější filmové monstrum
postkomunistického Ruska. Stručná Berijova
věta: „Chrustaljove, vůz!“, pronesená
bezprostředně po Stalinově smrti, je
v tomto filmu jedním z tisíců střípků, z nichž
se skládá subjektivní panorama epochy
naplněné zlověstnou, vražednou a hlavně
šílenou poezií.
Jako by tento film potřeboval čas, aby mysl
pro něj dozrála: svůj zápas proti zapomnění
vyhrál na celé čáře. A dnes je to událost
v pravém slova smyslu, jeden ze vzácných,
bezmála nadlidských pokusů vyrovnat se
s dějinami a zaujmout k nim odpovídající
distanci. Jurij Glinskij, generál Rudé armády,
je šéflékařem jedné moskevské nemocnice.
Je začátek roku 1953, „spiknutí bílých
plášťů“ má být záminkou pro čistku mezi
těmi, kdo dosud obklopují Stalina. Glinskij
je nucen dát se na útěk. Je zadržen, poslán
do gulagu a mučen. Ale Stalin umírá: lékař,
osvobozený Berijou, je zavolán k jeho loži
a asistuje při smrti Otce národů…
16

Alexej German si pro své vyprávění
o konci stalinismu vynalezl film „přesahů
a vybočení“: jako by věcí k vidění,
k milování, ke strachování, k ukazování
bylo vždycky příliš mnoho a jako by se
pravda rodila z tohoto nahromadění,
z této přemíry, z donekonečna znovu
začínaného acting out. Je to působivá
černobílá látka zoufalého bdělého snu,
zvuk zároveň hypersensibilní, slídící
po každém podezřelém tónu, i jakoby
ochromený: výkřiky hrůzy ztrácející se
v zákrutech dějin. S postavami ve filmu
Chrustaljove, vůz! je to jako s diváky:
všichni se pohybují v ohromném, spletitém
bludišti, jež je vede k tajemství jejich života
chyceného do pasti stalinismu. Tento film
chce ono tajemství pochopit a proniknout
do toho, co nelze popsat, do všech těch
obrovských, zmučených a nestvůrných
těl, nervových krizí, horlení, bloudění,
zarputilých zamlčování. Tyto dějiny je třeba
pochopit jako sérii náhlého a prudkého
větvení. Jsou zachyceny ve svém rozkladu.
Ona tolik násilnická forma filmu, někdy
dokonce do té míry stísňující, že nevíte,
co s ní, se totiž nepřetržitě točí na plné
obrátky, subjektivní kamera se přidružuje
ke skupinám jako osoba navíc a pokradmu
sbírá gesta, věty, vzpomínky, jednou jako
dravec vrhající se na kořist, jindy jako
by hladila křivky těla. German, zároveň
symbol, veřejný činitel i filmař, vytvářel film
Chrustaljove, vůz! velice dlouho (v patnácti
letech zrání a překonávání nesnází), jako
sen o konečném smíru nešťastného údělu
celého jednoho národa a intimního deníku
vlastního života, přesněji vlastního dětství.
Pojednává o tomto kolektivu jako o nestvůře
hodné Brueghelova obrazu, nenasytně
hltající velké kusy těl, zasazuje ho do filmu
tak, že mu neponechává žádnou možnost
úniku z utrpení. Tíha dějin poskytuje do
značné míry vysvětlení, proč všechny
přípravné etapy i výroba filmu trvaly tak
dlouho: bylo třeba, aby realizace takového
díla neprobíhala dobře, aby nebrala konce.
Bylo to, dalo by se říci, vepsáno už přímo do
programu tohoto záměru, do jeho vnitřního
scénáře: ruské dějiny, jež se neustále
opakují, jsou dějinami národa, jemuž se
nevede dobře.
Antoine de Baecque (1999)
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ČTVRTEK 15/11
20.30 Alexej German / Můj přítel Ivan
Lapšin / Moj drug Ivan Lapšin
SSSR 1982 / 1985 / hrají: Andrej
Boltněv, Nina Ruslanovová, Andrej
Mironov, Jurij Kuzněcov /
CZT / 92 min. / 35mm
Bronzový leopard na MFF v Locarnu 1986
„Ztratili jsme se, říká dnes German, když
mluví o stalinském teroru, do hloubi duše
přesvědčen, že se pak už nikdy nikdo
nenašel. Ale filmová cesta k tomu, jak se
alespoň trochu poznat, spočívá v tom,
že se ztratíme ještě víc.“
Antoine de Baecque
Můj přítel Ivan Lapšin je mistrovská
evokace atmosféry konce třicátých let
vyprávějící pomocí retro stylizace a tónování
obrazu o skupině pracovníků bezpečnosti,
kteří v severním přístavním městě likvidují
místní podsvětí. Ve vzduchu visí nejen blížící
se válka, ale také kulminující stalinistický
státní teror. V roce 1982 nemohl být ještě
tematizován otevřeně, jako později ve filmu
Chrustaljove, vůz!, i nepatrné narážky však
stačily ke tříletému zákazu, zrušenému
až s nástupem nové Gorbačovovy vlády
v roce 1985.
ÚTERÝ 20/11
20.30 Kira Muratovová / Dlouhá
loučení / Dolgije provody
SSSR 1971 hrají: Zinaida Šarková,
Oleg Vladimirskij, Taťjana
Myčková / CZT / 90 min. / 35mm
Film Dlouhá loučení měl velmi podobný osud
jako jeho předchůdce Krátká setkání, v době
svého vzniku byl sice normálně schválen,
ale do kin se oba dostaly se značným
zpožděním, v tomtéž roce 1987. Pokud byl
Muratovové samostatný debut výjimečným
dílem, pak její druhý hraný film můžeme bez
rozpaků označit jako zjevení, v sovětské
kinematografii srovnatelné snad jen
s pozdějším Tarkovského Zrcadlem (1975).
Jeho originální obraznost, optická stylizace,
dynamika záběrů, citlivá kombinace
konkrétních zvuků s původní i archivní
hudbou, významově intenzivní dialogy – to
vše vyjadřuje pocity a duševní stavy osamělé

ženy, bojující o svého dospívajícího syna.
Matka manipulátorka upíná všechny své
city na mladíka, jenž přirozeně inklinuje
k přátelství s otcem, jehož přítomnost je mu
vzácná. Kamera Gennadije Karjuka přitom
snímá obraz přes rozostřený první plán,
využívá impresionisticky působícího světla,
jistého ornamentalismu detailů předmětů
a významově zatížených pohybů.
Aparát tady má funkci pozorovatele
a samostatného aktéra. Složitě je rovněž
komponována zvukově hudební rovina,
v níž se transcendentní lyrický klavírní motiv
Olega Karavajčuka střídá s dobovými
i historickými hity. Důležité jsou rovněž
zvuky mimo obraz nebo naopak jejich
chvilková nepřítomnost. Strhující výkon
v roli matky podává Zinaida Šarková.
další projekce:
pondělí 17/12 18.00
ČTVRTEK 29/11
20.30 A
 lexej German / Dvacet dnů bez
války / Dvadcať dněj bez vojny
SSSR 1976 / hrají: Jurij Nikulin,
Ljudmila Gurčenková, Alexej
Petrenko / CZT / 95 min. / 35mm
Dříve než se podařilo prosadit k promítání
Germanův debut, diváci uviděli v kinech jeho
ve skutečnosti už druhý film Dvacet dnů bez
války. Je to příběh válečného dopisovatele
na dovolené v Taškentu. Ten je sice vzdálen
stovky kilometrů od fronty, ale žije zvláštním
nervním napětím, které mrazí podobně jako
nejistota před útokem.
„Ve filmu vždycky překvapuje přesnost. Tak
mimochodem nedávno se v kinematografii
objevil velice talentovaný člověk, Alexej
German z Leningradu, který natočil podle mě
velice zajímavý film Dvacet dnů bez války.
V tom filmu, nehledě na jeho neucelenost,
jsou naprosto jedinečné momenty, které
hovoří o tom, že máme konečně co do činění
s filmařem. Například epizoda schůze
v Taškentu. Je udělána na takové úrovni,
že se prostě divíš, kde se to mohlo vzít
u člověka, který válku ani neviděl. Věc není
v tom, jestli válku zná nebo nezná, ale
v tom, co cítí a jak to zpracovává. Mohl bych
jmenovat desítku slavných mistrů, kteří mu
nesahají po kotníky.“
Andrej Tarkovskij
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PONDĚLÍ 10/12
20.30 Kira Muratovová / Krátká setkání /
Korotkije vstreči
SSSR 1967/ hrají: Kira Muratovová,
Vladimir Vysockij, Nina
Ruslanovová / CZT / 60 min. / 35mm
+ krátký film
Vladimír Suchánek / Elegie /
ČSR 1986 / 12 min. / 35mm
Po studiích na VGIKu a spolupráci
s prvním manželem Alexandrem Muratovem
natočila Kira Muratovová svůj první
samostatný film Krátká setkání s využitím
paradokumentárních postupů a narušením
původního pořadí scén. Podařilo se jí
tak prohloubit psychologii dvou hlavních
ženských protagonistek, vyjádřit fakt,
že obě dělají jednu věc, ale myslí přitom
na něco docela jiného. Dějová struktura
je založena na zobrazení manželského
trojúhelníku funkcionářky Valentiny (hraje
ji sama režisérka), geologa Maxima (první
filmová role i zde zpívajícího Vladimira
Vysockého) a venkovské dívky Nadi (Nina
Ruslanovová), která se do věčně cestujícího
Maxima zamilovala na jedné z jeho četných
služebních cest. Poeticky laděná analýza
nejednoznačných partnerských vztahů byla
sice roku 1967 schválena k promítání bez
omezení, do kin se však přece dostala až
o celých dvacet let později, počátkem roku
1987 (!). Natolik zásadně a nebezpečně
zapůsobil na schvalovací orgány originální
rukopis rodící se osobnosti, jejíž dílo pak
skutečně ovlivnilo nejen generační kolegy.

18

ČTVRTEK 13/12
20.30 Alexej German / Prověrka
osudem / Prověrka na dorogach
SSSR 1971 / hrají: Rolan Bykov,
Anatolij Solonicyn, Vladimir
Zamanskij, Anda Zajceová /
CZT / 95 min. / 35mm
Také Germanův samostatný debut Prověrka
osudem zůstal „neviditelný“, v tomto
případě plných čtrnáct let. Už téma filmu
bylo v Sovětském svazu tabuizované: ruský
voják v nepřátelské německé uniformě,
který svou zradu, byť jen domnělou,
vykoupí hrdinstvím. Stejnou nevoli jako
obsah vzbudila u Brežněvových cenzorů
i neobvyklá formální stránka snímku,
který se v roce 1971, kdy byl dokončen,
jmenoval ještě Operace Šťastný nový rok.
Námět napsal režisérův otec, spisovatel
Jurij German, vedlejší role vytvořili Rolan
Bykov a Anatolij Solonicyn, dobře známí
z Tarkovského Andreje Rubleva.
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Cahiers du cinéma, květen 2018: „Čech
Karel Zeman je nedocenitelný. Filmař,
jehož genialita bije do očí. (…) Jeho filmy
jsou tak živé, vynalézavé a překypující, že
s nimi naše myšlení sotva drží krok. Uhánějí
rychlostí blesku a nepřestávají překvapovat
smyslem i ne-smyslem, bezelstnou
vroucností i prohnaností, jež má trojité dno.
Existují v minulosti, budoucnosti i v bezčasí
a svým násobením prostorů a myšlenek mají
vždy náskok nad tím, co si může projektovat
divák.

Karel
Zeman / definice
štěstí

20

Ponrepo

Kdyby bylo zapotřebí definice
kinematografického štěstí, uspokojujícího
v maximální míře, stačilo by jmenovat
Vynález zkázy, Ukradenou vzducholoď,
Na kometě…“
Florent Guézengar

SOBOTA 24/11
18.00 K
 arel Zeman / Vynález zkázy
ČSR 1958 /
hrají: Arnošt Navrátil, Lubor Tokoš,
František Šlégr /81 min. / HD
I když Karel Zeman vytvořil svá
nejvyzrálejší díla až v 60. letech, za žádné
už nikdy nesklidil tolik potlesku, jako
za Vynález zkázy. Tento film byl jednoduše
předurčen k tomu, aby se na něm shodli
všichni. Myšlenka o nebezpečí zneužití
práce vědců, bádajících ve svých „věžích
ze slonoviny“ a izolovaných od „lidu“ pro
cíle osnovatelů nejničivějších válek byla:
1/ ve svém humanismu nenapadnutelná,
2/ dostatečně obecná, aby si ji mohli
vyložit na Západě i na Východě podle
vlastní potřeby, 3/ umělecky a realizačně
po všech stránkách brilantní. Inspirace
stejnojmenným románem Julese Verna
a jeho původními ilustracemi od Rioua
a Benetta a je přeceňována. Zemanova
záliba v anachronickém „retro-futurismu“,
která silně ovlivní ještě tři z jeho dalších
filmů není epigonská ani literárně-ironická;
patří k základním hnacím silám jeho
imaginace. Jak v básnivých (ponorka se
secesně řešenou pracovnou i designem
strojů), tak v humorných momentech
(podmořská kola se zvonky, podmořský
šerm apod.) nacházíme styčné body se
surreálnem některých prací Maxe Ernsta,
jímž se v kinematografii inspiroval po
Zemanovi například Polák Jan Lenica.
Rámcově je vyprávění opět podáno jako
četba z deníku, ale na rozdíl od Cesty
do pravěku už Zeman odhazuje pouta
naturalistické věrohodnosti, nechá
z nebe svítit namalovaný měsíc s paprsky
prosvítajícími za mraky. Nepokrytě
artificielní je i celá sekvence válečného
ohrožení předávaného různými médii:
od telegrafu, přes mohutné zvony
katedrály až po zvonek kostelíčku kdesi
v nejposlednější vesničce. Vítězství
Vynálezu zkázy na přehlídce pořádané
jako součást světové výstavy v Bruselu
roku 1958 znamenalo obrovský nárůst
prestiže celé zestátněné československé
kinematografie.
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SOBOTA 15/12
18.00 Karel Zeman / Na kometě
ČSR 1970 / hrají: Magda Vášáryová,
Emil Horváth ml., František Filipovský,
Josef Větrovec, Vladimír Menšík,
Eduard Kohout / 73 min. / 35mm
+ krátký film
Gibba / Řím v nultém roce / Roma
anno zero / Itálie 1962 /
8 min. / 35mm

ČTVRTEK 27/12
18.00 Karel Zeman / Ukradená vzducholoď
ČSR 1966 / hrají: Michal Pospíšil,
Jitka Zelenohorská, Josef Větrovec,
Eduard Kohout, Čestmír Řanda,
František Filipovský / 82 min. / 35mm
+ krátký film
Ernesto G. Laura / Pražské věže /
ČSR – Itálie 1964 / 8 min. / 35mm

Příběhu Julese Verna o „vzorku“ lidstva,
přesněji řečeno o znesvářených skupinkách
pozemšťanů, které nechá vesmírná
katastrofa nedobrovolně „přestoupit“
ze Země na kometu (a opět nazpátek),
dal Karel Zeman jako vždy nezaměnitelně
osobní podobu. Nechybí tu žádná ze
zemanovských obsesí: řetězec paradoxů,
spojování nespojitelného, střet kultur –
a tentokrát dokonce i vzdálených evolučních
epoch –, kontrasty největšího s nejmenším,
vznešeného s profánním. Po nástupu Jiřího
Purše a dalších normalizátorů českého
filmu, kteří si světoznámého „národního
umělce“ bez rozpaků přivlastnili, se Zeman,
navzdory oficiálně deklarované přízni, už
k tomuto typu filmu nikdy nevrátil; zůstal mu
nekonfliktní prostor klasických pohádkových
příběhů, bez kombinace s hraným filmem.

Také jsem létal s Roburem
na jeho záhadné lodi,
také jsem spadl v močály,
jimiž se kajmani brodí,
také jsem v noci počítal
v tmách houští uhlíky vlčí –
kde jsou ty šťastné prázdniny,
když lovil jsem v háječku v Krči.
Když navracím se v místa ta,
je všude jen trochu šedě,
člověk se kolem rozhlíží,
nic spatřit nedovede.
Tu knížku, chlapče, schovám ti,
vydej se zas na ty cesty,
když člověku je dvanáct let,
mívá víc v životě štěstí.
Jistě tam opět uvidíš
v houštinách oči hadí –
budeš mít luk a ostrý šíp
a v očích užaslé mládí…
Jaroslav Seifert (Jules Verne, 1937)
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NEDĚLE 30/12
18.00 Karel Zeman / Baron Prášil
ČSR 1961 / hrají: Miloš Kopecký,
Jana Brejchová, Rudolf Jelínek, Karel
Höger, Jan Werich / 78 min. / HD
Na začátku filmu je klíč k jeho významu
stylizace. Mezi Měsícem a Zemí se vznáší
loď barona Prášila tažená Pegasy.
Trojrozměrnost tomuto časoprostoru
dodává trikování, které je klasické jako
u loutkového filmu. Pokud je obraz v celku.
Pozadí je velmi zvláštní. Není to zcela
jednoznačně kosmický prostor tak, jak
by v této části makrokosmu měl vypadat,
a skládá se ze dvou obrazů. Obě tato pozadí
jsou namalována jako knižní ilustrace.
Pro většinu této scény je to v pořádku,
na pozadí je hluboký vesmír s planetami
a hvězdami. Několikrát se ovšem v obraze
objeví mračna, skrze která prosvítají
paprsky slunce a za nimi hvězdné nebe.
Skrze tato mračna se hluboko dole pod nimi
náznakem objevuje Země. Tato zdánlivá
nesrovnalost opět potvrzuje, že obraz není
koncipován jako makrokosmos, ale jako
mikrokosmos. Prostřih na oblohu s mraky
a Zemí je citací originální ilustrace k románu
a připomíná věrohodnou polohu filmové
stylizace. Pegas se svými křídly má přece
schopnost létat pouze v atmosféře. Jako
tvor jistě. Jako symbol nikoliv. Let není
pojem pro fyzický akt pro předmět těžší než
vzduch, ale pro básnický obraz. V tomto
okamžiku se ovšem ztrácí i mikrokosmos
a mizanscéna je kompozicí lyrické metafory.
Tento předpoklad, který je zdánlivě
poměrně teoretický, je potvrzen i obrazově.
Jednak již zmíněnou citací ilustrace se
sluncem prosvětlenými mračny a jednak
jedním drobným, ale nevídaným detailem.
Pegasem jako dětskou hračkou. Tento „tvor“
se nachází přesně uprostřed spřežení
táhnoucí baronovu loď. Při podrobnějším
pohledu zjistíme, že to není ani Pegas,
ale obyčejný český houpací kůň obdařený
křídly. (…) Nejen pro tento záběr přestává
platit všechno dříve definované, protože
se ocitáme mimo veškeré úrovně bytí. (…)
Ten obohacený akcent z ryze básnického
obrazu rozšířený o možnosti dětské fantazie
způsobuje nejenom změnu vnímatelovy
pozice v časoprostoru díla, ale především

změnu v chápání odehrávajícího se
dramatu v kontextu celého makrokosmu. Do
definice vztahů v časoprostoru, které jsou
vytvářeny mnoha výrazovými a významovými
prostředky, vstupuje zásadní a dominantní
prvek – theatrum mundi. Opět barokní vztah
člověka jako mikrokosmu k otevřenému
tajemství kosmu, jehož je podobenstvím. (…)
V tomto smyslu je oceán burgundského
stejně pravdivý či absurdní jako hvězdné
nebe nad hlavou. Z hlediska lidské
zkušenosti jsou obě skutečnosti stejnou
měrou nepravděpodobné. Člověk může
být na Měsíci bez skafandru, protože je
básník. S tím žádná vědecká pravda není
schopna nic učinit a naštěstí to ani zrušit.
To je patos, být jako člověk vždy ve všech
vztahových souřadnicích svých hlubin ducha
ve spojení s realitou neexistence času jako
dominantního prvku existence v přítomnosti.
Vladimír Suchánek
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PÁTEK 02/11
18.00 Erich von Stroheim / Slepí manželé
aneb Hory se mstí / Blind Husbands
USA 1918 / hrají: Erich von
Stroheim, Sam DeGrasse,
Francelia Billingtonová, Gibson
Gowland / CZT / 63 min. / 35mm /
živý hudební doprovod
+ krátký film
Mack Sennett / Kterou z nich
miluji? / Her Torpedoed Love
USA 1917 / 12 min. / CZT / 35mm

Film před
sto lety

Drama Slepí manželé (Stroheimův námět,
scénář i dokončený film měly v souladu
s režisérovou ctižádostí název The
Pinnacle – Vrchol) bylo v americkém raném
filmu výjimečným autorským debutem. Film
má – na dnešní poměry – úsměvný děj:
mladá Američanka, která je spolu se svým
manželem na dovolené v evropském horském
středisku, se stává středem zájmu cynického
svůdce, zatímco její partner je zaujatý
výhradně horolezectvím. Erich von Stroheim
využil příběh k pojednání pojmů vášně
a viny prostřednictvím religiózní a sexuální
metaforiky, před sto lety v kinematografii
puritánské Ameriky rozhodně nevídané.
STŘEDA 12/12
18.00 Louis Feuillade /
Judexovo nové poslání /
La Nouvelle mission de Judex
Francie 1917 / hrají: René
Cresté, Marcel Lévesque, Yvette
Andréyorová, Édouard Mathé,
Louis Leubas, Gaston Michel, Émile
Keppens, André Brunelle/
CZT / 4 hodiny, 30 min. / 35mm /
živý hudební doprovod: Irena
a Vojtěch Havlovi
Že volné pokračování filmového
dobrodružství, které za svůj vznik vděčí
obrovskému úspěchu jeho předchůdce,
málokdy dosáhne kvalit a obliby tohoto
předchůdce, platilo před sto lety stejně
jako dnes. Přestože tedy pro nás Judexovo
nové poslání stojí jednoznačně ve stínu
jiných děl Louise Feuilladea, jako jsou
Fantomas, první Judex a hlavně Upíři,
našel si tento film i mezi českými znalci
několik příznivců. Surrealista Ludvík Šváb
píše: „V Judexově novém poslání (…) je
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sekvence, v níž Judex odchází na schůzku
ulicí za prudkého deště. Rozstřikující
se kapky na dláždění, které vytvářejí
podivuhodný reflex proti podvečernímu
nebi, mizející Judexova silueta s promoklou
pláštěnkou lnoucí k jeho štíhlému tělu – to
vše vytváří neobyčejně působivý filmový
obraz, jeden z nejkouzelnějších, které znám.
Sám déšť nemá v tomto úseku děje žádnou
zřetelnou dramatickou funkci – Feuillade
využil náhodné okolnosti, aby stvořil velmi
jímavý obraz.“
Titulní postavu šlechetného mstitele
vytvořil opět René Cresté. „Tisk prorokoval,
že věštecký René Cresté, tajemný,
souchotinářský a osudový, bude za dlouhých
večerů znepokojovat ženská srdce.
Tuberkulosa mu na to nenechala mnoho
času, zemřel 3. prosince 1922 ve věku
čtyřiceti let,“ poznamenává autor do češtiny
přeložené feuilladeovské monografie Francis
Lacassin.
NEDĚLE 16/12
17.00 J
 ohn Ford / Před puškami
cowboyů / Straight Shooting
USA 1917 / hrají: Harry Carey,
Ed Hoot Gibson, John Douglas, Ruth
Fordová / CZT / 45 min./ 35mm
Počátek své režisérské činnosti poté, co
si odbyl učňovská léta na dobrodružných
seriálech u svého bratra Francise Forda,
spojil John Ford s autorsky všestranně
založeným hercem Harrym Careyem, jenž
se počátkem roku 1917 snažil odpoutat
od sentimentálně melodramatického pojetí
Západu svého mentora Davida W. Griffitha.
Natočili spolu volnou sérii šestadvaceti
westernových filmů s hlavním hrdinou
Cheyennem Harrym. Před puškami kovbojů
byl první z nich. Původně měl být podle
tehdejší konvence pouze dvoudílný. Ford
s Careyem záměrně natočili více materiálu,
a to takovým způsobem, aby se nedal
krátit. Vedení firmy Universal nakonec
souhlasilo uvést tento film v delší, autory
zamýšlené verzi. Oproti akčně-komediální
podobě westernů Hoota Gibsona či Toma
Mixe, jejichž původ v rodeu a putovních
show ovlivnil jejich tvorbu, se Ford
s Careyem snažili vytvořit filmový Západ
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blízký výtvarnému výrazu umělců Russella
a Remingtona, jenž je ve své autenticitě
tvrdý a drsný. První režijní práce Johna
Forda Před puškami kovbojů se budoucím
generacím dochovala zásluhou českého
Národního filmového archivu.
John Ford / Rozsudek pouště /
Hell Bent
USA 1918 / hrají: Harry Carey,
Duke Lee, Vester Pegg, Joseph
Harris / CZT / 50 min. / 35mm
„Naše filmy nebyly westerny plné střelby, ale
charakterové příběhy,“ vzpomínal Ford na
svou scenáristickou spolupráci s Careyem.
Natočili řadu titulů, které postupně dostávaly
formát dlouhých celovečerních filmů
a většinou uváděly stejnou postavu,
Cheyenne Harryho. Vyznačují se schopností
jednoduše, ale přesvědčivě vyprávět příběh,
smyslem pro humor, výraznou vizuální
kompozicí záběrů, dramatickým využitím
krajiny a spontaneitou hereckých výkonů.
Stejně jako Před puškami kovbojů i tento
titul byl dlouho považován za ztracený
a filmové historii jej před zhruba pětatřiceti
lety navrátil až Národní filmový archiv.
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SOBOTA 01/12
18.30 Martin Scorsese /
Bertha z dobytčáku / Boxcar Bertha
USA 1972 / hrají: Barbara
Hersheyová, David Carradine, Barry
Primus / CZT / 88 min. / 16mm / EF
V produkci Rogera Cormana natočený
gangsterský, sociálně laděný příběh z doby
velké krize třicátých let.
20.30 M
 artin Scorsese /Alice už tu
nebydlí /Alice doesn’t live here
anymore
USA 1974 / hrají: Ellen Burstynová,
Kris Kristofferson, Mia Bendixsenová /
CZT / 112 min. / 16mm / EF

16mm
Scorsese
Night
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O emancipaci opuštěné ženy s dítětem
v prostředí amerických maloměst. Oscar pro
Ellen Burstynovou.
22.30 M
 artin Scorsese /Taxikář / Taxi driver
USA 1976 /
hrají: Robert De Niro, Jodie
Fosterová, Cybill Shepherdová /
CZT / 114 min. / 16mm / EF
Robert De Niro jako veterán vietnamské
války za volantem taxi v New Yorku.
Snad nejcitovanější dílo amerických
„sedmdesátek“. Zlatá palma v Cannes 1976.
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PÁTEK 07/12
18.00 Lim Woo-seong / Vegetariánka /
Vegetarian / Chaesikjuuija
Jižní Korea 2009 /
hrají: Chae Min-seo, Kim Hyun-sung,
Kim Yeo-jin / CZT / 113 min. / DCP / EF
Příběh ženy, jejíž odmítání masa se střetává
s konzervatismem a patriarchátem
jihokorejské společnosti. Film podle
stejnojmenné předlohy Han Kang, laureátky
Man Bookerovy ceny.
SOBOTA 08/12
16.30 Zhang Yimou / Zavěste červené
lucerny / Raise the Red Lantern /
Da hong deng long gao gao gua
Čína – Hongkong 1991 / hrají: Gong
Li, Ma Jingwu, He Saifei /
CZT / 125 min. / 35mm / EF

Filmasia

Snímek líčí příběh devatenáctileté dívky
Sung-Lien, která musí podle své macechy
opustit životní perspektivu spojenou se
vzděláním a stát se čtvrtou konkubínou
bohatého muže. Někdejší plány a obzory
mladé ženy se zúží na domácnost manželova
domu, jehož chod má svá přesná, striktně
vyžadovaná pravidla. Popis rodinných zvyků,
poměrů uvnitř neprodyšně uzavřeného
mikrosvěta a krutého nerovnoprávného
zacházení se ženami tvoří pozadí tragického
osudu individuality, která se ocitá v drtící
mašinérii samoúčelných společenských
pravidel a tradic.
SOBOTA 08/12
19.30 Ang Lee / Touha, opatrnost /
Lust, Caution / Se, jie
Tchaj-wan – Čína 2007 / Tony Leung,
Tang Wei, Anupam Kher /
CZT / 157 min. / 35mm / EF
Dva roky po Zkrocené hoře zvítězil Ang
Lee podruhé na festivalu v Benátkách a
stal se tak jedním z mála dvojnásobných
laureátů Zlatého lva. Špionážní melodrama
Touha, opatrnost se vrací do první poloviny
minulého století, aby rozkrylo komplexní
síť vztahů ve válkou zmítané Šanghaji a
Hongkongu. Lee kombinuje intimní tělesnost
se zdobivou okázalostí a chytře komunikuje
s předlohou Eileen Chang.
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NEDĚLE 09/12
17.00 J
 ean-Jacques Annaud / Totem
vlka / Wolf Totem / Lang tu teng /
Le dernier loup
Čína – Francie 2015 / hrají: Feng
Shaofeng, Shawn Dou, Ankhnyam
Ragchaa / CZT / 121 min. / HD / EF
Velkolepé drama z mongolské divočiny,
kterou si nepodrobili ani čínští komunisté.
Čínsko-francouzské drama natočené
podle stejnojmenného bestseleru. Mladý
Číňan Chen Zhen se za dob tzv. čínské
kulturní revoluce ocitá v oblasti Vnitřního
Mongolska, kde se seznamuje
s nomádským způsobem života. Mongolské
stepi symbolicky vévodí vlk, který je
člověku nejnebezpečnějším nepřítelem,
ale rovněž dobrodincem. Právě v odvěkém
zápasu s vlkem ohrožujícím stáda ovcí
a koní byl člověk posílen. Chen Zhen je
natolik okouzlen zemí a přírodou, že se
rozhodne odchytit a vychovat vlčí mládě,
a to navzdory všem pověrám a odporu
domorodých obyvatel.
NEDĚLE 09/12
20.00 L
 ee Chang-dong / Vzplanutí /
Burning / Beoning
Jižní Korea 2018 / hrají: Yoo Ah-in,
Steven Yeun, Jeon Jong-seo /
CZT / 148 min. / DCP / EF
Během jedné donášky potkává Jong-su
přítelkyni z dětství Hae-mi. Dívka právě
odjíždí do Afriky a poprosí Jong-sua, aby
jí pohlídal kočku. Nadšený z náhodného
setkání po letech, Jong-su se těší na její
návrat a sní o společném vztahu. Hae-mi
se ale z cesty nevrací sama a mladík se
stává nechtěným účastníkem zvláštního
milostného trojúhelníku. Mysteriózní
snímek korejského spisovatele, režiséra
a svého času i politika se profiluje
jako psychologický thriller, zároveň ale
nutí diváka pochybovat o úhlu pohledu
jednotlivých postav a možná je tak ve
skutečnosti něčím víc – něčím, co se vymyká
zjednodušené podstatě žánru.
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PARALELNÍ KINO

PONDĚLÍ 03/12
18.00 R
 ekonstrukce: Novák a Havlíček

PONDĚLÍ 05/11
18.00 Feinkošt: Identita a systém

Paralelní
kino / Kapitoly
z dějin (filmu)
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Feinkošt je výběrem ze současné české
a německé krátkometrážní tvorby a putuje
již po deváté do českých a německých kin.
Výběr čtyř českých a čtyř německých filmů
reprezentuje různé filmové žánry a styly,
které ovšem spojuje zájem o jednotlivce
a jeho roli ve společnosti se vším pozitivním
i negativním, co tato role přináší. Českou
stranu v programu zastupují filmy studentů
FAMU a VŠUP, které nabízejí příležitost
nahlédnout na svět očima nastupující
filmařské generace. Kurátory přehlídky jsou
Czech Film Center a AG Kurzfilm. Hostem je
Vítězslav Chovanec.

Ondřej Novák a Jiří Havlíček ve svém
společném filmovém debutu rekonstruují
reálný případ vraždy bezdomovce, která byla
spáchána v roce 2015. Za použití střídmých
vizuálních prostředků vytvářejí tísnivou
atmosféru, v níž spíše než kriminální napětí
dostávají prostor otázky možných motivací
a podoby spravedlnosti. Film, jenž byl
prezentován na MFF v Locarnu, bude doplněn
o další autorské snímky obou tvůrců, kteří
budou přítomni.

PONDĚLÍ 19/11
18.00 Můj neznámý vojín: Anna Kryvenko
Jaký je to pocit, stát se okupantem, aniž
byste to měli v úmyslu? Pomocí známých,
ale i doposud nikdy nezveřejněných archivů
z celé Evropy i Ruska vyprávíme rodinný
příběh režisérky Anny Kryvenko o tom, jak
vysoká politika ničí životy obyčejných lidí.
Teprve před pár lety totiž režisérka objevila
rodinné tajemství svého prastrýce, který
jako sovětský voják z Ukrajiny okupoval
Československo v roce 1968. Při pátrání
po osudu svého prastrýce se autorka
dotýká témat, jako jsou fragmentace
osobní i národní paměti, dědičná vina,
výklad historie, mediální manipulace,
vztah k dnešnímu Rusku, ale i vztah Čechů
a Slováků k cizincům, tedy témat právě
v dnešní době aktuálních. Můj neznámý
vojín je absolventský film katedry CAS FAMU
a zároveň celovečerní debut. Za účasti
autorky.
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KAPITOLY Z DĚJIN (FILMU)
PONDĚLÍ 12/11
18.00 F
 ilmy Jana Kříženeckého
Komentované pásmo digitalizovaných snímků
prvního české filmaře Jana Kříženeckého
vychází z několikaleté práce na jejich
kompletaci a porovnání. Digitalizovány
byly jak originální kamerové negativy, tak
původní kopie i další nosiče. První filmy
vzniklé na našem území je tak možné vidět
v podobě, která zdůrazňuje jejich pestrost
a materialitu. Hudební doprovod k filmovému
pásmu vytvořil Jan Burian ml.
Přednáší: Jan Trnka
PONDĚLÍ 26/11
18.00 E
 . F. Burian: Mezi uměními
a mezi médii
Dramatik, filmový a divadelní režisér,
skladatel, literát a teoretik Emil František
Burian byl v meziválečném období jedním
z předních představitelů československého
kulturního života. Přednáška se zaměří
na jeho „polydynamické“ aktivity před
rokem 1942. Sem spadá raná činnost
v Osvobozeném divadle, teoretický spis
Polydynamika i vrcholné filmové a divadelní
adaptace novely Boženy Benešové Don
Pablo, don Pedro a Věra Lukášová, ale
také Burianovo spolupůsobení při formování
českého strukturalismu.
Přednáší: Libuše Heczková
PONDĚLÍ 10/12
18.00 Č
 eské filmové star
I přes nostalgické vzpomínání na domácí
hvězdy meziválečného období a protektorátu
panuje o fungování hvězdného systému
a o poválečných osudech nejvýraznějších
českých star nadále spousta nejasností.
Na příkladu kariér Oldřicha Nového
a Jiřiny Štěpničkové přednáška nastíní jak
nezbytnost hvězd pro kulturní průmysl, tak
vytváření dobře rozpoznatelného hereckého
typu. Dále představí výzvy a překážky, jimž
musely tyto osobnosti po válce čelit.
Přednáší: Šárka Gmiterková
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Ponrepo dětem

NEDĚLE 04/11
15.00 Luc Jacquet / Putování tučňáků:
Volání oceánu / La marche de
l’empereur: L’appel de l’Antarctique
Francie 2017 / 82 min. / DCP / 6+
+ krátký film
Medvědí ledovec / r. Miroslav
Zikmund – Jiří Hanzelka / ČSR
1965 / 8 min. / HD

NEDĚLE 18/11
15.00 O
 ldřich Lipský / Limonádový Joe
aneb Koňská opera
ČSR 1964 / hrají: Karel Fiala,
Miloš Kopecký, Květa Fialová, Olga
Schoberová / 95 min. / 35mm / 9+
+ krátký film
Arie prerie / r. Jiří Trnka /
ČSR 1949 / 19 min. / HD

Film diváky zavede do ledového království
daleké Antarktidy, kde se na svou první
cestu k moři chystá malý tučňák. Tak jako
každý příslušník jeho druhu, i náš hrdina
naslouchá tajemnému volání, které ho vábí
na dalekou pouť do neznáma… Aby tvůrci
dokázali věrně zobrazit životní příběh
tučňáků, strávil štáb dlouhé týdny na
ledovém kontinentu a zvířata zaznamenával
i za pomoci dronů či ponorek.

Oldřich Lipský a Jiří Brdečka natočili dnes již
legendární parodický western, který navázal na
starší Brdečkova zpracování stejného tématu.
Film si záhy získal velkou diváckou oblibu
i přesto, že klasická podoba westernového
žánru nemá v české kinematografii prakticky
žádnou tradici. Film je zajímavý nejen svým
nápaditým scénářem a výbornými hereckými
výkony, ale také výtvarnou stránkou.

NEDĚLE 11/11
15.00 Týden vědy a techniky v Ponrepu
pásmo krátkých filmů / HD / výtvarná
dílna / prohlídka zákulisí
kina / 6+ / vstup zdarma
Pan Prokouk filmuje /
r. Karel Zeman / ČSR 1948 / 8 min.
Zrození sopky / r. Miroslav Zikmund –
Jiří Hanzelka / ČSR 1953 / 12 min.
Dárek / r. Jiří Trnka – Jiří Krejčík /
ČSR 1946 / 15 min.
I v letošním roce pořádá Akademie věd ČR
největší vědecký festival v zemi – Týden
vědy a techniky. Kromě desítek dalších
institucí se do něj opět zapojil i Národní
filmový archiv a kino Ponrepo. Sice byste to
možná nečekali, ale i film může být totiž tak
trochu věda. Proto u nás nejenom uvidíte
filmy, ale také přijdete na kloub tomu,
jak vlastně film funguje. A nakonec přímo
v zákulisí uvidíte, jak funguje i naše kino.
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NEDĚLE 25/11
15.00 O
 zvěny Anifilmu: Kaleidoskop
animace
pásmo krátkých filmů / HD / animační
dílna / 3+ / vstup zdarma
Princ Ki-Ki-Do: Zima / r. Grega
Mastnak / Slovinsko 2018 / 5 min.
Noční probuzení / r. Falk Schuster /
Německo 2018 / 4 min.
Jeden tisíc mýtů / r. Asghar Safar –
Abbas Jalali Yekta / Írán 2017 / 8 min.
Dvě vzducholodě /
r. Mark C. Smith / USA 2017 / 9 min.
Lekce plavání / r. Taťána Okružnovová /
Rusko 2017 / 3 min.
Bílá vrána / r. Miran Miošić /
Chorvatsko 2018 / 9 min.
Podél a napříč / r. Maria Koněvová /
Rusko 2018 / 4 min.
Anifilm je největším českým festivalem
animovaného filmu a každoročně představí
v soutěžních sekcích desítky nových
filmů z celého světa. Vedle krátkých,
studentských i experimentálních filmů pro
dospělé je samozřejmě na každém ročníku
k vidění i řada filmů pro dětské diváky.
A právě výběr zajímavých kousků určených
nejmladším divákům přinášíme ve spolupráci
s festivalem Anifilm na plátno Ponrepa. Po
projekci bude následovat animační dílna
s lektorkou ze sdružení Ultrafun.
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NEDĚLE 02/12
15.00 Josef Mach / Hrátky s čertem
ČSR 1956 / hrají: Josef Bek, Eva
Klepáčová, Alena Vránová /
101 min. / 35mm / 6+
+ krátký film
Dva mrazíci / r. Jiří Trnka /
ČSR 1954 / 12 min. / HD

NEDĚLE 16/12
15.00 Alice Nellis / Sedmero krkavců
ČR – Slovensko 2015 / hrají: Martha
Issová, Lukáš Příkazký, Václav Neužil,
Sabina Remundová / 99 min. / DCP / 6+
+ krátký film
Betlém / r. Jiří Trnka / ČSR 1947 /
10 min. / HD

Původní divadelní hru upravil do podoby
filmového scénáře sám její autor Jan
Drda. Vysloužilý voják Martin Kabát se
v pohádkovém příběhu musí vydat do pekla,
aby z něj vysvobodil princeznu Dišperandu
a její služebnou Káču, které se výměnou
za ženichy upsaly ďáblu. Podaří se mu
to s pomocí anděla Theofila? Film Josefa
Macha se hlásil k idylické národní tradici.
A to nejen svým námětem, ale i dekoracemi
a kostýmy podle předloh Josefa Lady.
Jako předfilm uvádíme animovaný snímek
Jiřího Trnky s hlasy Vlasty Buriana a Jana
Wericha.

Příběh dívky Bohdanky, která se rozhodne
mlčením a splněním těžkých úkolů
vysvobodit svých sedm zakletých bratrů,
zaznamenala ve své sbírce pohádek již
Božena Němcová, podobný příběh je známý
i díky bratřím Grimmům. Přestože jde o jednu
z nejznámějších pohádek, mnoha filmových
zpracování se nedočkala. Tím nejnovějším je
snímek režisérky Alice Nellis, která se snažila
o pozoruhodně uměřené propojení tradice
a moderního pojetí. Jako předfilm uvádíme
vánoční epizodu ze Špalíčku Jiřího Trnky.

NEDĚLE 09/12
15.00 Adventní pohádky
pásmo krátkých filmů / HD /
animační dílna / 3+
Měsíční pohádka / r. Zdeněk
Miler / ČSR 1958 / 13 min.
Půlnoční příhoda / r. Břetislav
Pojar – Jiří Trnka / ČSR 1960 /
12 min.
Žertíkem s čertíkem / r. Hermína
Týrlová / ČSR 1980 / 7 min.
Některé filmy si nejlépe užijete jedině před
Vánoci. A právě takové jsme tentokrát
vybrali. Měsíční pohádku Zdeňka Milera
jako by namaloval mráz na okna, v Půlnoční
pohádce Břetislava Pojara a Jiřího Trnky
doslova ožije vánoční nadílka a Hermína
Týrlová ve filmu Žertíkem s čertíkem dokáže,
že i s čertem může být legrace – alespoň
když je vyrobený z perníku. Po projekci
bude následovat zasněžená animační dílna
s lektorkou ze sdružení Ultrafun.
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ČTVRTEK 01/11
20.30 Ludvík Šváb – Uklidit až po mé smrti
pásmo krátkých filmů a prezentace
stejnojmenné knihy
rané francouzské filmy
Tuniský tanec (Danse tunisienne, 1902),
Miss Eta (1911),
Nešikovný fotograf (1907),
Neviditelní (Les invisibles, 1906,
r. Gaston Velle, kamera Segundo
de Chomón) / celkem 14 min. / 35mm
Jan Švankmajer / Kostnice
ČSR 1970 / 10 min. / 35mm

Filmy
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filmy Ludvíka Švába
• Hraná etuda s animovanými prvky
Ivo Medka
• Hraná etuda se Zbyňkem Havlíčkem
• Vráťova Líšnice 1960
• Členové Surrealistické skupiny
u Effenbergerů v Rájově /
celkem 10 min. / HD
Ludvík Šváb (1924–1997) měl už od dětství
velmi blízko k filmu. Dědeček, Josef Šváb-Malostranský, byl známý pražský kabaretiér
a průkopník české kinematografie konce
19. století. Otec Karel, provozující
knihkupectví na Malé Straně, vlastnil kameru
9,5 mm, s níž od druhé poloviny dvacátých
let zaznamenával události rodinného
života. Ludvík Šváb, civilním povoláním
lékař – psychiatr, od padesátých let člen
Surrealistické skupiny, se ve svém volném
čase intenzivně věnoval vícero uměleckým
odvětvím: jazzu, divadlu, poezii, fotografii
a v neposlední řadě také filmu. Na různorodé
aktivity s filmem související – například
tvorbu osobitých experimentů a spontánních
fotokoláží, soustavné natáčení obrazových
záznamů deníkového charakteru, psaní
filmových scénářů, spolupráci s tehdejším
Československým filmovým ústavem – se
soustředí monografie Ludvík Šváb – Uklidit
až po mé smrti (eds. Evženie Brabcová – Jiří
Horníček), jejíž prezentace se uskuteční
v první listopadový večer v Ponrepu.
Půlhodinový výběr titulů sestavený pro tuto
příležitost inspiroval jednak Švábův zájem
o ranou světovou kinematografii, jednak
jeho dramaturgické příspěvky do programu

archivního kina, předchůdce dnešního
Ponrepa. „Záznam produkce vystoupení
skupiny exotických tanečnic“ a „nesmírně
roztomilý a vkusný, striptease z postsecesní
epochy“, jak stojí psáno ve Švábově deníku,
odkazují k tříletému cyklu projekcí Tanec ve
filmu uváděnému na konci sedmdesátých
let. Návrat k počátkům hrané filmové
grotesky představují dvě ukázky produkce
francouzské společnosti Pathé Frères, které,
podobně jako Kostnice Jana Švankmajera,
byly součástí komponovaného pásma
Proměny humoru.
Závěrečná čtveřice filmů přiblíží Ludvíka
Švába coby tvůrce odpoutávajícího se od
reality směrem ke sféře snového fantaskna,
ať už formou subtilního vnitřního dialogu,
často fyzicky zpřítomněného na projekčním
plátně (Hraná etuda s animovanými prvky
Ivo Medka), nebo expresivní stylizací
herecké interakce (Hraná etuda se Zbyňkem
Havlíčkem).
SOBOTA 03/11
15.00 A
 ussie & Kiwi Film Fest
↓
Krátké filmy maorských
a tichomořských tvůrců
Nový Zéland 2004–2017 /
CZT / celkem 95 min. / HD / EF
Sedm krátkých filmů maorských
a tichomořských tvůrců, které reflektují
minulost a především současnost původních
obyvatel Nového Zélandu a Pacifiku.
Taika Waititi / Dvě auta, jedna noc /
Two Cars One Night
2004 / 11 min.
Poata Eruera / Pumanawa – Dar /
Pumanawa – The Gift
2013 / 14 min.
Tim Worrall / Když na to máš koule /
Tits on a Bull
2014 / 15min.
Kararaina Rangihau /
Ukaipo Whenua, dědictví /
Ukaipo Whenua
2016 / 17 min.

Program 11–12 / 18

41

Dianna Fuemana / V neděli užijem
veselí / Sunday Fun Day
2016 / 15 min.
Amberley Jo Aumua / Čekání / Waiting
2017 / 12 min.
Becs Arahanga / Prádlo / Laundry
2017 / 11 min.
NEDĚLE 04/11
18.00 Aussie & Kiwi Film Fest
↓
Briar Grace-Smithová aj. /
Waru / Waru
Nový Zéland 2017 /
CZT / 88 min. / DCP / EF
Pokud je každých pět týdnů zabito jedno
dítě, je třeba něco udělat. Osm maorských
režisérek se pokouší s tímto faktem
vypořádat prostřednictvím svého filmu,
jímž poodhalují zanedbávání a zneužívání
dětí. V centru jejich snímku je mrtvý
chlapec Waru, který zemřel rukama
blízkého člověka. Kolem chlapcova pohřbu
se rozvíjí osm příběhů a ty dohromady
překvapivě tvoří homogenní celek. Každá
z kapitol filmu ukazuje účinek chlapcovy
smrti na rodinu i maorskou komunitu a ptá
se, jaké sociální okolnosti stojí za touto
tragédií. A ještě jedna filmová neobvyklost –
jednotlivé příběhy byly natočeny v jediném
desetiminutovém záběru, v reálném čase
a během jednoho natáčecího dne.
ÚTERÝ 06/11
18.00 Aussie & Kiwi Film Fest
↓
Karina Holdenová / Azurová / Blue
Austrálie 2017 /
CZT / 76 min. / DCP / EF
Vizuálně působivý dokument zachycuje
nejen přírodní krásy naší planety, ale
především dopad činnosti člověka na
ekosystém oceánů. Snímek však není
jen pouhou zprávou o alarmujícím stavu
našeho životního prostředí, ale i fascinující
podívanou na krásy a tajemství podmořského
světa. Po filmu následuje debata s hosty:
Jak zachránit život v oceánech a co pro to
můžeme dělat v Česku?
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20.30 A
 ussie & Kiwi Film Fest
↓
Phillip Noyce / Rabbit – Proof Fence
Austrálie 2002 / hrají: Everlyn
Sampiová, Tianna Sansburyová, Laura
Monaghanová, David Gulpilil, Keneth
Branagh / CZT / 94 min. / 35mm / EF
Trojice aboriginských dívek prchá napříč
australským vnitrozemím ze státního
zařízení pro asimilaci míšeneckých dětí,
kam byly násilím odvlečeny od svých rodin.
Aussie & Kiwi Film Fest uvádí tento snímek
u příležitosti desátého výročí od omluvy
australské vlády tzv. ukradené generaci, jíž
se označuje téměř 100 000 aboriginských
dětí, které byly ve 20. století z vládního
nařízení odebrány rodičům. Film uvede
kulturní antropolog Stanislav Slavický.
STŘEDA 07/11
18.00 Malickův vesmír
komponované pásmo k 75.
narozeninám Terrence Malicka /
uvádí Luděk Čertík / 90 min.
Málokterý film vzbudil v posledních letech
tolik vzrušených ohlasů jako Strom života
Terrence Malicka, držitele Zlaté palmy
z Cannes za rok 2011. Dnes má pověst
jednoho z nejdůležitějších filmů nového
tisíciletí a k tomu vrcholného díla svého
tvůrce.
Bez širší odezvy však ve světě i u nás
prošla skutečnost, že prestižní americké
vydavatelství The Criterion Collection vydalo
na domácích nosičích o rovných padesát
minut delší verzi Stromu života. Malick se
zde pokusil najít v již jednou zpracované
látce zcela nové intonace, harmonie a rytmy.
Blížící se tvůrcovy 75. narozeniny jsou tudíž
jedinečnou příležitostí se s touto novou
„variací“ alespoň zprostředkovaně seznámit
a současně se blíže podívat na vývoj
Malickovy tvorby v době po uvedení Stromu
života – na projekty již zdárně dokončené,
ale i na ty, které plánuje pro nejbližší dobu.
20.30 Aussie & Kiwi Film Fest
↓
Ben Elton / Tři léta / Three Summers
Austrálie 2017 /
hrají: Robert Sheehan, Rebecca
Breedsová / CZT / 95 min. / DCP / EF
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Romantická komedie odehrávající se během
tří po sobě jdoucích let na fiktivním letním
folkovém festivalu Westival v západní
Austrálii. Dva pravidelní účastníci
festivalu, excentrický hráč na těremin
Roland a frontmanka irské folkové kapely
Keevey, se na Westvilu potkají a zamilují
se do sebe. Na pozadí jejich vyvíjejícího
se vztahu je festival místem i pro mnoho
dalších nejrozličnějších charakterů, které
se během tří let proměňují. Po projekci
následuje řízená degustace australských
a novozélandských vín díky festivalovému
partnerovi Foltýn Wine.
ČTVRTEK 08/11
20.30 Evald Schorm /
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
PÁTEK 09/11
14.30 Ester Krumbachová a film jako
magické médium
Kurátoři Ruth Noack, Jesse Jones a Pádraic
E. Moore se tentokrát zaměří na ideu filmu
(a pohyblivého obrazu) jako magického
média. Témata zkoumaná v rámci tohoto
programu zahrnují současný význam
archetypu čarodějnice; rituál na poli
hudby; kolektivní angažovanost a přístup
k nadpřirozeným oblastem. Neformální večer
bude rovněž obsahovat výběr kurátorských
čtení a filmy Predicament on Man, Infinity

Kisses a Kladivo na čarodějnice. Program
ve spolupráci Are | are-events.org
a Národního filmového archivu je
součástí dlouhodobého projektu výzkumu
pozůstalosti Ester Krumbachové. Celkem
165 min. / English friendly. Vstup zdarma.
17.30 O
 ndřej Trojan / Občanský průkaz /
ČR – Slovensko 2010 /
hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba,
Jan Vlček, Anna Geislerová,
Martin Myšička / 137 min. / HD /
vstup zdarma
Mozaiku osudů čtyř adolescentů, jejich
rodičů a učitelů sjednocuje osoba vypravěče
Petra, jenž v pražské předměstské čtvrti
prožívá s kamarády z devítiletky nelehkou
pubertu v normalizační éře.
20.00 E
 ster Krumbachová a film jako
magické médium
Kurátoři Ruth Noack, Jesse Jones a Pádraic
E. Moore se tentokrát zaměří na ideu filmu
(a pohyblivého obrazu) jako magického
média. Témata zkoumaná v rámci tohoto
programu zahrnují současný význam
archetypu čarodějnice; rituál na poli
hudby; kolektivní angažovanost a přístup
k nadpřirozeným oblastem. Neformální večer
bude rovněž obsahovat výběr kurátorských
čtení a filmy Invocation of my Demon
Brother, Water Ritual # 1 An Urban Rite
of Purification a Céline et Julie vont en
bateau. Program ve spolupráci Are | areevents.org a Národního filmového archivu
je součástí dlouhodobého projektu výzkumu
pozůstalosti Ester Krumbachové. Celkem
220 min. / English friendly. Vstup zdarma.
SOBOTA 10/11
20.30 F
 ilmové osmičky
↓
J. A. Holman – Jiří Slavíček / Zborov
ČSR 1938 / hrají: František Smolík,
Ladislav Boháč, Vladimír Šmeral,
L. H. Struna / 109 min. / DCP
V červenci 1917 se u ukrajinského Zborova
odehrála bitva, v níž českoslovenští
legionáři, do té doby roztroušení po
východní frontě, poprvé bojovali jako
armádní jednotka. Celovečerní film
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Zborov zachycuje prostřednictvím osudů
několika postav řadu událostí, které
bitvě předcházely, především ale vyniká
rekonstrukcí válečných bojů.
Když se na konci třicátých let schylovalo
k válce, film se častěji obracel k tematice
československé historie a státnosti. Podle
námětu legionáře a spisovatele Rudolfa
Medka vznikl film Zborov, inspirovaný
zkušenostmi z první světové války. Jeho
značná část se odehrává v Plzni, kde
strojírenské závody musely vyzbrojovat
rakouskou armádu a kde se vyvinul silný
protirakouský odboj. Film vrcholí bitvou
u Zborova. Nečekaný úspěch špatně
vyzbrojených legionářů z ní udělal mezník
v usilování o samostatný stát. Stala se
námětem knih, básní a v roce 1928 se
objevila v němém snímku Za československý
stát. Rekonstrukce bitvy ve filmu Zborov je
technicky o poznání vyspělejší a stejně jako
celý film dostala v době svého vzniku nový,
aktuální význam. Realizaci Zborova zdržely
konkurenční střety a jiné spory. Premiéra se
proto neuskutečnila k 20. výročí bitvy v roce
1937, ale až v pomnichovské atmosféře
začátkem roku 1939.
Snímek uvádíme v rámci projektu Filmové
osmičky, který připomíná významná výročí
roku 2018. Film byl digitálně restaurován
pod dohledem restaurátorky Národního
filmového archivu Jeanne Pommeau ve
studiu Universal Partner Production
za podpory Ministerstva kultury České
republiky a je zařazen do programu
Společné století.
Úvodní slovo: Jeanne Pommeau
NEDĚLE 11/11
18.00 Bob Fosse / Kabaret / The Cabaret
USA 1972 / hrají: Liza
Minnelliová, Michael York, Helmut
Griem / CZT / 124 min. / 35mm / EF
Osmi Oscary oceněný muzikál z fašizujícího
se Německa počátku 30. let. Noční podnik
Kit Kat Klub: příběh tanečnice Sally
a studenta Briana.

ÚTERÝ 13/11
18.00 Ivens, Prévert, Marker
– obraz a slovo
pásmo filmů / celkem 103 min. / 35mm
Joris Ivens, nejslavnější nizozemský
filmař, jehož 120. výročí narození si právě
připomínáme, se po celý svůj život vydával
po stopách bojovníků za svobodu ve
všech částech světa. Se svými cinefilními
francouzskými přáteli Jacquesem Prévertem
(autorem Dětí ráje) a Chrisem Markerem
(režisérem Rampy) měl společné, že levicová
angažovanost, vzpírající se jakémukoli
sešněrování dogmatem, v jejich filmových
i literárních dílech nikdy nestála v cestě
vidění světa, jež bylo u všech tří svrchovaně
básnické. V druhé polovině padesátých
respektive v první polovině let šedesátých
vyzval Ivens Préverta a Markera k přímé
spolupráci. Jacques Prévert složil verše
pro snímek Setkání Seiny s Paříží (1957)
a Chris Marker napsal komentář k filmu
Valparaiso (1962). Uslyšíme je v podání
Václava Vosky a Bohumila Švarce.
Příboj / Branding /
Nizozemsko 1929 / 22 min.
Studie pohybů v Paříži / Etudes des
mouvements à Paris / Francie 1927 /
3 min.
Most / De Brug / Nizozemsko 1929 /
10 min.
Déšť / Regen / Nizozemsko 1929 /
10 min.
Setkání Seiny s Paříží / La Seine
a rencontre Paris / Francie 1957 /
31 min.
Valparaiso /…a Valparaiso /
Chile 1962 / 27 min.
STŘEDA 14/11
18.00 Jiří Barta 70
↓
Jiří Barta / Krysař
ČSR – SRN 1985 / 52 min.
+ krátký film
Jiří Barta / Poslední lup /
ČSR 1987 / 20 min. / 35mm
Filmové zpracování tragické legendy
o neštěstí v bohatém městě Hamelnu, kde
se dukáty nenávratně rozkutálely do krysích
tunelů. Naštěstí se zjeví postava neznámého
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Krysaře, který vyžene nechtěné šedé stavitele
za hradby, do přímé záhuby. Jenže ani
přítomnost monstrózně opulentní katedrály
tyčící se k nebi nevypudila z radních jejich
chamtivost, za niž nakonec nevědomky zaplatí
svými nejcennějšími klenoty. Výtvarná vize
Jiřího Barty společně s hudební složkou
Michaela Kocába oživila loutku Krysaře do
goticky surově deformovaného světa plného
nezničitelné zloby.
20.30 F
 ilmové osmičky
↓
Jan Němec / Démanty noci
ČSR 1964 / hrají: Ladislav Janský,
Antonín Kumbera, Ilse Bischofová /
65 min. / DCP / EF
Celovečerní debut Jana Němce Démanty
noci, který digitálně zrestauroval Národní
filmový archiv, se probojoval do výběru
snímků uváděných v rámci sekce Classics na
filmovém festivalu v Cannes 2018. Démanty
noci se díky digitálnímu restaurování vrací
do kin v podobě, v jaké je diváci viděli
v době premiéry v roce 1964. Když Démanty
noci v roce 1964 získaly Velkou cenu
na MFF v Mannheimu-Heidelbergu, šlo
o jeden z prvních mezinárodních úspěchů
československé nové vlny. Volná adaptace
povídky Tma nemá stín od spisovatele
Arnošta Lustiga stála na počátku kariéry
teprve osmadvacetiletého Jana Němce,
jednoho z nejoriginálnějších českých filmařů.
další projekce:
pátek 23/11 20.30
úterý 27/11 20.30
ČTVRTEK 15/11
18.00 Štefan Uher / Slnko v sieti
ČSR 1962 / hrají: Marián Bielik,
Jana Beláková, Pavol Chrobák, Andrej
Vandlík / francouzské titulky /
90 min. / 35mm
„V Slnku v sieti je střecha činžovního
domu pro Fajola jakousi palubou lodi, z níž
obhlíží moře světa kolem sebe, a na prahu
dospělosti zde o samotě přemýšlí o životě,
který na něho začíná doléhat. Film je
o vnitřním zrání dvou mladých lidí a střecha
je leitmotivicky exponovaným prostředím,
jež tuto cestu dokumentuje. Odlehlé místo
mezi nebem a zemí znamená ideální prostor

na soustředění, Fajola i diváka, aby mohl
mladíka pozorovat. Jenže měřeno tradičním
metrem, neposkytne k tomu Uher mnoho
příležitostí, střecha bývá zabírána v celku.
Fajolo se ztrácí mezi komíny a anténami,
vídáme ho jen z profilu, kamera jej často
v pomalém pohybu přejde a zadívá se na
dění nad ním nebo dole pod ním. Stejně
moderně je pojednáno i další prostředí
spojené s Fajolem, vnitřní dvůr činžovního
bloku, kde jeho očima jen letmo zahlédneme
drobné výjevy – skupiny hrajících si dětí,
dohlížejícího domovníka, věčně sedícího na
židli. Je zajímavé, že naproti tomu leitmotiv
prostředí Bely, ostrůvek s dřevěnou chatrčí
uprostřed mrtvého ramene Dunaje, na
který dívku ponejprv jako do svého světa
zavede Fajolo, je koncipován tradičněji
a ilustrativněji, jako vůbec postava
Bely, která je ve filmu zjevně významově
zatíženější, a proto se tehdy asi Uher
neodvážil spolehnout pouze na náznaky.“
Zdena Škapová
PÁTEK 16/11
21.00 M
 idnight Movies
↓
Karl Freund / Mumie / The Mummy
USA 1932 / hrají: Boris Karloff, Zita
Johannová, David Manners /
CZT / 71 min. / 35mm / EF
Boris Karloff nebyl jen nejslavnějším
filmovým monstrem doktora Frankensteina.
Přijďte na opožděně dušičkové Midnight
Movies věnované jedné z ikonických postav
klasického hororu.
NEDĚLE 18/11
20.30 T
 ýden ukrajinského filmu
↓
Sergej Loznica /
Donbas / Donbass
Německo – Ukrajina – Francie –
Nizozemsko – Rumunsko 2018 /
hrají: Boris Kamorzin, Valeriu
Andriută, Sergej Kolesov /
CZT / 121 min. / DCP
Několik příběhů propojených v celek
popisuje úpadek a destrukci společnosti
na okupovaném území východní Ukrajiny.
Svůj nejnovější film ukrajinský režisér
Sergej Loznica postavil na pravdivých
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příbězích – z materiálu, který je dostupný
na internetu, z amatérských videí
a z výpovědí svědků událostí, ke kterým
došlo po anexi Krymu a vypuknutí ruskoukrajinské války na Donbasu. Donbas
se pohybuje mezi žánry dokumentárního
a hraného filmu. Časté střídání tragických
a groteskních epizod jen zesiluje pocit
bezmoci, nevolnosti a strachu. Hrdinové
filmu se ocitají v právním vakuu, na území
nikoho, v permanentní lži, přetvářce a hře,
které nikdo nevěří, ale kterou každý musí
hrát. Film měl premiéru letos na festivalu
v Cannes, kde byl oceněn za nejlepší režii
v sekci Jistý pohled.
ÚTERÝ 20/11
18.00 Miroslav Horníček 100
↓
Miroslav Horníček ad marginem
pásmo vzácných rarit a kuriozit
k 100. výročí narození Miroslava
Horníčka / celkem 98 min. / 35mm
Václav Táborský / Itálie poklusem /
1965 / 11 min.
Květa Lehovcová / Jak to začalo /
1968 / 12 min.
O prvních českých filmech, které natáčel
Jan Kříženecký.

Vladimír Svitáček / Ve vlaku /
1969 / 13 min.
Miroslav Horníček v dvojroli strojvůdce
a cestujícího. Neřízený vlak se řítí vstříc
katastrofě.
STŘEDA 21/11
18.00 Karabaszova škola
Pro polský dokument je Kazimierz Karabasz
(1930–2018) klíčovým režisérem: podobně
jako Robert Flaherty pro kinematografii
americkou, John Grierson pro britskou
a Dziga Vertov pro ukrajinskou. Jeho
tvůrčí strategie se ubírala cestou ryzího
pozorovatele. Trpělivě a s rozvahou
budoval obraz světa, jenž se skládal
z těch nejdrobnějších prvků reality.
Tvrdil, že nezná žádný nový film, který
by se intenzivně zaměřil jen na obraz
a současně šel do hloubky. Během
své filmařské kariéry důsledně bořil
tematické a formální stereotypy. Byl
prvním polským dokumentaristou,
který autentický zvuk zaznamenával
současně s obrazem. Zajímal jej detail.
Kameramanem jeho nejdůležitějších filmů
byl Stanisław Niedbalski, který studoval
v Československu. Jakožto odpůrce čistě
angažovaných dokumentů se Karabasz
setkával s kritikou svých studentů, mimo
jiné i Krzysztofa Kieślowského.

Ján Roháč – Vladimír Svitáček:
Žárlivost / 1962 / 17 min.

Kazimierz Karabasz / Lidé manéže /
Ludzie w drodze
Polsko 1960 / 10 min. / 35mm

Dialogový skeč pro dva muže (Miroslav
Horníček a Miloš Kopecký) a žárlivost.
Jaroslav Soukup / Slavná pavlač /
1976 / 13 min.
Dokument o filmovém sběrateli Bohumilu
Veselém a jeho unikátní sbírce dokumentů
osobností, které nafilmoval před svým bytem.

Poetický dokument, ukazující každodenní
život malého cirkusu. Noční cestování
maringotkou, neustálá práce a trénink,
v němž je důležitý každý detail. Po letech
režisér vzpomínal, že během natáčení tohoto
filmu pochopil, jak klíčovou roli v pozorování
lidí hraje trpělivost.

Miroslava Humplíková / Lááásky
Jiřího Brdečky / 1986 / 15 min.
Drahoslav Holub / Mám doma psa /
1969 / 11 min.
O svém vztahu k psům hovoří kromě
Miroslava Horníčka také Marta Kubišová
či Waldemar Matuška.
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Kazimierz Karabasz /
Muzikanti / Muzykanci
Polsko 1960 / 8 min. / 35mm
Portrét skupiny tramvajáků, které spojuje
láska k hudbě. Když končí jejich pracovní
den, místo odpočinku jdou na zkoušku.
Kamera pozoruje soustředěné obličeje
dělníků, kteří nacvičují různé skladby.
Ponrepo

Pod vedením trpělivého dirigenta se tak
skupina nadšenců mění v dechový orchestr.
Snímek získal cenu Zlatého lva na festivalu
v Benátkách a řadu dalších ocenění.
Kazimierz Karabasz /
Rok Franka W. / Rok Franka W.
Polsko 1967 / CZT / 60 min. / 35mm
Přelomový film v historii polské
kinematografie, kterým Karabasz dokázal,
navzdory tehdy všeobecně panujícím
názorům, že je možné natočit neinscenovaný
dokument, jenž přirozeně odráží činy, emoce
a intelekt hlavní postavy. Franek, vyrůstající
na malé vesnici, je osudem vhozen do samého
centra průmyslového Slezska. Na popud
režiséra píše deník, z něhož se některé
pasáže provázené slovem autora objevují
také ve filmu.
STŘEDA 21/11
20.30 Christian Frei – Maxim Arbugajev /
Genesis 2.0 / Genesis 2.0
Švýcarsko – Čína – Rusko – Jižní
Korea – USA 2018 / 113 min. / DCP / EF
Dokumentární sonda do světových laboratoří
syntetické biologie a související zlaté
horečky po „sibiřském bílém zlatu“ –
ostatcích vyhynulých mamutů srstnatých,
ukrytých v rozmrzajícím permafrostu
a rašelině na Novosibiřských ostrovech
Severního ledového oceánu. Zatímco kdysi
se mamutí slonovina používala k výrobě
biliárových koulí nebo kláves klavíru, dnes
se mršiny vytěžených mamutů staly žádaným
artiklem špičkových světových laboratoří,
které se z genetických informací snaží
vyhynulého tvora znovu oživit. Různorodé
pohledy na roli člověka – Stvořitele –
v nové technologické revoluci, na proměny
vodními těžebními čerpadly zdevastované
krajiny, místní tradice a sibiřské lovce,
těžaře pracně dolované a za vysoké částky
směňované obchodní „etické“ komodity.
Připravila nadace Agosto Foundation v rámci
série filmových projekcí a diskuzí na téma
budoucnosti, přírody, krajiny, společnosti,
umění, ekologie a entropie. Událost se koná
za finanční podpory Prahy 1.

PÁTEK 23/11
18.00 L
 arry Peerce / Ententýny / One
Potato, Two Potato
USA 1964 / hrají: Barbara
Barrieová, Bernie Hamilton, Richard
Mulligan / CZT / 83 min. / 35mm / EF
Cena pro nejlepší herečku na festivalu
v Cannes 1964. Psychologické drama
z amerického Středozápadu, které přináší
na tehdejší dobu odvážné téma rasových
předsudků, vrcholí soudním sporem
o nemanželské dítě mezi bělochem Joem,
nezodpovědným otcem a Afroameričanem
Frankem, milujícím, avšak nevlastním otcem.
SOBOTA 24/11
20.30 M
 alickův vesmír
↓
Terrence Malick /
Zapadákov / Badlands
USA 1973 / hrají: Sissy Spaceková,
Martin Sheen / 94 min. / 35mm / EF
„V roce 1959 mnoho lidí zabíjelo čas. Kit
a Holly zabíjeli lidi.“ Tak zněl jeden ze
sloganů k prvnímu Malickovu celovečernímu
filmu, který se záhy stal legendou.
Pětadvacetiletý Kit, rebel ve stylu Jamese
Deana, chladnokrevně, jakoby mimochodem
zabije pár lidí a pak se seznámí s Holly.
Ta je o deset mladší. Kit zabije také jejího
otce, aby se spolu vydali na cestu za
svobodou. Balada z pusté krajiny
o neutuchajícím přírodním dění a mezích
lidského chování.
PONDĚLÍ 26/11
20.30 M
 alickův vesmír
↓
Terrence Malick /
Cesta času / Voyage of Time:
Life’s Journey Francie – Německo –
USA 2016 / CZT /
90 min. / HD / EF
Bezmála čtyřicet let se ve vizionářské
mysli jednoho z nejvýznamnějších
amerických režisérů Terrence Malicka
rodila myšlenka na ambiciózní esej, která
nakonec dostala tvar filmu Cesta času.
Snímek se nezabývá ničím menším než
vznikem, vývojem a zánikem známého
vesmíru, životním cyklem sluneční

Program 11–12 / 18

47

soustavy. V centru Malickovy pozornosti
pochopitelně leží evoluce různých živých
forem, jejich rozmanité podoby, proměny od
jednobuněčných organismů až po formování
lidské civilizace.
ÚTERÝ 27/11
18.00 Mladá slovenská animace
Kolekce filmů Ateliéru animovanej tvorby
FTF VŠMU v Bratislavě. Program je připraven
ve spolupráci s Bienále animácie Bratislava
u příležitosti dne české a slovenské kulturní
spolupráce.
Projekce s průvodním slovem; za účasti
slovenských hostů a jedním překvapením na
závěr / celkem 80 min. / HD
Kriss Sagan / Poetika Anima
2018 / 5 min.
O ženě, která transformuje svou úzkost
v tekutém časoprostoru.
Agi Bolanos / Crossing
2018 / 5 min.
Na přechodu pro chodce čekají postavy;
některé z nich o mnoho déle než ostatní.
Matej Babic / Ja sa nehrám
2018 / 6 min.
O touze vyhrávat a skryté agresi.
Katarína Kočanová / Škandinávia
2016 / 2 min.
Studie pohybu zvířat.
Marek Jasaň / Journey
2018 / 9 min.
Příběh muže, který krade sny.
Lukáš Figeľ / Ručne stručne
2016 / 2 min.
Pět prstů, čtyři ruce a kufřík.
Mária Kralovič / Fifi Fatale
2018 / 14 min.

STŘEDA 28/11
18.00 Richard Attenborough /
Gándhí / Gándhí
Velká Británie 1982 / hrají: Ben
Kingsley, Candice Bergenová, John
Gielgud, Edward Fox, Trevor Howard,
John Mills / CZT / 178 min. / 35mm

ÚTERÝ 04/12
18.00 i 20.30 České hrady a zámky /
r. Karel Hašler / Rakousko-Uhersko 1914 / 7 min.
Noc na Karlštejně /
r. Olaf Larus-Racek /
ČSR 1919 / 44 min.

Životní projekt Richarda Attenborougha
začal vznikat již v šedesátých letech.
V jednom z nerealizovaných pokusů měl sám
hrát hlavní roli pod režijním vedením Davida
Leana. Nakonec se podařilo snímek natočit
s tehdy ještě málo známým divadelním
hercem – po otci indického původu – Benem
Kingsleym. Celosvětový úspěch Gándhího
byl završen devíti Oscary.

Projekce s živým hudebním doprovodem
skladatelky soundtracků k filmům
a klarinetistky Beth Custer, Pavla Fajta
(bicí), Martina Alaçama (kytary) a Vladimíra
Václavka (basa). Němými komediemi možná
bude provázet tajemný vypravěč.
Připraveno ve spolupráci nadace Agosto
Foundation, NFA a Kina Ponrepo. Podpořeno
MKČR a městskou částí Praha 1.

PÁTEK 30/11
18.00 Francesco Maselli /
Zbloudilí / Gli sbandati
Itálie 1955 / hrají: Jean-Pierre Mocky,
Lucia Bosé, Isa Mirandaová, Giuliano
Montaldo / CZT / 102 min. / 35mm

STŘEDA 05/12
18.00 Miroslav Horníček 100
↓
Antonín Kachlík / Smrt za oponou
ČSR 1967 / hrají: Miroslav
Horníček, Květa Fialová, Jaroslav
Satoranský / 85 min. / 35mm
+ krátký film
Silvestr 1957 / ČSR 1957 /
10 min. / 35mm

Andrea, syn hraběnky Luisy, se zamiluje
do chudé dívky Lucie. Jen na první pohled
banální milostný příběh odehrávající se
v období druhé světové války na italském
venkově odhaluje nejen společenské
a ideologické rozdíly obyvatel jedné vily,
ale také mentalitu válečných uprchlíků.
Francesco Maselli získal za svůj film cenu
pro nejnadanějšího režiséra na festivalu
v Benátkách 1955.
NEDĚLE 02/12
17.00 Larry Peerce / Incident / The Incident
USA 1967 / hrají: Tony Musante,
Martin Sheen, Thelma Ritterová, Beau
Bridges / CZT / 107 min. / 35mm / EF
O zbabělosti a vzájemné lhostejnosti. Noční
řádění dvou chuligánů v newyorském metru.
Nekompromisní, černobíle snímaný neo-noir
film, incident jedné noci v jednom vagóně.
Filmový debut Tonyho Musanteho a Martina
Sheena v rolích zlodějíčků a grázlů Joea
a Artiho.

O světě bez lásky.

Adaptace detektivky Pavla Hejcmana Anděl
hraje na violu nabídla dobovému publiku
atraktivní divadelní prostředí, v němž tým
kriminalistů vyšetřuje vraždu primabaleríny.
Kapitán Chrástek (nezvyklá role Miroslava
Horníčka) se posléze dostává na stopu
mezinárodního drogového gangu, který
pašuje heroin z Francie do Itálie přes
Československo.
Jako předfilm uvádíme výňatek z televizního
silvestrovského pořadu: Host si stěžuje
vrchnímu, že má v polévce mouchu. Miroslav
Horníček a Lubomír Lipský předvedou, jak
by se v takové chvíli zachovali a) flegmatici,
b) sangvinici, c) melancholici, d) cholerici.
U klavíru Jiří Šlitr.
ČTVRTEK 06/12
18.00 Jiří Barta 70
↓
pásmo krátkých filmů /
celkem 77 min. / 35mm
Jiří Barta, český animátor, výtvarník
a režisér, natočil svůj první animovaný film
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ve studiu Jiřího Trnky. Krom prvních setkání
s animací a příležitostného vyzkoušení
jiných forem zůstává věrný práci s loutkou,
jejíž celkovou vizuální podobu i pohyb určuje
vyznění snímku, kterou dokresluje hudební
složka vytvořená Michaelem Kocábem,
Petrem Skoumalem, Michalem Pavlíčkem
a dalšími. Mezi jeho výtvarně nejvýraznější
snímky, jež zároveň rozšiřují podoby moderní
loutky, patří Zaniklý svět rukavic (1982),
Krysař (1985), Poslední lup (1987)
či Na půdě aneb Kdo má dneska
narozeniny? (2009).
Domácí loutková animace nekončí
melancholickou bajkou Jiřího Trnky
Ruka z roku 1965, naopak nitě marionet
jsou zpřetrhány. Vystřihovánky, dřevěný
špalíček, poničená manekýna. Odložený
materiál se proměňuje v moderní loutku
v rukou výtvarníka a animátora Jiřího
Barty. Kompilace krátkometrážních snímků
představuje jeho dosavadní tvorbu v rámci
tradice českého animovaného filmu.
Jiří Barta / Projekt / 1981 / 6 min.
Břetislav Pojar / Úvodní slovo
pronese / 1962 / 10 min.
Václav Mergl / Homunkulus /
1984 / 11 min.
Jiří Barta / Balada o zeleném dřevu /
10 min.
Jiří Barta / Klub odložených /
1989 / 24 min.
Jiří Barta / Zaniklý svět rukavic /
1982 / 16 min.
20.30 J
 ohann Lurf uvádí své filmy
Rakousko 2007–2015 / komentuje
Henry Hills / celkem 60 min. /
16mm + 35mm
Projekce ve spolupráci s Rakouským
kulturním fórem v Praze.
Vertigo Rush / 2007 / 19 min.
Picture Perfect Pyramid / 2013 /
5 min. / 16mm
The Quick Brown Fox Jumps Over
the Lazy Dog / 2009 / 3 min. / 35mm
A to A / 2011 / 5 min. / 35mm
Twelve Tales Told / 2014 /
4 min. / 35mm
Capital Cuba / 2015 / 12 min. / 35mm
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PÁTEK 07/12
21.00 Midnight Movies
↓
John Landis / Blues Brothers /
The Blues Brothers
USA 1980 / hrají: John Belushi,
Dan Aykroyd, James Brown, Cab
Calloway / CZT / 133 min. /
HD / EF / vstupné 100 CZK

SOBOTA 15/12
20.30 Malickův vesmír
↓
Terrence Malick / Nebeské dny /
Days of Heaven
USA 1978 / hrají: Richard Gere,
Brooke Adamsová, Sam Shepard,
Linda Manzová
CZT / 87 min. / 35mm / EF

Tak trochu nečekaný vánoční film, ale
pouze na první pohled. Dodnes hojně
citovaná pop-kulturní komedie s mladými
hvězdami Saturday Night Live Danem
Aykroydem a Johnem Belushim. A Twiggy,
Stevenem Spielbergem, Carrie Fisherovou,
Rayem Charlesem a dalšími. Cameo Arethy
Franklinové je potom naším holdem letos
zesnulé soulové legendě.

Věčný příběh milostného vztahu dvou mužů
k jedné ženě, který se tentokrát odehrává
na počátku století v Texasu, v krajině
obilnářských plání, a který s osudovou
nevyhnutelností směřuje k tragickému
vyhrocení, zpracoval Terrence Malick
originálním způsobem. Zatímco úloha dialogu
je potlačena na minimum, vizuální stránka
spolu se zvukovou kulisou vytváří důmyslně
komponovaný celek. Syté barvy a četné
odstíny přirozeného světla jen umocňují
stylizovaný obraz dramatu. Nestor Almendros
byl za svůj kameramanský přínos filmu
oceněn Oscarem a Malick získal na festivalu
v Cannes cenu za režii. Na nejprestižnější
trofej si musel počkat až do roku 2011, kdy
za svůj Strom života obdržel Zlatou palmu.

ÚTERÝ 11/12
18.00 Miroslav Horníček 100
↓
Milan Vošmik / Táto, sežeň štěně
ČSR 1964 / hrají: Miroslav
Horníček, Jiřina Šejbalová, Jiřina
Smejkalová / 76 min. / 35mm
Začínají prázdniny a redaktor Hlavsa se
těší na klid v domě, až odveze své tři děti
a babičku na chalupu. Šéfredaktor ho však
nemile zaskočí žádostí o fejetony z dětského
života, které mají pravidelně vycházet celé
léto.
ČTVRTEK 13/12
18.00 Francesco Maselli / Příběh lásky /
Storia d’amore
Itálie 1986 / hrají: Valeria Golino,
Blas Roca-Rey, Livio Panieri /
CZT / 109 min. / 35mm
Příběh filmu zachycuje peripetie
neobvyklého milostného trojúhelníku, jehož
dominantou je osmnáctiletá, temperamentní
Bruna. Ta sama rozhoduje o svých vztazích
k dvěma mladým milencům, nakonec však
neunese zjištění, že by právě ona mohla
být v tomto trojúhelníku přebytečnou.
Film získal Zvláštní cenu poroty ex aequo
a Valeria Golino za roli Bruny Cenu
za ženský herecký výkon na festivalu
v Benátkách 1986.
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ÚTERÝ 18/12
18.00 Antropofest
„Existuje kasta lidí, známá jako etnografičtí
filmaři, kteří věří, že jsou neviditelní.
Vstupují s podivnými přístroji plných drátů
do místnosti, kde se slaví, je zaopatřován
nemocný, nebo truchlí pozůstalí a myslí si,
že si jich nikdo nevšiml. Nebo alespoň je jen
zběžně zahlédl, ale ignoroval a posléze hned
zapomněl.“
Eliot Weinberger
Co spojuje lidské společnosti, kultury
a lidstvo jako takové? Jakou vizi světa
po sobě zanechali naši předkové
v dokumentárních filmech, a jak na svět
nahlíží současný člověk?
Spolupořadatelem cyklu je festival
Antropofest z.s. Součástí večerů bude
debata s pozvanými hosty.

Ponrepo

August Kern / Neznámé Rusko / Die
Geheimnisse der Kalmückensteppe
Švýcarsko 1923 / CZT / 37 min. / 35mm

Snímek je považován za první švýcarský
etnografický dokument. Ukazuje zvyky Tatarů
a kočovných kmenů žijících v astrachaňských
stepích. Za pozornost stojí nejen mongolská
svatba a náboženské rituály Kalmyků, ale
filmový komentář, který prozrazuje zcela
odlišný přístup k prezentaci exotických
kultur, než na jaký jsme zvyklí v současné
dokumentární tvorbě. Film natočený na
zakázku švýcarského Červeného kříže získal
v roce 1924 ocenění na festivalu v Berlíně.
Jaroslava Panáková /
Pět životů / Päť životov
Slovensko 2016 / 65 min. / HD
Viktor Valerievič Mumichtkak s přezdívkou
Mucha, Eskymák z Nového Čaplina (Čukotka,
Rusko) tragicky zahynul v roce 2012. Kdosi
ho pobodal a odřezal mu prsty na ruce. Když
se roku 2014 narodil syn mladé Alle Ukuma,
máma jí řekla: „V noci se mi zdálo o Muchovi,
vrátil se v tvém chlapci, nazveme ho Viktor.“
Podle místních lidí se může zesnulý vrátit
zpět do života až pětkrát. Filmová esej
o životě, smrti a možném návratu podněcuje
všeobecně platnou otázku: Jak se naučit
přijímat vlastní konečnost? Film byl uveden
na festivalu Antropofest 2017.
20.30 T
 omás Gutiérrez Alea /
Vzpomínky / Memorias del
subdesarrollo
Kuba 1968 / hrají: Sergio
Corrieri, Beatriz Ponchova, Daisy
Granadosová / CZT / 90 min. / 35mm
Uprostřed období kubánského filmového
zázraku vzniklo neobyčejné dílo vymykající se
jakémukoliv zařazení. Vzpomínky (doslovný
překlad zní Vzpomínky na zaostalost)
jsou považovány za jedno z vrcholných děl
latinskoamerického filmu.
T. Gutiérrez Alea převedl stejnojmenný román
kubánského prozaika Edmunda Desnose
do filmové eseje. Příběh frustrovaného
intelektuála ze zámožné rodiny, který na
rozdíl od rodičů a manželky po revoluci
zůstane na Kubě a marně se snaží vyrovnat
s minulostí i měnící se přítomností zaostalé
vlasti, se stal všeobecně přijímanou
metaforou principů fungování státu
a společnosti v jakékoliv latinskoamerické
zemi. Na scénáři spolupracoval Alea

s Desnosem, který pod jeho vlivem
některé scény rozvedl a následně do knihy
doplnil. Kniha je psána formou deníkových
zápisků, z čehož na plátně vzniklo spojení
dokumentárního filmu (scény z letiště),
reportáže (záběry na Havanu) a realistického
příběhu. Vzpomínky získaly množství ocenění
na festivalech po celém světě a v roce 1982
byly na základě ankety UNESCO zařazeny
mezi sto nejlepších děl filmové historie.
ČTVRTEK 27/12
20.30 1
 6mm vánoce
↓
Frank Capra / Život je krásný /
It’s a Wonderful Life
USA 1946 / hrají: James Stewart,
Lionel Barrymore, Thomas
Mitchell, Donna Reedová, Ward
Bond / CZT / 130 min. / 35mm / EF
Nejvíce legendární a také nejčastěji znovu
uváděný z „dospělých“ vánočních filmů
klasické éry. Podnikatel George se ne vlastní
vinou dostane do finančních potíží a celý
jeho svět se hroutí. Před sebevražednými
úmysly ho zachrání stejně jako celou
Georgeovu rodinu anděl seslaný na zem.
PÁTEK 28/12
20.30 J
 im Jarmusch / Paterson / Paterson
USA 2016 / hrají: Adam Driver,
Golshifteh Farahaniová, Kara
Haywardová / CZT / 113 min. / HD / EF
+ krátký film
Hou Hsiao-hsien / The Electric
Princess Picture House / Francie
2007 / 4 min. / 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.
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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
SOBOTA 29/12
18.00 Larry Peerce / Okno do nebe /
The Other Side of the Mountain
USA 1975 / hrají: Marilyn
Hassettová, Beau Bridges, Belinda
Montgomeryová / CZT /
102 min. / 35mm / EF

na MFF v Cannes 1973 a Cenu poroty na
Festivalu fantastických filmů v Terstu 1973.
Neobyčejně vysoké renomé, jemuž se tento
film i dnes těší v zahraničí (teprve před
několika týdny byl například s výborným
kritickým ohlasem vydán v Německu), zatím
jako by trochu míjelo zemi, v níž vznikl. Je
načase to změnit.

Odvrácená strana hor, tak zní přesný
překlad filmu, jehož hrdinkou je dívka
Jill. Film vznikl podle skutečného příběhu
lyžařské instruktorky Jill Kinmontové,
nadějné sportovkyně, která měla
reprezentovat USA v alpském lyžování
na olympiádě roku 1956, ale po úrazu při
závodech zůstala upoutána na invalidním
vozíku. Poté se stala učitelkou na základní
škole a malířkou a nikdy neztratila svůj
životní optimismus.
20.30 R
 ené Laloux / Divoká planeta /
La planète sauvage
Francie – ČSR 1969–1973 / 68 min.
+ krátký film
Plži / Les Escargots / Francie 1965 /
10 min.
Malíř a ilustrátor René Laloux (1929–2004)
se dostal k filmu neobvyklým způsobem: vedl
kurzy kreativní animace s pacienty jedné
francouzské kliniky vedené v duchu (vůči
psychiatrii kritických) děl filozofa Félixe
Guattariho. V šedesátých letech zahájil
spolupráci s výtvarníkem Rolandem Toporem
(1938–1997), s nímž vytvořil i snímky
Plži a Divoká planeta. Dlouhometrážní
Divoká planeta byla natočena podle sci-fi
románu francouzského spisovatele Stefana
Wula ve francouzsko-české koprodukci
v Praze. Tvůrci zvolili kombinaci technologie
kresleného a ploškového filmu k zachování
charakteru výtvarné předlohy a maximálnímu
využití sdělení obrazem. Zásadní podíl
českého štábu, vedeného Josefem Kábrtem,
je v konečné podobě snímku dobře čitelný.
Na mezinárodních festivalech získala Divoká
planeta řadu ocenění, mj. Zvláštní cenu
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Doufám, že mne nezavřou za to, co vám teď řeknu.
Pamatujete si na tu tiskovou konferenci v Cannes
před sedmi lety, řekli mi, že by mne za mé výroky mohli zavřít na pět let do kriminálu v Marseille.
(Mne, který bych ve vězení nepřežil ani pět minut.)
Tehdy v Cannes jsem zavtipkoval, že jsem nacista.
Samozřejmě, že nejsem. Nejsem tak blbý, abych
nevěděl, jaké strašné věci Hitler spáchal.
Ale v nitru té odporné bestie se nachází lidská bytost. Máme sklon ztotožňovat ho se Zlem a tím se
od něj distancovat. Což ale nejde, protože i my jsme
lidské bytosti a za určitých okolností může malá
jiskérka zla, kterou v sobě máme všichni, vyrůst.
Koho mám před očima? - třeba Bruna Ganze, ten
hrál přece Hitlera ve filmu. Mám zkrátka před očima člověka.
Je to něco, co všichni víme, ale nikdo si to nechce
připustit, natož o tom mluvit.

Lars von Trier (červenec 2018)
54

Ponrepo

Program 11–12 / 18

55

KINO
NÁRODNÍHO

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

Ponrepo

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

FILMOVÉHO
ARCHIVU

Grafická úprava a sazba
Pepa Ledvina
Tisk
Profi-tisk, s.r.o. (www.profitisk.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 16.30–20.45
Ne
14.00–20.45
T
+420 778 522 708

říjen 2018
změna programu vyhrazena

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

Vysvětlivky
CZT – české titulky
EF – English friendly

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

Ponrepo – program a dramaturgie
Milan Klepikov / milan.klepikov@nfa.cz
Program a redakce
Václav Kofroň / vaclav.kofron@nfa.cz
Produkce a PR
David Havas / david.havas@nfa.cz
Projekce
Peter van Zaanen / peter.vanzaanen@nfa.cz
Petr Kalfus
Na programu spolupracovali
Jiří Horníček, Tomáš Hála, Milan Líčka,
Briana Čechová, Lenka Marxová, Jiří Holba,
Iwona Lyko, Veronika Hanáková, Věroslav
Hába
56

Ponrepo

Program 11–12 / 18

57

KINO
NÁRODNÍHO

Ponrepo
FILMOVÉHO
ARCHIVU

58

Ponrepo

