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Program

4

Ponrepo

Sobota 01/11
19.00 Konference Inédits v Praze
– Napříč železnou oponou / s. 37

Úterý 11/11
17.30 Václav Krška / Zde jsou lvi / s. 29
20.00 Ingmar Bergman / Hanba / s. 40

Neděle 02/11
15.00 Jindřich Polák /
Lucie, postrach ulice / s. 37
17.30 Roman Štětina /
Ztracený případ / s. 37

Středa 12/11
18.00 Martina Kudlaček /
Fragments of Kubelka / s. 10

Pondělí 03/11
17.30 Jaroslav Kratochvíl / Lovu zdar! / s. 31
20.00 Ingmar Bergman / Mlčení / s.37
Úterý 04/11
15.30 Kapitoly z dějin filmu / s. 38
17.30 Ivan Fíla / Král zlodějů / s. 39
19.30 Richard Attenborough / Gándhí / s. 38
Středa 05/11
17.30 Jan Švankmajer / Rekapitulace / s. 38
20.00 Robert Bresson /
Dámy z Bouloňského lesíka / s. 38
Čtvrtek 06/11
17.30 Alice Nellis / Konkurz na rodiče / s. 31
Pátek 07/11
17.30 Film před sto lety
– W. S. Hart, mlčenlivá hvězda
raného westernu / s. 27
Sobota 08/11
17.30 Richard Attenborough /
Jaká to rozkošná válka / s. 39
20.00 Luchino Visconti /
Smrt v Benátkách / s. 39

Čtvrtek 13/11
17.30 M
 argot Benacerrafová /
Araya / s. 40
20.00 Peter Kubelka /
Adebar / Schwechater /
Arnulf Rainer / Antiphon / s. 11
Pátek 14/11
17.30 Georgi Djulgerov /
Mistrovská zkouška / s. 40
20.00 Richard Attenborough /
Chorus Line / s. 41
Úterý 18/11
15.30 K
 apitoly z dějin filmu / s. 41
17.30 M
 artin Frič / Dnes naposled / s. 29
20.00 Louis Malle / Lacombe Lucien / s. 41
Středa 19/11
17.30 F
 ilmový architekt Karel Černý / s. 41
20.00 Ingmar Bergman / Persona / s. 41
Pátek 21/11
17.30 Louis Malle / Koumáci / s. 42
20.00 Robert Bresson / Muška / s. 42
Sobota 22/11
17.30 H
 ynek Bočan /
Soukromá vichřice / s. 43
20.00 Charles Chaplin / Diktátor / s. 23

Neděle 09/11
15.00 Ponrepo dětem
– Byl jednou pan Ponrepo / s. 39
17.30 Roman Štětina /
Ztracený případ / s. 37

Neděle 23/11
15.00 John Badham / Číslo 5 žije / s. 43
17.30 Roman Štětina /
Ztracený případ / s. 37

Pondělí 10/11
17.30 Charles Chaplin /
Zlaté opojení / s. 23
20.00 Zsolt Kézdi-Kovács /
Manželství na dálku / s. 40

Pondělí 24/11
17.30 R
 ealita snu – Buñuel
a Ejzenštejn / s. 33
20.00 Louis Malle /
Posedlost / s. 43
Program 11–12 / 14

5

Úterý 25/11
17.30 Václav Vorlíček /
Konec agenta W4C prostřednictvím
psa pana Foustky / s. 29
20.00 Charles Chaplin / Moderní doba / s. 23
Středa 26/11
15.00 Kniha z kina / s. 43
Čtvrtek 27/11
17.30 Alfréd Radok / Hra o lásce a smrti /
Otvírání studánek / s. 14
Pátek 28/11
17.30 Alfréd Radok – František Sádek /
Parohy / s. 14
20.00 Robert Bresson /
Čtyři noci jednoho snílka / s. 43

Čtvrtek 04/12
17.30 Charles Chaplin / Zahaleči / s. 24
Pátek 05/12
17.30 Christian de Chalonge /
Peníze těch druhých / s. 45
20.00 Prezentace knihy Atomy věčnosti.
Český krátký film 30. až 50. let / s. 45
Sobota 06/12
17.30 David Čálek, Jakub Zahradníček /
Pirátské sítě / s. 31
19.30 Andrzej Wajda / Země zaslíbená / s. 46
Neděle 07/12
14.30 Hynek Bočan /
S čerty nejsou žerty / s. 46
17.30 Roman Štětina /
Ztracený případ / s. 37

Sobota 29/11
17.30 John Huston /
Moulin Rouge / s. 44
20.00 Lajos Koltai /
Člověk bez osudu / s. 44

Pondělí 08/12
17.30 Michael Havas – výpravy za vizuální
antropologií I. / s. 46
20.00 Arnaud Desplechin / Jimmy P. / s. 46

Neděle 30/11
12.00 Roman Štětina /
Ztracený případ / s. 37
15.00 Ponrepo dětem – Lunapark
filmových vynálezů / s. 44

Úterý 09/12
17.30 Oldřich Lipský /
Happy end / s. 29
20.00 Alfréd Radok /
Daleká cesta / s. 15

Pondělí 01/12
17.30 Marlen Chucijev /
Vlaky se vracejí / s. 44
20.00 Zoltán Fábri /
Pátá pečeť / s. 45

Středa 10/12
17.30 Charles Chaplin /
Král v New Yorku / s. 24
20.00 Ondřej Vavrečka / Mezi námi / s. 35

Úterý 02/12
15.30 Kapitoly z dějin filmu / s. 45
17.30 Miloš Forman /
Lásky jedné plavovlásky / s. 29
20.00 Současná argentinská
experimentální filmová scéna I. / s. 19
Středa 03/12
17.30 Film před sto lety – Mary
Pickfordová – A Star is Born / s. 27
20.00 Současná argentinská experimentální
filmová scéna II. / s. 20
6

Čtvrtek 11/12
17.30 Pásmo filmů Rudolfa Krejčíka / s. 46
Pátek 12/12
17.30 Kent MacKenzie / Vystěhovalci / s. 47
20.00 R
 obert Wise / West Side Story / s. 47
Sobota 13/12
17.00 + 19.00 King Vidor / Vojna a mír / s. 47
Neděle 14/12
15.00 Petr Oukropec / Modrý tygr / s. 47
17.30 Roman Štětina / Ztracený případ / s. 37

Ponrepo

Pondělí 15/12
17.30 Basil Dearden / Srdce v zajetí / s. 48
19.30 Arnaud Desplechin /
Učená pře aneb Můj pohlavní
život / s. 49
Úterý 16/12
15.30 Kapitoly z dějin filmu / s. 48
17.30 Zdeněk Podskalský /
Ďábelské líbánky / s. 29
20.00 C
 harles Chaplin / Kid / s. 24
Středa 17/12
17.30 V
 asilij Šukšin / Váš syn a bratr / s. 48
20.00 Fredi F. Murer / Oheň v horách / s. 48
Čtvrtek 18/12
17.30 Alfréd Radok /
Divotvorný kloubouk / s. 15
Pátek 19/12
17.00 F
 idlovačka aneb Cokoli chcete
– pásmo pro jednu knihu, dva filmy
a zpěv / s. 49
20.30 M
 artin Dušek /
K oblakům vzhlížíme / s. 31
Sobota 20/12
17.30 W
 illiam Wyler /
Vykoupení L. B. Jonese / s. 49
20.00 Jiří Stejskal / Jáma / s. 31
Neděle 21/12
15.00 Ponrepo dětem
– Ponrepo slaví Vánoce / s. 49
17.30 Roman Štětina /
Ztracený případ / s. 37
Pondělí 29/12
17.30 Alfréd Radok /
Dědeček automobil / s. 16
20.00 M
 ichael Powell /
Červené střevíčky / s. 49
Úterý 30/12
17.30 H
 . Bruce Humberstone /
Zasněžená romance / s. 50
20.00 Ivan Reitman /
Krotitelé duchů / s. 50
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Fragments
of Kubelka

8

Ponrepo

přehlídku připravili:
NFA • Sixpack • Rakouské kulturní forum
ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR
(Týden vědy)

„Kubelkova kinematografie je jako kus
krystalu nebo jako jiný přírodní objekt.
Nevypadá jako něco zhotovené člověkem.
Lze si snadno představit, že pochází
z organických pokladů přírody.“
Jonas Mekas

Jeden ze svých posledních výstavních projektů z roku 2012 nazval Peter Kubelka
Monument Film. Takovým monument-filmem
je ovšem především on sám, osmdesátiletý
tvůrce s filmografií, jejíž všechny položky
sice divák stihne absolvovat za jeden jediný
večer, ale může se mu stát, že všechno, co
do té doby považoval za „film“, mu bude
po tomto večeru připadat jako trapný vtip.
Tak to ostatně vidí i pan Kubelka sám, nemilosrdný kazatel víry v ten pravý a jediný film,
nesmiřitelný nepřítel všech „nových vln“
a „artového“ filmu vůbec.
Permanentní filmové cykly, jak je od počátku
sedmdesátých let realizoval postupně
v New Yorku, v Paříži a ve Vídni, ilustrují už
svými názvy promyšlený pedagogický záměr:
Essential Cinema, L’histoire du cinéma,
Was ist Film. Newyorský nadpis míří rovnou

k esenci filmu – nic jiného nás přece nemá
(nesmí) zajímat. Pařížský název je příznačný
tím, co vynechává: Kubelka zásadně odmítá
ghetto tzv. avantgardního či experimentálního filmu – a jestliže jeho histoire se z 95
procent zabývá právě díly, které se bordwellovští historikové snaží klasifikovat podobnými termíny, naznačuje tím pouze, co z dějin má – podle něj – právo vstoupit do Dějin
(a co ne). Vídeňský je název nejprostší,
svými třemi slovy (co + je + film) připomíná
úvodní otázku ze slavné knihy Andrého Bazina. Ovšem s podstatnou malou změnou…
pan Kubelka smazal otazník.
Jak lze vytušit, tento kmet to nikdy nikomu
nedělal lehké. Naší současnosti, schovávající se stokrát za den za hanebně opatrnické
slůvko „kontroverzní“, vzdoruje odvahou
„mít svůj názor“, nejen na film, nýbrž na
všechno. V novém dokumentárním snímku
Fragments of Kubelka budeme moci po čtyři
hodiny sledovat tohoto filozofického kuchaře v akci. O den později pak promluví dílo
samo. Nebo spíš – jak správně poznamenal
Jonas Mekas – kus přírody.
Kromě svého vlastního jubilea (23. března
se dožil osmdesáti let) slavil Peter Kubelka
letos i narozeniny Rakouského filmového
muzea, jedné z nejrenomovanějších institucí
tohoto typu na světě, kterou založil spolu
s Peterem Kronlechnerem před padesáti
lety, v roce 1964. Již v minulé brožuře
Ponrepa jsme ocitovali jeden z Kubelkových
příznačně vyostřených názorů na správné
a nesprávné obcování s kinematografickým
dědictvím (s. 51), zde doplňujeme několik
dalších myšlenek adresovaných novému
století.
Also sprach…
Peter Kubelka o „konci kinematografie“
Loď analogové kinematografie se sice zdánlivě potápí, přesto s potěšením sleduji, že
se jí zabývá spousta mladých lidí po celém
světě. Řečeno starobyle, analogová kinematografie je, stejně jako malířství, médium
s přidanou hodnotou věčnosti. I malířství
kunsthistorikové odepsali, když byla vynalezena fotografie. A neměli pravdu.

Program 11–12 / 14

9

Peter Kubelka o úloze filmoték
v digitální éře
Právě v těchto přelomových časech chci
zkoumat kinematografii jakožto formální
fenomén.
Chci, aby existovalo místo, kde lidi můžou
vidět, co je film doopravdy.
Připustit v přechodu mezi filmem a digitálem
jakoukoli „plynulost“ je absolutně nemožné.
Filmy nelze jednoduše převádět z celuloidu
do digitální podoby a myslet si, že v zásadě
zůstávají tím, čím byly.
Právě, že nezůstávají. Protože neexistují
žádné ideje a žádné obsahy v abstraktnu.
Od materiálu není možné se odpoutat.
Existuje JEN materiál. Existuje sochařství,
řeč, hudba, matematika. Čísla sama o sobě
neexistují. Buď stojí na papíře, nebo jsou myšlena nebo vyslovena. Nic než tělesné věci.
Hranice mezi médii určíme teprve, když se od
starého média odštěpí nové. To původní jsme
až doposud nevnímali v jeho jedinečnosti.
Bylo jen „normální“.
Teprve s digitálem získá kinematografie své
hranice, svou konkrétní formu.
Peter Kubelka o nepodbízívé dramaturgii
Vycházel jsem z toho, že je třeba něco udělat pro ty, kdo se zajímají o uměleckou disciplínu zvanou film. Že tito lidé mají mít a že
musí mít nějaký prostor, kde by se ukazovaly
takové filmy (a to exklusivně), které mohou
kinematografii jako umělecký druh reprezentovat. Takže šlo právě o to, neukazovat
všechno možné. Bezvýznamný program zájemce jen odradí.
Dějiny literatury pro nás také nejsou definované románky, jaké psala H. Courts-Mahlerová (navzdory milionovým nákladům), jsou
definované autory, kteří prodali jen zlomek
toho, co prodala ona: Jamesem Joycem, Bertoltem Brechtem nebo Robertem Musilem.
Filmový průmysl – to je nakonec zase jen
válka o bestsellery. Nejsou to tudíž jeho
produkty, co vytváří dějiny filmu. Dějiny filmu
píšou lidé jako C. T. Dreyer.
Peter Kubelka o Dreyerovi
…přišel jsem pozdě, až po titulcích, nevěděl
10

jsem, co je to za film (Den hněvu z r. 1943).
V úplném transu jsem si ho celý zapamatoval
a v noci nato zapsal do sešitku. Neuměl jsem
ani slovo dánsky, film byl bez podtitulků, ale
všechny pohyby kamery a všechny záběry
jsem věděl nazpaměť. Ten blesk, co do mne
vjel, byla síla tvůrčího člověka Dreyera, a to
je něco, co nelze definovat. Skrze něj jsem
se naučil vážit si velice i člověka, jehož způsob myšlení a světonázor naprosto nesdílím.

Středa 12/11
18.00 Martina Kudlaček /
Fragments of Kubelka /
Fragments of Kubelka
Rakousko 2012 / 232 min. /
projekce za účasti režisérky
střih Henry Hills / zvuk Daniel Němec /
účinkují nebo spolupracují Peter
Kubelka, Jonas Mekas, Michael Snow,
Peter Tscherkassky, Robert Breer,
Tony Conrad, Martin Arnold, Ken
Jacobs, Alexander Horwath, Tom
Gunning, Arnulf Rainer, Anette
Michelsonová / dále spolupracovali
Ernie Gehr, P. Adams Sitney
Dokument, svým rozsahem stejně „bezbřehý“
jako je ten, o němž vypráví:
Peter Kubelka, ve světovém měřítku zdaleka
nejvlivnější žijící představitel „esenciální“
kinematografie.
Martina Kudlaček (nar. 1965) se ve své dokumentární tvorbě programově zaměřila na
vývoj moderního filmového umění a na jeho
klíčové postavy – na Američanky Mayu Derenovou (2001) a Marii Menkenovou (2006)
nebo na Čecha Alexandera Hackenschmieda (1996); na počátku své dráhy vytvořila
portrét významného českého surrealisty,
filmaře a filmového historika Ludvíka Švába
(1995). Své filmy pravidelně představovala
v Ponrepu.

Ponrepo

Čtvrtek 13/11
20.00 Peter Kubelka /
Adebar / Schwechater /
Arnulf Rainer / Antiphon
Rakousko 1956–2012 / dvojité promítání s komentářem / celkem 90 min.
Adebar / 1956–57 / 1 min.,
9 a jedna třetina sekundy / premiéra
3. 7. 1957 / 35mm
Schwechater / 1957–58 / 1 min. /
premiéra září 1958 / 35mm
Arnulf Rainer / 1958–60 / 6 min.,
24 sek. / premiéra květen 1960 /
35mm
Antiphon / 2012 / 6 min, 30 sek. /
premiéra 27. října 2012 / 35mm
Nejkoncentrovanějších patnáct minut
(a několik sekund) v celé historii moderního
světového filmu? Zde jsou, přátelé! Máme
příležitost vidět tzv. metrické filmy Petera
Kubelky, v autentické podobě, na plátně
kinosálu. Příležitost, jaká se nám v Česku
nenaskýtá častěji než jednou za generaci.
Čtyři filmy, které vznikaly po více než půl
století a jež ve finální podobě tvoří osamělý monolit, který si nemůže dovolit obejít
nikdo, kdo se vážně zajímá o podstatu fenoménu zvaného kinematografie. Večerem
provází Henry Hills a Martina Kudlaček.
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Alfréd Radok
– umlčený
klasik
českého filmu

12

Ponrepo

Spojení divadla a filmu v jediném útvaru
mělo pro Alfréda Radoka jiný význam než
jen přenesení určitých tvůrčích postupů
z jednoho do druhého. Doklady o tom sahají
do období dlouho před vznikem Laterny magiky v roce 1958. V Radokově pozůstalosti
se dochovaly například dramaticko-filmové
koncepty dvou inscenací her Jiřího Mahena. K jedné z nich (Mezi dvěma bouřkami)
v roce 1941 natočil i filmové sekvence.
Uvedení v Městském divadle Na poříčí však
zabránil nástup nového říšského protektora.
V roce 1950 režíroval Radok v Divadle státního filmu Šamberkovo Jedenácté přikázání.
Značně tuto komedii přestylizoval a vložil
do ní interakci živých herců s děním promítaným na plátno.

V době třetí republiky, když Radok v Divadle
5. května zkoušel Vesnici žen, seznámil ho
hudební skladatel Jiří Sternwald s filmovým
režisérem Františkem Sádkem. Právě se
Sádkem pak Radok spolupracoval na snímku
Parohy (1947), který se stal jeho první zkušeností s natáčením celovečerního filmu.
Poměrně pestrá je i Radokova televizní tvorba. Podle povídky Theodora Dreisera Půjdete na chvíli ke mně? natočil v roce 1955
inscenaci V pasti. V pražském televizním
studiu režíroval také hru Liona Feuchtwangera Ďáběl z Bostonu. Byla vysílána živě
17. 4. 1957, její záznam neexistuje.
V roce 1964 adaptoval pro televizi Šachovou novelu Stefana Zweiga pod názvem
Šach mat. Těsně po emigraci do Švédska
odjel do Mnichova točit pro Intertel Television film Povolání pana K. (Die Berufe des
Herrn K.)
O tom, že pomlky v Radokově filmařské dráze
byly způsobeny zásahy zvenčí, máme řadu
dokladů. A svědčí o nich i osudy několika
jeho nerealizovaných filmových projektů,
jako byl Úsměv Giocondy, Prokop Diviš,
Do smrti dobří či Ať žije film nebo také
dokument o politických procesech. Končily
ve fázi autorových osobních plánů, filmových

povídek a scénářů, které se ovšem neslučovaly s poúnorovou dramaturgií státní kinematografie.
Radok ve filmech i nerealizovaných scénářích, na kterých se podílel, opakovaně
dokazuje svůj cit pro filmová specifika. Před
harmonií uzavřeného fikčního světa preferoval neskrývanou hru s médiem. Kombinoval
hraný film s dokumentárním, používal triky,
vkládal hudební čísla, v Dědečkovi automobilu uplatnil záměrně archaické technické
postupy, nenatočený snímek Ať žije film měl
využít konceptu filmu ve filmu k sofistikovaně komplikovanému rozvrstvení děje. Uměl
těžit z černobílého filmového materiálu, jak
dokazuje temná atmosféra a expresionistické momenty v Daleké cestě nebo opět stylizace filmu Dědeček automobil. Je na místě
připomenout, že pro realizaci svých vizí
našel několik spřízněných spolupracovníků
(kameramani Jan Střecha a Jaromír Holpuch,
scénograf Josef Svoboda, skladatelé Jiří
Sternwald a Jan F. Fischer a další).
Různé složky filmového díla, jako byly právě
stavby, rekvizity či hudba, mívaly v Radokově režijní koncepci danou určitou úlohu, jež
pronikala i do narativní roviny. Hudba byla
důležitým prvkem rytmické výstavby děje,
a jak vzpomíná Emil Radok, mohla být i jejím
východiskem: „Vzpomínám si, jak byl nadšený
Bolerem, kde melodie vyjede až do jakéhosi
výkřiku; rád si do takové výrazné rytmické
kostry fabuloval děje, situace.“ Ravelovo
Bolero je dobře slyšitelné v hudební složce
Daleké cesty od Jiřího Sternwalda.
Ve stejném rozhovoru se Emil Radok také
zmiňuje o dalším nerealizovaném filmovém
nápadu svého bratra – o adaptaci Čapkovy
Války s mloky, která by byla vyprávěna jako
reportáž skrývajícího se kameramana. Iluzi
reportáže obsahuje už literární předloha,
Radok k ní hledal filmový ekvivalent. O realizaci tohoto snu se prý ani nepokusil. Podobně odvážný experiment se mu ale povedl
v televizní inscenaci Šach mat, která Zweigovu novelu, zjednodušeně
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řečeno, adaptuje do formy reportáže,
dokonce s využitím takových „optických klamů“, jako bylo angažování známého hlasatele Richarda Honzoviče. Šach matem Radok
dokázal, že i televize pro něj byla médiem
se specifiky hodnými probádání.

lečnosti. Univerzální téma ‚historie versus
jedinec‘ zužuje Radok na základní otázku,
jak si lidé uzavření v ghettu mimořádné dějinné chvíle a pod náporem ničivých událostí
uchovávají, či naopak ztrácejí svou mravní
integritu,“ napsal Jiří Cieslar. Záznam stěžejních scén z Radokovy inscenace pořídil
Jaroslav Beránek.

17. prosince uplyne sto let od narození
Alfréda Radoka (1914–1976). Seminář
Alfréd Radok mezi divadlem a filmem proběhne v pražské Městské knihovně 24.
listopadu od 10 do 17 hodin. Radokovská
výstava ve Veletržním paláci – Respiriu,
organizovaná Institutem umění – Divadelním
ústavem, bude zahájena 25. listopadu.
2. prosince pak bude otevřena v horním
foyeru Městských divadel pražských další
výstava s názvem Génius Alfréda Radoka
na jevišti MDP. Komponovaný večer s názvem Radok – Havel připravila Knihovna
Václava Havla na 3. prosince, 19 hodin.
Divadlo Archa se připojí 17. prosince svým
Večerem mimo jiné o divadle. Kromě toho
vydává Institut umění – Divadelní ústav
fotografickou publikaci „ze stop divadelního
a filmového díla Alfréda Radoka koncipovanou jako obrazový komentář k zásadním
etapám jeho tvorby a doby.“

Bohuslav Martinů
– Otvírání studánek
ČSR 1960 / hrají: Otto Lackovič,
Marta Richterová / 17 min.

Autorkou textů k přehlídce filmového díla
Alfréda Radoka v Ponrepu (není-li uvedeno jinak) je Alena Šlingerová (Alfréd
Radok a film).

Čtvrtek 27/11
17.30 Hra o lásce a smrti
ČSR 1967 / hrají: Ota Sklenčka,
Nina Jiránková, Josef Zíma,
Rudolf Deyl ml. / 38 min.
„Je pro Radoka příznačné, že v předloze
Romaina Rollanda zdůraznil motiv jakéhosi
aristokratického ‚ghetta‘, obývaného odsouzenci rezolutně odseknutými od zbytku spo14

Otvírání studánek natočil Alfréd Radok rok
po smrti Bohuslava Martinů. Bylo zamýšleno jako součást stejnojmenného Radokova
představení v Laterně magice. Scénická
adaptace kantáty zkomponované roku 1955,
na níž se podílel i mladý Miloš Forman, však
zůstala až do roku 1966 zakázaná.

Pátek 28/11
17.30 P
 arohy
ČSR 1947 / hrají: Oldřich Nový, Sylva
Langová, Zdeňka Baldová, Stanislav
Neumann, František Filipovský, Bohuš
Záhorský / 74 min.
V době třetí republiky, když Radok v Divadle
5. května zkoušel Vesnici žen, seznámil ho
hudební skladatel Jiří Sternwald s režisérem
Františkem Sádkem. Právě s ním pak Radok
spolupracoval na snímku Parohy (1947),
který se stal jeho první zkušeností s natáčením celovečerního filmu. Komedie o žárlivosti
vynikala svými secesními kulisami a kostýmy,
podíleli se na nich mimo jiné také Jiří Brdečka a scénograf Josef Svoboda. Ačkoli na
dějové zápletce samotné nenalezl nic pozoruhodného, nezavrhuje Jiří Cieslar Parohy
jako zbytečný experiment, ale přiznává snímku v dobové české produkci nepopiratelný
význam: „Je to pokus o clairovskou veselohru
ze skromného proudu české kinematografické
neosecese, k níž sám Radok později přispěje
svým Dědečkem automobilem.“
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Úterý 09/12
20.00 Daleká cesta
ČSR 1949 / hrají: Otomar Krejča, Blanka Waleská, Eduard Kohout, Zdeňka
Baldová, Saša Rašilov / 95 min.
K filmové povídce Erika Kolára Cesta, vycházející z autorových zážitků z terezínského
ghetta, se Radok dostal přibližně v době
únorového převratu v roce 1948. Nabídla mu
ji ke zpracování tehdejší VII. výrobní skupina
Václava Řezáče, Miroslava Fábery a Bohumila Šmídy, která si ji vybrala jako svůj druhý
projekt po dětském snímku Zelená knížka
(1948). „Druhému filmu naší skupiny věnovala dramaturgie velkou pozornost; měl se
stát vizitkou našich perspektiv, kdyby ovšem
organizace výrobních skupin přežila dobu
jednoho roku,“ vzpomíná na začátek realizace Daleké cesty (pracovní názvy byly Příběh
dlouhé cesty a Cesta) vedoucí výroby Bohumil Šmída. Radok přistoupil ke Kolárově
látce se silným zaujetím, jež pochopitelně
vyplývalo z jeho nedávných zkušeností
– v Terezíně zahynul jeho židovský otec,
on sám ke konci války prošel koncentračním
táborem Klettendorf u Vratislavi.
Radok se už při studiu Kolárova námětu
velice rozhodně stavěl proti popisnosti
a ilustrativnosti. Dobově protežovaný socialistický realismus, ale i filmový civilismus
byly z jeho pohledu jen trendy, bez kterých
se ve vlastní výpovědi úspěšně obešel.
Z hlediska dramatické výstavby filmu požadoval, aby každá scéna měla svůj dramatický
kontrast a vrchol. Směroval podle toho nejen
práci spoluscenáristů, kterými byli Erik Kolár
a Mojmír Drvota, ale i skladatele Sternwalda
a architektů Jana Pacáka a Františka
Tröstera.
Výsledkem byl film, který nejenže nesplňoval
dobové oficiální požadavky na uměleckou
tvorbu, ale jako by se jim vzpíral. Chyběl mu
optimismus a stranický náboj, jeho narativ
počítal s aktivním divákem. Ne zrovna žádoucí byla tehdy i jeho židovská tematika.
Přes různé připomínky Filmového uměleckého sboru bylo v srpnu 1948 přikročeno

k realizaci. Premiéry se Daleká cesta nakonec dočkala až v lednu 1950, a to pouze
v mimopražských kinech. Zatímco v tisku
z doby natáčení lze najít několik zpráv
o tom, jak Alfréd Radok na Daleké cestě
pečlivě pracuje, po jejím uvedení o ní čeští
filmoví publicisté mlčeli. Ohlas našla časem
v zahraničním tisku, když byla s úspěchem
předváděna v několika zemích (například
v roce 1952 publikoval recenzi Daleké cesty
André Bazin v Cahiers du Cinéma).

Čtvrtek 18/12
17.30 Divotvorný klobouk
ČSR 1952 / hrají: Saša Rašilov,
Zdeněk Dítě, Josef Kemr, Alena
Kreuzmannová, Theodor Pištěk,
František Kovářík / 68 min.
Dne 8. srpna 1950 Radok zapsal do svého
deníku adresovaného malé dceři, že si brzy
pojede pro schválení či zamítnutí scénáře
Divotvorného klobouku. Po několika týdnech čekání sice příslušné orgány realizaci
povolily, ale smutný příběh veselého filmu
tím teprve začínal. Dne 3. února 1951,
v době přípravných prací, si Radok poznamenal: „Dr. František Dvořák, který je předsedou dramaturgie, mne obviňoval, že jsem
ještě nic kloudného ve své práci neudělal.
Mám prý zanechat veškerého umění a všímat
si našeho socialistického života. Pak mi doporučil, abych šel na dlouhodobou brigádu.
Domnívám se, že tento útok, který ohrožuje
přímo moji existenci, je veden proto, že se
někteří lidé přece jen dočetli o úspěchu
Daleké cesty v Americe.“ Schvalovací řízení
bylo vyčerpávající a zásahy shora poznamenaly celý průběh realizace, včetně poslední
fáze, kdy musel být film radikálně zkrácen.
K premiéře dospěl až 3. července 1953.
Zatímco o Daleké cestě se v době jejího
prvního uvedení téměř nepsalo, a byla tak
alespoň ušetřena povinných frází služebné
kritiky, recenzí na Divotvorný klobouk
se objevilo poměrně dost. Jejich soudy
jsou vesměs shodné a působí přímo tragi-
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komicky: české exteriéry údajně nevypadaly
dost česky, hudba přispěla k chladnému
výsledku…
V době premiéry už byl Alfréd Radok ze svého místa na Barrandově propuštěn.

Pondělí 29/12
17.30 Dědeček automobil
ČSR 1956 / hrají: Raymond Bussières,
Ginette Pigeonová, Radovan Lukavský,
Luděk Munzar, Miloš Kopecký, Miloš
Forman, Jiřina Bohdalová, Vladimír
Menšík, Pavel Landovský / 90 min.

Svitáček, pozdější Radokovi spolupracovníci
v Laterně magice.
V roce 1957 byl Dědeček automobil odměněn Stříbrnou mušlí a hlavní cenou kritiky
na Mezinárodním filmovém festivalu v San
Sebastianu a získal kladnou odezvu v zahraničí. Domácí kritika sice zdaleka nebyla jen
pozitivní, ale už samu nejednotnost, která
mezi recenzenty zavládla, lze vnímat jako
známku oněch příznivějších poměrů, díky
kterým mohlo toto dílo vzniknout.

Oproti natáčení ve stalinské éře se podmínky realizace Radokova třetího filmu jeví jako
naprosto idylické. V roce 1955 vyšla kniha
o průkopnících motorismu Dědeček automobil Adolfa Branalda, velice záhy vznikla
jeho stejnojmenná filmová povídka, a ta byla
nabídnuta Radokovi. Šlo podobně jako
v případě Daleké cesty o námět, který mu
byl přímo bytostně blízký, tentokrát ale ne
kvůli tragické životní zkušenosti, ale skrze
fascinaci. Radok tíhnul k přelomu 19. a 20.
století, době secesního slohu a fantastických vynálezů, což bylo evidentní i z pojetí
některých jeho divadelních inscenací či
umělecké spolupráce na filmu Parohy.
Relativně svobodné poměry dokonce umožnily zasadit děj do Francie (i když vytvořené
v českých lokacích) a přizvat francouzské
herce. Dvojjazyčnost filmu, stejně jako autentické rekvizity a vložené dokumentární
a pseudodokumentární záběry pod Radokovým vedením ani tentokrát nebyly urputnou
snahou o realistickou ilustraci, ale originálně propojenými složkami bohatě rozvrstvené
hry. Její původní rámec v pamětnickém
a poněkud budovatelském tónu byl nahrazen
rámcem poetičtějším a mnohem filmovějším.
Mezi Radokovy spolupracovníky na Dědečkovi automobilu patřil výtvarník, taktéž duchem spřízněný s dobou děje, Kamil Lhoták,
který předtím ilustroval Branaldovu knihu.
Asistenty režie byli Miloš Forman a Vladimír
16
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Současná
argentinská
experimentální filmová
scéna
18
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Přehlídka současného experimentáního
argentinského filmu představí zcela svébytnou tvorbu autorů, jejichž díla vznikají výhradně na filmový materiál úzkého formátu
S8, 8 mm nebo 16 mm a jako taková budou
také v Ponrepu uvedena. Kurátoři a organizátoři jsou Georgij Bagdasarov a Alexandra Moralesová.
Filmy Pabla Mazzola, Benjamina Ellenbergera, Andrése Denegriho, Sergia Subera, Pabla
Marína a Leandra Listrortiho, které přehlídka v Čechách, na Slovensku a v Rakousku
uvede, navazuje na tvorbu argentinských
experimentálních filmařů ze 60. a 70. let
20. století (Narcisa Hirschová, Marie-Louise
Alemannová, Claudio Caldini, Jorge Honik,
Horacio Valleregio, Silvestr Byrón). Tzv.
experimentální film v Argentině 60. a 70. let
podstatně proměnil dějiny argentinské
kinematografie a výtvarného umění (např.
Narcisa Hirschová měla příležitost se v New
Yorku seznámit s díly amerických filmařů, její
film Taller (1976/77) je přímou konceptuální
odpovědí na klasický film Michaela Snowa
Délka vlny).
Důležitým aspektem k pochopení těchto děl,
je moment, skrze který autoři svým dílům
navracejí filmovost. Filmovostí zde míníme
událost a situačnost projekce, nekompromisnost v otázce média tvorby a média
prezentace, jímž je filmová (často jediná)
kopie (rozuměj inverzní originál). Svými díly
se stavějí proti současnému diktátu skupiny médií a trhu. Uzavírat něco na způsob
smlouvy s diváky, která zavazuje k přehodnocování a znovuvytváření filmové situace
a syntetické filmové emoce, je dovednost
vrtkavá, nejistá a proto vzrušující.
Mimo zmíněný „historický“ experimentální
film, jenž potlačil věcnost sdělení a osvobodil vyprávění od kauzality, byla argentinská
audiovizuální kultura 60. a 70. let poznamenána filmem protisystémovým. „El cine
contestatario“ (Alberto Fischerman, Julio
Ludueña, Miguel Bejo, Bebe Kamin, Edgardo
Kleinman a Edgardo Cozarinsky) naopak ke

svému sdělení využíval narrativní (de)konstrukce a fikční rámec hraného filmu.
Dále byla v tomto období kultura pohyblivého
obrazu výrazně formována filmem odbojovým
– „el cine clandestino“, „militante“ nebo také
„de intervención“. Jednalo se o jakési úderné
štáby, z těch nejvýraznějších jmenujme skupinu Grupo Cine Liberación Fernanda
E. Solanase a Octavia Getina a skupinu
Grupo Cine de la Base Raymunda Gleyzera.
Obdobnou tendenci můžeme ve stejné době
pozorovat na evropském kontinentě, ve Francii to byla skupina pod vedením Chrise Markera Groupe Medvedkin nebo aktivity vzešlé
ze spolupráce Jeana-Luka Godarda a Jeana-Pierra Gorina. Tito tvůrci film považovali
za nástroj revoluce, jehož účinnost hledali
skrze experimentální a dokumentární
postupy. Autoři těchto skupin se snažili
narušit status quo obrazové mediální
propagandy, a tak vychovávat své diváky
k bdělosti, k myšlení a k odvaze k odporu.
Po projekci bude následovat debata s autory Pablem Mazzolem a Benjaminem Ellenbergerem (ARG) a s umělkyní a kurátorkou
Cinema Cínico Azucenou Losanou Cuevas
(MEX) působící v Buenos Aires.
Přehlídka vznikla jako součást rozsáhlého
projektu v rámci projektové soutěže AMU na
podporu specifického výzkumu v umělecké
oblasti. Součástí tohoto projektu je vydání
monografie věnované Fenoménu argentinské experimentální filmové scény a dále
konference na stejné téma, která proběhne
4. 12. 2014 na FAMU. Další projekce bude
možné zhlédnout v rámci Přehlídky animovaného filmu v Olomouci, dále pak ve Vídni
a v Bratislavě.
Úterý 02/12
20.00 Filmy Benjamina Ellenbergera
↓
Fragmenty neděle / Fragmentos
de domingo / 2013 / 4 min.
Tento film se zrodil z prosté touhy zaznamenávat, dokumentovat a ukládat stopy světla
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zanechané v prostorech, které světlo každý
den obývá a vzápětí opouští. Film se snaží
ve svých obrazech uchovat cosi z oné
prchavé atmosféry.

narazila na několik cívek 8mm filmu. Když
jsem se zeptala, co je to za filmy, prodavač
znervózněl a řekl: „ty jsou pro dospělé.“
Tento termín zdánlivě spasí každého, kdo
se ostýchá vyslovit slovo porno.

Corte / 2013 / 6 min.
Město, které je jako trosky historie, rozpuštěná přítomnost s minulostí. Město, které
ztrácí svoji budoucnost a identitu. Město,
které na sebe nemá čas. Několik úvah
o plynutí času.

Filmy Pabla Mazzola
↓
Domněnky / Conjeturas / 2013 / 4 min.
Několik vizuálních domněnek o našem živočišném druhu.

Perforace / Perforación / 2011 / 4 min.
Perforace je experimentálním filmem, ve
kterém se protagonistou stává filmová podložka. Za použití technik filmování bez kamery film ukazuje perforace na celuloidové
podložce, které se prolínají spolu s obrázky
snímanými políčko po políčku. Zvuková stopa
byla vytvořena na základě čtení perforace
16mm filmu snímačem optického zvuku.
Motivace v práci / La motivación en el
trabajo / 2013 / 5 min.
Zmocnil jsem se podnikového filmu a podrobil jsem ho manipulaci na základě jednoduchého pravidla: mazat obraz a zvuk každých
24 políček (to je rovno jedné vteřině). Tento
zásah zviditelňuje fázový posun mezi obrazem a zvukem projekce a odhaluje tak filmový diskurs. Zaznívají vytržená slova
a umožňují nová čtení svého obsahu.
Filmy Azuceny Losany
↓
Zemětřesení / Terremoto / 2011 / 4 min.
Z chaosu katastrofy povstává nový pořádek.
Manipulovaná projekce filmu Marka Robsona
Zemětřesení (1974).
Fric Langa / 2013 / 4 min.
Nalezený film se záznamem vojenské přehlídky za temných časů Argentiny.
Pro dospělé / Condicionadas /
2011 / 4 min.
V Córdobě na trhu se starožitnostmi jsem
20

Oaxaca Tohoku / 2011 / 12 min.
Dne 11. března v roce 2011 došlo v pobřežní oblasti Tohoku (Japonsko) k zemětřesení.
Prasklina daná tektonickým pohybem litosférických desek dosáhla rozměrů
100 000 km2. Na druhé straně Pacifiku,
v pobřežní oblasti Oaxaca (Mexiko) vyhlásili
stav nebezpečí tsunami.
Fotooxidace / Fotooxidación /
2013 / 13 min.
Odelektrizování molekulární entity jako výsledek fotoexcitace. V okamžiku, kdy světlo
zvyšuje stav oxidace, volné radikály se zbavují elektronů.

Středa 03/12
20.00 Filmy Pabla Marina
↓
bez názvu (Ohnisko) / sin título
(Focus) / 2008 / 4 min.
První ze série deníkových filmů stříhaných
v kameře podle předem definované struktury. Film byl točen políčko po políčku
s variací transfokátoru pro každý záběr,
aby bylo dosaženo vševidoucího a pulsujícího pohledu na moje město, tak jak ho vidím
ze své střechy.
4×4 / 2012 / 5 min.
Proplétání přírodních a mechanických sil
skrze strukturální pozorování.
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Resistfilm / 2014 / 13 min.
Super 8 film jako superfilm. Vnitro-kamerové
zkoumání filmové přírody. Rustikální pocta
klasikům rané avantgardy a divotvorné krajině 21. století.
bez názvu (Třetí část) / sin título
(Parte tres) / 2009 / 4 min.
Vymaskovaná okenička kamery a přetočená
cívka Super 8, to jsou nástroje, které představují prostředky k (trojímu) rámování mého
ateliéru.
TM / 2008 / 2 min.
TM označuje tuyo/mío (tvoje/moje): myšlenka spjatá s prací s nalezeným materiálem,
ale také s hypnotickým rytmem 35mm filmového políčka, které je půleno tak, aby prošlo
okeničkou 16mm filmového projektoru.
To, co slyšíte, je to, co obvykle vidíte.
Filmy Sergia Subera
↓
S/T / 2014 / 5 min.
„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“
(Jan 1:4–5)
Záznam dvou různých míst na základě stejné
strukturální matrice. Pocta zootropu a nutnost začít vidět zevnitř směrem ven.
Vnitřní body / Los puntos internos /
2013 / 4 min.
Filmový deník, v němž je proces pohledu
procesem vnitřním: vidění jako imprese (dojem i vtisk). Nutkání cítit světlo nejen jako
záření nebo barvu, ale také jako teplo. Oči
jsou přivřená okna.
Espectro / 2010 / 9 min.
Espectro je výsledkem nepředvídatelného cvičení, které nemůže být měřeno ani
kontrolováno předtím, než je uskutečněno.
Zakrytý objektiv, snímání políčka po políčku, umělé a sluneční světlo zaznamenávané
pouze reflexním hledáčkem kamery. Obrazy
filmu byly stvořeny uvnitř. Možná jsou uvnitř
více, než dokážeme být my sami.

Mario Bocchicchio
↓
Dokonalé spojení / La conexión
perfecta / 2013 / 3 min.
Běžné denní a noční exteriéry natočené ve
městě jsou konfrontovány s fragmenty interiérů jednoho bytu. Jeden prostor se tak
transformuje do bezpočtu míst.
Maximilano Sans
↓
Kacířská oktáva / Octava herética /
2011 / 2 min.
Leandro Listorti
↓
Fresno / 2014 / 3 min.
V Norské mytologii jasan (Fraxinus) představuje světový strom Yggdrasil. Norové měli
velmi zvláštní vizi světa, jeho prostor vnímali
jako nejedinečný a nespojitý. Vesmír byl dle
nich složen z mnoha různých světů, kde
bylo možné světy ničit a tvořit nové. V tomto
chaosu však vždy přetrvával právě Yggdrasil, který poskytoval útočiště těm, kteří byli
spaseni, aby založili nový svět. Fresno je
záznamem jednoho roku života světového
stromu.
Filmy Andrese Denegriho
↓
O Bělehradě / Sobre Belgrado /
2011 / 4 min.
Krkavci létají nad Bělehradem, který
se skrze ně zjevuje z nové perspektivy.
Aula Magna / 2014 / 10 min.
Aula Magna je strukturální poéma o loučení
se s milovaným místem. Obrazy byly snímány
políčko po políčku během jednoho roku,
za účelem zachytit autorův pokoj skrze variaci světla přicházejícího oknem. Film byl
zvětšen z původního materiálu Super 8
na formát 16 mm.
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„Chaplin je jediný, jehož místo v historii
filmu nepřipouští ani stín pochybnosti. Filmy,
které nám zanechal, nemohou zestárnout.“
Andrej Tarkovskij

Pondělí 10/11
17.30 Zlaté opojení / The Gold Rush
USA 1925 hrají: Charles Chaplin,
Mack Swain, Georgia Haleová /
CZT / 67 min.
+ krátký film Psí život / A Dog’s Life /
r. Charles Chaplin / USA 1918 /
37 min.
„Viděl jsem filmy komické i oslnivé. Velké filmy jsem viděl pouze tři: Frigo jako Sherlock
Holmes Bustera Keatona, Chaplinovo Zlaté
opojení a Ejzenštejnův Křižník Potěmkin.
Když znovu pročítám tyto poznámky (říjen
1929), připojuji: Andaluský pes od Buñuela.
Zde se setkáváme se stylem duše.“ Tolik
slova věrozvěsta umělecké bohémy Jeana
Cocteaua – zapsaná ve chvíli, kdy i on
vstupuje na pole kinematografie. (Zmíněné
filmy Luise Buñuela a Sergeje Ejzenštejna
promítáme v Ponrepu v pondělí 24. listopadu
v 17.30.)
Inspiraci ke Zlatému opojení poskytla Chaplinovi četba knihy o kalifornské zlaté horečce. V roce 1941, u příležitosti obnovené
premiéry, složil ke svému filmu hudbu a sám
namluvil komentář – takto adaptovaný film
je podle jeho závěti definitivní verzí díla,
které od samého počátku zamýšlel jako to,
s nímž má zůstat jeho jméno navždy spojené
v myslích diváků.

Sobota 22/11
20.00 Diktátor / The Great Dictator
USA 1940 / hrají: Charles Chaplin,
Paulette Goddardová, Chester Conklin, Jack Oakie / CZT / 117 min.
+ krátký film Veliký Charlie /
r. B. Musil / ČSR 1989 / 10 min.
Nepokrytou parodii na Hitlera natočil Chaplin navzdory Goebbelsovu vyhrožování, proti odporu Hollywoodu, který striktně dodržoval americkou vládou vyhlášenou neutralitu,
neboť se obával o zbytek svých evropských
trhů, i navzdory zastrašování ze strany kongresové komise pro neamerickou činnost.
Ve svém druhém zvukovém, ale prvním mluveném filmu, v němž současně sehrál dvojroli
– holič je k nerozeznání podobný Hynkelovi
– se Chaplin předvedl nejen jako vynalézavý
scenárista (poprvé zde používá detailně
vypracovaný scénář, prolínající několik dějových rovin), ale též jako nedostižný imitátor
a mistr mimického umění, využívající jak
prostředky slapsticku, tak i politické satiry.
Úterý 25/11
20.00 Moderní doba / Modern Times
USA 1935 / hrají: Charles Chaplin,
Paulette Goddardová, Chester Conklin, Henry Bergman / CZT / 81 min.
+ krátký film V neděli odpoledne /
A Day’s Pleasure / r. Charles Chaplin /
USA 1919 / 15 min.
V obvyklé omnipotenci vzniklé dílo (Chaplin
byl autorem námětu, scenáristou, hlavním
představitelem, režisérem a autorem hudby!), které se jako jediný dlouhý hraný film
své doby programově vyhnulo dialogovým
scénám (Chaplina tu ovšem poprvé slyšíme
zpívat), bylo nesmírně odvážné i po obsahové stránce. Nikdo jiný v Hollywoodu by si ve
30. letech nedovolil – byť v humorné formě
– vylíčit společenské poměry s tak jasnozřivou úderností. Po Světlech velkoměsta, která se rodila těžce ve svízelných improvizacích, se Chaplin u svého dalšího filmu rozhodl pro detailní přípravu, která zabrala několik let a je na výsledku znát – „klasičnost“
všeobecně obdivovaného Zlatého opojení
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zde režisér překonává právě tím, jak dokáže
ve svém portrétu světa, nahlíženého tentokrát skeptičtěji a z mnohem více perspektiv,
bez obav střídat motivy a nálady, aniž by se
vzdal finální „ucelenosti“ a katarze, kterou
přinese nesmrtelný závěrečný obraz.
Čtvrtek 04/12
17.30 Zahaleči / The Idle Class
USA 1921 / hrají: Charles Chaplin,
Edna Purvianceová, Mack Swain,
Henry Bergman / CZT / 31 min.
V Zahalečích, neprávem opomíjeném skvostu
z osmi prací pro First National Pictures,
hraje Chaplin dvojroli. Představuje nádherně blazeovaného, životem přesyceného
pána z lepší společnosti a tuláka, který je
mu podobný. Svou definitivní podobu získal
snímek teprve v roce 1971, kdy k němu Chaplin zkomponoval a nahrál hudbu. Ke snímku
připojujeme první celovečerní medailon,
věnovaný Chaplinovi ještě za jeho života:
Tulák gentleman / The Gentleman
Tramp / r. Richard Patterson / USA
1975 / 72 min.
Snímek obsahuje mj. řadu vzácných soukromých záběrů z umělcovy rezidence ve Švýcarsku, jejíž brány se v roce 2016 otevřou
veřejnosti jako Muzeum Charlese Chaplina;
stavební práce byly zahájeny letos v květnu.
Středa 10/12
17.30 Král v New Yorku /
A King in New York
Velká Británie 1957 / hrají: Charles
Chaplin, Michael Chaplin, Dawn
Addamsová, Sidney James /
CZT / 104 min.
„Nikdy nebude žádná země tak v neprávu
jako teď tahle. Jako tyto Spojené státy – ve
svém přesvědčení, že by svět měl spíš propadnout zániku, než aby se stal komunistickým.“ V krajně vyostřené atmosféře studené
války nevyřkl tato slova levicový intelektuál,
jeden z těch mnoha, které mccarthyovská
štvanice přímo postihla; 29. listopadu 1950
si je do deníku zapsal přesvědčený kon24

zervativec Thomas Mann, největší německý
spisovatel minulého století. Z těch přímo
postižených byl nejprominentnější obětí
bezesporu Charles Chaplin, zbavený 19. září
1952 možnosti vrátit se do USA. Král v New
Yorku je portrétem jedné „hysterizované“
země, portrétem občas groteskním, častěji
trpkým, velmi zaujatým – jak také jinak?
Právě tato zaujatost, nic nekašírující otevřenost nás na něm dodnes oslovuje nejvíc.
Nehledě na to, že téměř sedmdesátiletý
liberál Chaplin měl už dávno za sebou dobu,
kdy by musel komukoli cokoli dokazovat.
Úterý 16/12
20.00 Poutník / The Pilgrim
USA 1922 hrají: Charles Chaplin,
Edna Purvianceová, Mack Swain /
CZT / 40 min.
Kid / The Kid
USA 1920 hrají: Jackie Coogan,
Charles Chaplin, Edna Purvianceová /
CZT / 51 min.
Poutník, komedie o uprchlém trestanci, který
v přestrojení za faráře uskuteční úspěšnou
lokální reformu, byl poslední z filmů, které
Chaplin natočil ještě pod hlavičkou First
National Pictures, aby si splněním smlouvy
uvolnil ruce k práci pro United Artists, firmu,
kterou již o tři roky dříve (1919) založil spolu
s Davidem W. Griffithem, Douglasem Fairbanksem a Mary Pickfordovou.
Tehdy také vznikal Kid – s přestávkami půldruhého roku, v napjaté atmosféře. Chaplinova první žena Mildred Harrisová požádala
o rozvod a její právníci chtěli Chaplinovi
odebrat práva na prodej a distribuci Kida.
Chaplin byl nucen vyvézt natočený materiál
tajně do Salt Lake City, kde se ubytoval
inkognito v hotelu, jehož jeden pokoj proměnil v improvizovanou střižnu. Na výsledném
filmu se tato nepříjemná dobrodružství nepodepsala. V Kidovi, příběhu sirotka, jemuž
se tulák stane zprvu nechtěným, posléze
milujícím otcem, dosáhla Chaplinova režie
onoho stupně dokonalosti, jímž se vyznačují
jeho největší díla.
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Pátek 07/11
17.30 W. S. Hart, mlčenlivá hvězda
raného westernu
↓
pásmo němých filmů z roku 1915 /
celkem 84 min.
Český den v New Yorku / Bohemian
Day / 15 min.
Hasební a zachraňovací práce městského sboru hasičského v Žižkově /
5 min.
Jarní dny pražských junáků
– skautů v Klamovce / 6 min.
Sanitní psi / 8 min.
Noční dostavník / On the Night
Stage / r. Reginald Barker pod uměleckou supervizí Tomase H. Ince /
hrají: William S. Hart, Robert Edeson,
Rhea Mitchellová / 50 min.
Po úvodních čtyřech dokumentárních
snímcích z USA a z českých zemí Rakouska-Uherska promítneme v Ponrepu poprvé
kopii nejstaršího filmu z kolekce Národní
filmového archivu s Williamem S. Hartem
(1864–1946), bezpochyby nejcharismatičtější tváří westernu let desátých. Konstelace: pastor, dívka lehkých mravů a Texas
Smith, řečený Silent, polepšený hříšník, nyní
vzor nezištnosti, sebeodříkání a – samozřejmě – hrdinství.

Středa 03/12
17.30 Mary Pickfordová – A Star is Born
↓
pásmo němých filmů z roku 1915 /
celkem 78 min.
Bezdrátová telegrafie / Drahtlose
Telegraphie / 10 min.
Japonské tance / 7 min.
Nepravá lupička / 8 min.
Charlie se žení / 3 min.
V newyorském lunaparku / 5 min.
Milenka Nell / Mistress Nell /
r. James Kirkwood / hrají: Mary
Pickfordová, Owen Moore, Arthur
Hoops / 45 min.
Na úvod pět krátkých snímků z roku 1915,
mezi nimiž vyniká jedna z nejstarších imitací
Chaplina (později jich vznikly desítky v nejrůznějších koutech světa). Hlavní položkou
programu bude tentokrát virážovaný a kolorovaný film s názvem Milenka Nell. Mary
Pickfordovou jsme v rámci našeho cyklu
spatřili na plátně již v několika vynikajících
krátkých Griffithových filmech z let 1909 až
1912. Nyní se s ní ovšem shledáváme poprvé
v (na tehdejší poměry) celovečerním snímku.
Navzdory konstantně dívčímu zjevu, který
zůstane základem jejího „image“ ještě dlouho, se v mezidobí stihla stát hvězdou
– a to tou největší, jakou Amerika do té
doby poznala. Ve snímku Milenka Nell
nabídla divákům „nejnevinnější představu
o proslulé Nell Gwynové“ (1650–1687), preferované kurtizáně anglického krále Karla II.
Nepostradatelným českým pramenem o první
americké superstar zůstává studie vydaná
v roce 1983 v NFA – ČSFÚ (Věroslav Hába:
Mary Pickfordová).
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Úterý 11/11
17.30 Václav Krška /
Zde jsou lvi / Scars of the Past
ČSR 1958 / hrají: Karel Höger, Dana
Medřická, Jarmila Smejkalová /
ENT / 85 min.
Skrze postavu unaveného, zatrpklého
a systémem zklamaného inženýra, jedinečně
ztvárněného Karlem Högerem, přinášejí
Václav Krška s dramatikem Oldřichem Daňkem neidealizovaný obraz socialistické
společnosti. Film, vymykající se schématům
oficiální kultury, byl podroben ostré kritice
a následně stažen z distribuce.
Úterý 18/11
17.30 Martin Frič /
Dnes naposled /
Today for the Last Time
ČSR 1958 / hrají: Zdeněk Štěpánek,
Vladimír Ráž, Vladimír Menšík /
ENT / 91 min.
Přední charakterní herec českého divadla
i filmu Zdeněk Štěpánek přijal na konci
50. let po řadě heroických postav nezvyklou
roli notorického alkoholika, neschopného
vypořádat se se svou závislostí. Herecký
výkon je umocněn důkladným scénářem,
opírajícím se o odborné expertizy, a soustředěnou režií barrandovského klasika
Martina Friče.
Úterý 25/11
17.30 Václav Vorlíček /
Konec agenta W4C prostřednictvím
psa pana Foustky /
The End of the Agent W4C
ČSR 1967 / hrají: Jan Kačer, Květa
Fialová, Jiří Sovák / ENT / 83 min.
Český žánr par excellence – parodie, tentokrát zaměřená na špionážní thrillery 60. let.
„Velkého Svůdce, Velkého Sympaťáka
a Velkého Hrdinu“, který je vyslán do Prahy,
aby zhatil plány cizích tajných služeb, zahrál
stěžejní představitel nové vlny Jan Kačer.

Úterý 02/12
17.30 Miloš Forman /
Lásky jedné plavovlásky /
Loves of a Blonde
ČSR 1965 / hrají: Hana Brejchová,
Vladimír Pucholt, Vladimír Menšík /
75 min.
I když jde o věčný příběh hledání té pravé
lásky, je v něm komičnost docela všedních
situací tak blízko jejich nemilosrdné krutosti.
Romantickou, ale odhodlanou učnici Andulu
zahrála mladší sestra Jany Brejchové, Hana.
Byla to její první a doslova životní role.
Úterý 09/12
17.30 Oldřich Lipský /
Happy end / Happy End
ČSR 1967 / hrají: Vladimír Menšík,
Jaroslava Obermaierová, Josef
Abrhám / 68 min.
Bezpochyby výjimečná komedie v dějinách
světové kinematografie. Začíná nápisem
Konec, závěrečnými titulky a končí začátkem. Ano, celý život řezníka Bedřicha Frydrycha sledujeme pozpátku. Obrazy v zpětném chodu naštěstí doprovází soustavný
komentář hlavního hrdiny (Vladimír Menšík),
který všechny události uvádí „do pořádku“.
Úterý 16/12
17.30 Zdeněk Podskalský /
Ďábelské líbánky /
Devilish Honeymoon
ČSR 1970 / hrají: Vlastimil Brodský,
Jana Brejchová, Iva Janžurová /
84 min.
Svižná crazy komedie, v níž jde tak trochu
o život. Geniální, avšak v praktickém životě
poněkud nemotorný vědec (Vlastimil Brodský) nezapře slabost pro dívky i zralé ženy.
Jedna z nich se mu stane osudnou – Jana
Brejchová v komediální roli svůdné, leč
prohnané potvory, kterou hned tak někdo
nedoběhne.
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Česká radost v českých kinech je distribuční
projekt společnosti Verbascum Imago ve
spolupráci s Mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Ji.hlava. Nabídne pět čerstvých snímků, z nichž většina bude měla svou
premiéru v Jihlavě v rámci sekce Česká radost, a do českých kin vstoupí 6. listopadu.
Vítězný film uvedeme v pátek 19. prosince
ve 20.30.

Sobota 06/12
17.30 David Čálek – Jakub Zahradníček /
Pirátské sítě
ČR 2014 / 83 min. /
+ diskuse s režiséry
Filmový štáb měl původně v plánu natočit
film o fenoménu pirátství v Somálsku. Tvůrci
ovšem netušili, že se svého záměru budou
muset vzdát – místní s nimi totiž hrají dvojí
hru, jež poznání somálské reality znemožňuje. Svébytná reflexe natáčecího procesu.
Pátek 19/12
20.30 Martin Dušek /
K oblakům vzhlížíme
ČR 2014 / 66 min. /
+ diskuse s režisérem
Mezinárodní festival dokumentárních filmu Ji.hlava – Cena za nejlepší český dokument 2014

Pondělí 03/11
17.30 Jaroslav Kratochvíl /
Lovu zdar!
ČR 2014 / 68 min. /
+ diskuse s režisérem
Tři nefalšovaní myslivci vábí diváky na exotickou safari, na svou sbírku trofejí i na posed v lese. V polkově svižném tempu snímek
představuje různé techniky lovu a zvláštní
varianty osobního vztahu k myslivosti.
Autor se vydává po pachu samců v zeleném a s nadsázkou a vyhraněnou poetikou
zobrazuje celý proces lovu od vábení zvěře,
přes její vykuchání, až po závěrečné pozření.
Čtvrtek 06/11
17.30 Alice Nellis / Konkurz na rodiče
ČR 2014 / 75 min. /
+ diskuse s režisérkou

Portrét mladého milovníka tuningové subkultury jako metafora společenské situace
na severu Čech. V problematickém regionu
se zpřetrhanými mezilidskými vazbami může
mít jedna kutilsky upravená součástka větší
význam, než by se mohlo zdát. Observační
forma přeplněná vizuálně podmanivými
a výmluvnými obrazy.
Sobota 20/12
20.00 Jiří Stejskal / Jáma
ČR 2014 / 84 min. /
+ diskuse s režisérem
Kolem malebné ukrajinské farmy se nerozléhají polnosti, ale velké sídliště. Na Natašin
pozemek na periferii Kyjeva, jenž rok po roce
panely zatlačují hlouběji do jámy, shlížejí
zlověstné jeřáby. Hrdá majitelka brání nejen
desítky akrů půdy, ale také tradiční hodnoty
rodiny, víry a vlastnictví.

Kaleidoskop několika příběhů se stejným
koncem, na kterém je vytoužené dítě. Citlivě
zachycené čekání na potomka odkrývá niterné myšlenky sledovaných rodičů, kteří se
připravují na novou roli. Na pozadí adopčního procesu prožívají rodiče tak trochu jiné
těhotenství plné výzev a rozhodnutí.
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Pondělí 24/11
17.30 Sergej Ejzenštejn /
Křižník Potěmkin /
Broněnosec Potěmkin
SSSR 1925 / hrají: Alexandr Antonov,
Vladimir Barskij, Grigorij Alexandrov /
CZT / 62 min.
Luis Buñuel /
Andaluský pes / Un Chien andalou
Francie 1929 / hrají: Luis Buñuel,
Pierre Batscheff, Simone Mareuilová,
Salvador Dalí / 13 min.
Separovat od sebe Buñuela a Ejzenštejna
a montážní myšlení každého z nich přiřazovat buď ke snovému surrealismu, nebo
k „revolučnímu“ realismu – to je jen jeden
z mnoha projevů mechanického chápání
filmové historie, jak je aplikováno na filmových školách dnes a denně. Když se s filmy
obou umělců setkal poprvé jejich současník
Jean Cocteau, zaznamenal si s jasnozřivostí
sobě vlastní: „Ejzenštejnův Křižník Potěmkin ilustruje tento Goethův výrok: Protiklad
skutečnosti za účelem dosažení vrcholné
pravdivosti. (…) Znepokojuje-li Buñuel
Ejzenštejna, musí se tak dít skrze Freuda.
Komplex ruky a dveří. Jeho film musí Rusa
šokovat, neboť je vrcholem okázalého individualismu: na odiv vystavované rány (…).
Buñuel by mohl odpovědět, že Potěmkin
je dokumentární film a vypovídá o Ejzenštejnovi, neboť jeho filmem se masa vtěluje do
jediného člověka, který vyjadřuje ji a sebe
zároveň.“

duše. Teče z ukrutných ran, vytéká ústy.
A rodiny, strážníky a zevlouny ji ani nenapadne skrývat.“
Sounáležitost obou zdánlivě tak rozdílných
filmových světů potvrdí Cocteauovi osobní rozhovor s Ejzenštejnem v roce 1930:
„Setkal jsem se s Ejzenštejnem. Měl jsem
pravdu. Vražedné schodiště vynalezl v posledních chvílích. (…) Tragické činy získávají
působivost oněch malých obscénních anekdot, které se od ucha k uchu zdokonalují
a nakonec se stávají typickými příběhy
určité rasy.“ A velmi dobře předvídá Cocteau
i Ejzenštejnovu nebezpečnou pozici v systému, kde už kromě stalinského „realismu“
nebude připuštěn žádný jiný:
„Brzy bude génius zbaven všeho umění
a považován za nikotin. To už je téměř
případ Ruska, kde poslední záchranou
pro takového Ejzenštejna bude přičíst
své kinematografické objevy na vrub snu.
‚To byl sen!‘ – ‚To byl jen sen!‘ a tedy
neškodný individualismus.“

Nakolik byl odkaz k freudovské introspekci
v Křižníku Potěmkin přesný, nám dnes
potvrzují Ejzenštejnovy rozbory vlastní tvorby, které ovšem Cocteau ve své době ještě
nemohl znát. O Buñuelově filmu Cocteau
mj. píše:
„Vykročte a padněte, bicykl, kůň z koridy,
ztrouchnivělý osel, kněží, španělští trpaslíci! Vždy, když teče v rodinném kruhu nebo
na ulici krev, je zakryta, pověsí se před ni
prádlo, přichází dav, tvoří se kruh z lidí,
kteří brání pohledu. Existuje také krev těla
Program 11–12 / 14
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Ondřej
Vavrečka
–
Mezi námi
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Středa 10/12
20.00 Ondřej Vavrečka /
Mezi námi
ČR 2014 / hrají: Boris Jankovec,
Aleš Kubát, Lukáš Hron, Johana
Pošová, Martin Čihák / 99 min. /
16 mm > HD video
Ondřej Vavrečka (nar. 1980), vedle Miroslava Bambuška nejvýraznější a festivalovým
„artem“ nejméně kontaminovaný český filmař mladší generace, představil v Ponrepu
v minulých letech nejen oba své předchozí
celovečerní snímky Počátek a lev (2009)
a Ultimum refugium (2011), ale i výsek
z Bakalářského cyklu Coagula (2007),
o němž filmografie na – spolehlivě nespolehlivých – tuzemských filmových databázích
nic netuší. Svůj nejnovější snímek Mezi námi
klasifikuje režisér, producent, kameraman
a střihač v jedné osobě jako „dokumentární
sci-fi“ – s následujícím komentářem:
„Byly pohřební roky. Čas se převrátil a další
zatím nenastalo. Čeká se na nové, ale můžeme je klidně prošvihnout. Z budoucnosti
se k nám jezdí dívat noví lidé. Vnímají nás,
jako bychom zde žili ve skanzenu. Jeden
z nich, Boris, se vydává z říše obrazu
k nám na studijní cestu.“
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Neděle 02–09–23/11 → 17.30
Neděle 30/11 → 12.00
Neděle 07–14–21/12 → 17.30
Finále 2014
– Cena Jindřicha Chalupeckého
↓
Roman Štětina /
Ztracený případ / ČR 2014 / 90 min.
Legendární detektiv na stopě zločinu. Filmová studie detektivního žánru zkoumá hranice
mezi filmovou postavou a skutečným hercem,
který ji ztvárňuje. Vstup zdarma.
Pondělí 03/11 → 20.00
Sobota 08/11 → 20.00
Sobota 29/11 → 17.30
Pondělí 29/12 → 20.00
Ignatia Amara / r. Tereza Vejvodová,
k. Lubomír Krupka / ČR 2014 / 12 min.
Vítězný snímek Kurzu filmového vzdělávání
NFA-Ponrepa a FAMU za 2013-14 uvedeme
v uvedených termínech jako předfilm.
Sobota 01/11
19.00 Konference Inédits v Praze
– Amatérský film v zemích
východního bloku
↓
Napříč železnou oponou
z archivních kolekcí členů Inédits:
Amateur Films/Memory of Europe /
celkem 75 min. / DVD
Každoročním završením setkání archivů
sdružených v evropské asociaci Inédits je
společné filmové pásmo sestavené na zvolené téma. Čtvrt století, které letos uplynulo
od zahájení demontáže symbolu studené
války – berlínské zdi, a skutečnost, že se
konference Inédits poprvé koná v jedné ze
zemí bývalého východního bloku, tematicky určily i závěrečný filmový večer pražské
akce. V jejím průběhu budou zástupci jednotlivých archivů prezentovat obrazové
materiály natočené amatérskými filmaři ze
západní Evropy při jejich turistických a pracovních cestách za železnou oponu. Zásluhou kinoamatérů především z frankofonních

zemí se podíváme, mj. na několik míst Titovy
federativní Jugoslávie, na Světový festival
studentstva a mládeže do Moskvy nebo do
NDR (Berlín a Teltow). Pásmo zahrnuje období 50.– 80. let a nejvzdálenější navštívenou zemí tohoto večera bude Uzbekistán.
Zahraniční obrazové materiály doplní amatérské filmy ze sbírek NFA.
Neděle 02/11
15.00 Ponrepo dětem
↓
Jindřich Polák /
Lucie, postrach ulice
ČSR – SRN 1984 / hrají: Žaneta Fuchsová, Jiřina Bohdalová, Josef Dvořák,
Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík /
74 min.
projekce celovečerního filmu s hravým
úvodem / 90 min.
Příběh malé Lucie, která začátkem letních
prázdnin, kdy všechny její kamarádky odjely z města, musí prokázat odvahu krádeží
v obchodě, aby jí mezi sebe přijala parta
starších dětí, vedená floutkem Osvaldem.
Ukradená formela se změní na dvě kouzelné
postavičky: Zelenej a Modrej se stanou Luciinými přáteli a díky nim zažijí všechny děti
spoustu neskutečných dobrodružství.
Pondělí 03/11
20.00 Ingmar Bergman / Mlčení / Tystnaden
Švédsko 1963 / hrají: Ingrid Thulinová,
Gunnel Lindblomová, Birger
Malmsten, Jörgen Lindström /
CZT / 88 min.
+ krátký film Ignatia Amara / r. Tereza
Vejvodová, k. Lubomír Krupka /
ČR 2014 / 12 min.
„Není těžké rozpoznat, že Mlčení je skicou
k Personě, Bergmanově nehlubšímu filmu
a formálně nejvíce inovativnímu. V Mlčení
najdeme ještě zbytek metafor a gotických
symbolů Bergmanova starého stylu: je tu
cizí, neidentifikovatelná země, nesnesitelné
horko, násilné milování dvojice v kabaretu,
přátelský, tajuplný vrátný ve skoro prázdném
hotelu, jehož jedinými hosty jsou liliputáni
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z cirkusové skupiny,“ poznamenává americký
filmový historik Morris Dickstein. Dodejme,
že v Mlčení také Bergman – autor, jehož
filmové dialogy vykazovaly vždy vysokou
literární úroveň – udělal další, byť zatím jen
částečný, krok na cestě k ideálu bezeslovné
kinematografie. Sám k tomu řekl: „Dlouho
jsem nosil v hlavě nápad natočit film bez
dialogů. V třicátých letech natočil český
filmový režisér Gustav Machatý dva filmy
– Extasi (1932) a Nokturno (1934)
–, přičemž oba dva jsou obrazová vyprávění
prakticky bez dialogů. Extasi jsem viděl
v osmnácti letech a tehdy na mě hluboce
zapůsobila.“ Ingmar Bergman
Úterý 04/11
15.30 Kapitoly z dějin filmu
↓
Setkání s Ivanem Fílou
Dnešním hostem Kapitol bude Ivan Fíla
(jeho film Král zlodějů uvedeme v 17.30).
Fíla patří mezi ty české režiséry, kteří mají
bohaté zkušenosti s mezinárodními projekty,
nepostrádajícími autorský přístup
(mj. Lea /1996/).
17.30 Ivan Fíla / Král zlodějů
Německo – Slovensko – Nizozemsko
2004 / hrají: Lazar Ristovski, Iakov
Kultiasov, Katharina Thalbachová /
CZV / 103 min.
Hlavním hrdinou je desetiletý ukrajinský
chlapec Barbu, který žije v chudé zapadlé
osadě. Se závanem velkého vzdáleného světa přijde do osady bývalý cirkusový artista
Caruso, který chlapce koupí od rodičů
a slíbí mu úspěšnou kariéru v cirkuse. Na
jeho naléhání odkoupí i jeho starší sestru
Mimmu a obě děti propašuje do Berlína.
Režisér Ivan Fíla se inspiroval skutečnými
příhodami dětí, se kterými se setkal v Itálii
a Německu začátkem devadesátých let.
19.30 Richard Attenborough /
Gándhí / Gandhi
Velká Británie 1982 / hrají: Ben
Kingsley, Candice Bergenová, John
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Gielgud, Edward Fox, Trevor Howard,
John Mills / CZT / 178 min.
Životní projekt Richarda Attenborougha
začal vznikat již v 60. 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.
Středa 05/11
17.30 Švankmajer 80
↓
Jan Švankmajer / Rekapitulace
Poslední trik pana Schwarcewalldea
a pana Edgara / ČSR 1964 / 11 min.
Byt / ČSR 1968 / 12 min.
Žvahlav aneb Šatičky Slaměného
Huberta / ČSR 1971 / 13 min.
Johann Sebastian Bach,
fantazie g moll / ČSR 1965 / 9 min.
Jídlo / ČR 1992 / 16 min.
Mužné hry / ČSR 1988 / 14 min.
celkem 75 min.
20.00 R
 obert Bresson /
Dámy z Bouloňského lesíka /
Les Dames du Bois de Boulogne
Francie 1945 / hrají: Maria Casarèsová, Paul Bernard, Élina Labourdetteová / CZT / 71 min.
Rafinovaná pomsta dámy velkého světa
(Maria Casarèsová) na muži, jehož cit k ní
zeslábl, stojí na intrice, jejíž morální základ
byl zcela pochopitelný v době, kdy žil
Denis Diderot, autor námětu. Většině diváků
Bressonova filmu v polovině minulého
století už ale připadala zvláštně „nadsazená“ a novost režijního stylu byla povětšinou
pociťována jako „nefilmovost“. Jen skupinka
vnímavých diváků se dokázala hned od
počátku nadchnout vzácnou subtilitou
a propracovaností formy.
„Dámám z Buloňského lesíka a Renoirovým
Pravidlům hry bylo společné, že byly vypískány, opovrhovány, nepochopeny a zároveň
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se staly filmy cinefilské menšiny, která je
znala nazpaměť. Nevím, jestli Bresson chtěl
udělat, jak tvrdí Bazin, něco racinovského,
ale je pravda, že byl pro systematickou abstrakci.“ François Truffaut
Sobota 08/11
17.30 Richard Attenborough /
Jaká to rozkošná válka /
Oh! What a Lovely War
Velká Británie 1969 / hrají: Laurence
Olivier, John Gielgud, Dirk Bogarde,
Jean-Pierre Cassel, Vanessa Redgraveová, Ralph Richardson, Michael
Redgrave, Susannah Yorková, Jack
Hawkins / CZT / 135 min.
Vraťme se ještě jednou k hlavnímu „pamětnímu“ tématu roku 2014 – k první světové
válce. Tentokrát ale trochu jinak – prostřednictvím padesáti písní. „Vše je autentické,
hudba i slova písní, skutečně vše, co jsme
pro film použili, pochází z dobových dokumentů,“ říká o prvním ze svých velkofilmů
Lord Richard Attenborough. Hereckými hvězdami doslova nabitý ironický kaleidoskop
rozkošných… jatek.
20.00 L
 uchino Visconti /
Smrt v Benátkách / Morte a Venezia
Itálie – Francie 1971 / hrají: Dirk Bogarde, Silvana Mangano, Björn Andresen / CZT / 120 min.
+ krátký film Ignatia Amara /
r. Tereza Vejvodová, k. Lubomír
Krupka / ČR 2014 / 12 min.
Spisovatel Thomas Mann, komponista Gustav Mahler, filmař Luchino Visconti, herec
Dirk Bogarde – hlavní hrdina Smrti v Benátkách Aschenbach je stvořen z mnoha srdcí
a z jedné jediné duše. Duše, která spatřila
krásu, v tom samém okamžiku byla zasvěcena Smrti a chápala uměleckou tvorbu jako
způsob, jak předat poselství o této „nehodě“ ostatním, šťastnějším a méně vyvoleným.
Další jména přicházejí na mysl, v neposlední
řadě Richard Wagner, který skutečně našel
svou „smrt v Benátkách“ a který bude jednou z hlavních postav Viscontiho následují-

cího filmu, Ludvíka Bavorského. V něm bude
jedno ze základních témat evropské kultury
východiskem k dalším úvahám – téma „ani
dekadentní, ani čistě estetické nebo hedonistické, nýbrž ve vážnějším a vlastně řeckém
smyslu oprávněné usilování umělce po dokonalé harmonii,“ jak to formuloval sám Visconti.
Jeden z velkých skladatelů dvacátého století,
Angličan Benjamin Britten, se nedlouho po
Viscontim, v roce 1973, nechal Mannovou
novelou inspirovat ke své Smrti v Benátkách.
Když se ale dnes řekne „Smrt v Benátkách“,
dříve než Brittenovu poslední operu, a dokonce dříve než Mannovu literární předlohu, si
vybavíme obrazy z Viscontiho filmového zpracování, v nichž zmíněné téma našlo možná své
definitivní umělecké vyjádření.
Neděle 09/11
15.00 Ponrepo dětem
↓
Byl jednou pan Ponrepo
moderované pásmo archivních snímků a pohádek s hudebním doprovodem / návštěva promítací kabiny /
70 min.
Kapitán Grogg u portrétisty /
r. Victor Bergdahl / Švédsko 1917 /
3 min.
Kouzelný prášek / Francie 1909 /
4 min.
Adí, medvídek mýval / r. Georg Woelz /
ČSR 1932 / 4 min.
Andělský kabát / r. Eduard Hofman /
ČSR 1948 / 10 min.
Jen počkej! V. / r. Vjačeslav Kotěnočkin / SSSR 1970 / 9 min.
Parní lokomotiva vjíždí do stanice. Diváci
se zvedají ze židlí a zděšeně utíkají. Vylekal
je prožitek z první filmové projekce bratří
Lumièrů… Filmy se v kinech promítají více
než sto let. Jak takové staré filmy vypadaly?
Jakým způsobem se promítaly? Nevadilo divákům, že se na plátně nemluví? A co barva?
Naše historické pásmo s hravým výkladem
přenese děti do doby patrona našeho kina
– pana Ponrepa. A potichu promítat rozhodně nebudeme. Němé filmy doprovodíme
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živou hudbou. Tento pravidelný cyklus dětem
představí zážitek z filmové projekce, jak ji
mohli okusit diváci před více než sto lety.
Navštívíme i promítací kabinu.
Pondělí 10/11
20.00 Zsolt Kézdi-Kovács /
Manželství na dálku /
Ha megjön József
Maďarsko 1975 / hrají: Lili Monoriová,
Éva Ruttkaiová, Gábor Koncz /
CZV / 83 min.
V období 1964 až 1969, kdy Miklós Jancsó
chrlil jedno mistrovské dílo za druhým, patřil
k okruhu jeho nejvěrnějších spolupracovníků
Zsolt Kézdi-Kovács. Spoluzakladatel proslulého Studia Bély Balázse měl už tehdy za
sebou několik vlastních impresionistických
etud, do mezinárodního povědomí se ale
zapsal až snímkem Manželství na dálku
z roku 1975, který získal o dva roky později
na festivalu v Hyères Hlavní cenu. Manželka
námořníka překonává po trpkých životních
zkušenostech s tchyninou pomocí vlastní
nevyrovnanost. Na portrétech obou žen a na
studii jejich bouřlivých vztahů vyzdvihl francouzský filmový historik Jean-Loup Passek
nevšední vytříbenost psychologické kresby.
Úterý 11/11
20.00 Ingmar Bergman /
Hanba / Skammen
Švédsko 1968 / hrají: Max von Sydow,
Liv Ullmannová, Gunnar Björnstrand,
Vilgot Sjöman / CZT / 96 min.
Jeden z filmů, jaké uměl točit jenom Bergman – (auto)portrét o zbabělosti jako expedice pro odvážné. Herečku z Persony a malíře z Hodiny vlků vystřídá v Hanbě hudebník.
V největším zoufalství nad zbytečností
jakékoli umělecké tvorby (ta nejenže nedělá
lepším svět, ale nenabízí záchytný bod ani
tvůrci) netočí Bergman zoufalecké filmy, ale
silné, pevné a svým způsobem i krásné. Nikdy nebyl Bergman na umělce (tj. explicitně
i sám na sebe) tak nelítostný jako v Hanbě,
kde se Sydowova jemnocitná persona začne
drolit hned po prvních záchvěvech války.
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Jinou válku než nesmyslnou Bergman neuznává, ale vítá ji jako zásah zvenčí, který
probudí k životu hanebnou privátní entropii
a nepomine, dokud (jako už v předchozích
dvou filmech) nedojde až na úplné dno, do
nehumánní nicoty, jejíž jedinou útěchou je
absence lži.
Čtvrtek 13/11
17.30 Vizuální antropologie
↓
Margot Benacerrafová /
Araya / Araya
Venezuela – Francie 1958 / CZT /
76 min.
„Především nesmíte vystřihnout jediný obraz!“ prohlásil Jean Renoir poté, co zhlédnul
film Margot Benacerrafové. Venezuelská
režisérka v něm zachytila život obyvatel
karibského pobřeží: těžařů soli „salineros“
a místních rybářů. Snímek dokumentuje původní způsob obživy, udržovaný navzdory
postupující industrializaci, těžké životní
podmínky, svébytnou kulturu (zejména hrnčířství) a ojedinělou okolní krajinu. Na festivalu v Cannes obdržel cenu kritiků spolu
s Hirošima, má láska Alaina Resnaise.
Pátek 14/11
17.30 Georgi Djulgerov /
Mistrovská zkouška / Izpit
Bulharsko 1971 / hrají: Filip Trifonov,
Nikola Todev, Petar Slavov / CZT /
48 min.
Margarit Nikolov /
Verše v zákopech / Stichove
Bulharsko 1971 / hrají: Nikolaj Burljajev, Dimo Džikov, Todor Štonov /
CZT / 47 min.
Dva středometrážní bulharské filmy, z nichž
každý vznikl samostatně, ale v československé distribuci se hrál v rámci jednoho celku,
spojuje téma hrdinství, překonání vlastních
možností jedince, ocitnuvšího se v krajní
situaci. V prvním filmu, odehrávajícím se na
počátku minulého století, mladík Liju dokáže
svému okolí, že je zručným bednářem. Ve
druhém filmu, zasazeném do konce druhé
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světové války, ruský odstřelovač Kolja pomůže bulharským vojákům v likvidaci německého nepřítele. Rozsahem komorní snímky
jsou chválou černobílého filmového obrazu.
Druhý z nich navíc zaujme obsazením hlavní
role Nikolajem Burlajevem, který – deset
let po Ivanově dětství – zde hraje postavu,
charakterově blízkou Tarkovského hrdinovi.
20.00 Richard Attenborough /
Chorus Line / A Chorus Line
USA 1985 / hrají: Michael Douglas,
Janet Jonesová, Terrence Mann /
CZT / 111 min.
Attenboroughův návrat k žánru, kterým
jako režisér v roce 1969 začínal. Adaptace broadwayského muzikálu navazuje na
klasické žánrové pojetí příběhem o vzniku
divadelního představení, způsobem kamerového snímání i zvoleným tanečním stylem.
Ačkoli snímek nedostál tehdejším přehnaným
očekáváním, z dobové muzikálové produkce
patří stále k těm lepším.
Úterý 18/11
15.30 Kapitoly z dějin filmu
↓
Vyprávění v tzv. zlaté éře
Hollywoodu třicátých
a čtyřicátých let
Přednáší Věroslav Hába, kurátor sbírky americké kinematografie, NFA.
20.00 N
 obelova cena
pro Patricka Modiana
↓
Louis Malle / Lacombe Lucien /
Lacombe Lucien
Francie 1974 / hrají: Pierre Blaise,
Aurore Clémentová, Therese Giehseová / CZT / 129 min. / DVD
Letošní laureát Nobelovy ceny za literaturu
Patrick Modiano (nar. 1945) publikoval od
roku 1968 více než dvacet románů, z nichž
se několik dočkalo filmové podoby. Kromě
toho píše ovšem Modiano příležitostně i texty určené přímo pro film. Velmi významný byl
již první z jeho původních scénářů, Lacombe

Lucien, jehož se v roce 1973 ujal tehdy už
věhlasný režisér Louis Malle (1932–1995).
Dějem a výpovědí Lacombe Lucien organicky
zapadá do kontextu Modianova ostatního
díla, do onoho „umění vzpomínání, evokujícího dobu německé okupace a probouzejícího
k životu lidské osudy, včetně těch nejméně
uvěřitelných,“ jak to nyní formulovali porotci
Nobelovy komise ve zdůvodnění svého rozhodnutí. Osud Luciena, pohledného mladíka
dospívajícího během válečných let, je vymezen jeho zaujetím pro osud ohrožené židovské dívky i jeho až příliš důvěrnými styky
s nacisty.
Středa 19/11
17.30 Filmový architekt Karel Černý
ČSR 1961, 1964 / celkem 67 min.
Karel Černý = Oscar za Amadea. Někdy se
dá celý člověk napasovat do tří slov. Skoro
zbytečné je poznamenávat, jak moc je to
nespravedlivé. Poodhlédněme zase jednou
od kánonu nejslavnějších českých filmů
dvacátého století (z nich je Karel Černý spolupodepsán pod snímky Černý Petr, Intimní
osvětlení, Lásky jedné plavovlásky či Hoří,
má panenko) a podívejme se na dvě velmi
zřídka uváděná díla jedné velmi „staré vlny“,
jinými slovy, na filmy plně nasycené nostalgií
pro dávno zašlé časy. Nebude to přímo cesta
do pravěku (byť na té Zemanově Karel Černý
rovněž spolupracoval), ale do věku petrolejových lamp a prvních kin, do věku původního Ponrepa.
Cesta do věku petrolejových lamp /
r. Bohumil Vošahlík / hrají: Josef
Beyvl, Ladislav Potměšil / ČSR
1961 / 34 min.
Zkáza Jeruzaléma / r. Karel Steklý /
hrají: Miloš Kopecký, Jaroslav Marvan,
František Filipovský, Svatopluk Beneš,
Karel Steklý / ČSR 1964 / 33 min.
20.00 Ingmar Bergman / Persona / Persona
Švédsko 1966 / hrají: Bibi Anderssonová, Liv Ullmannová, Gunnar Björnstrand, Margaretha Krooková / CZT /
77 min.
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+ krátký film Et cetera /
r. Jan Švankmajer / ČSR 1966 / 7 min.
Persona je koncentrátem veškeré bergmanovské kinematografie a filosofie předchozích dvaceti let a přitom zároveň pokusem
o film, jaký do té doby ani on, ani žádný
jiný filmař nenatočil. Každý, kdo by se chtěl
pokusit o výklad tohoto příběhu o herečce,
která onemocní nenávistí ke slovům,
a o ošetřovatelce, která ji chce vyléčit
a ztratí přitom sama sebe, musí kapitulovat.
O Personě platí to, co o všech vrcholných
dílech umění: je tak trochu o všem, a namísto řešení tisícera otázek nám umožňuje něco
lepšího – možnost ocitnout se konečně, na
délku 77 minut, uprostřed záhady samotné.
Totální enigma, díky eliminaci všeho podružného krásné v řeckém smyslu, poskládané ze
střepů našeho světa, zachycené na nestálý
materiál, ale samo o sobě nerozbitné. Když
dospěl k podobně rozhodujícímu bodu své
tvůrčí dráhy, rozhodl se Federico Fellini dát
svému filmu namísto názvu jen pořadové
číslo: 8 a půl. Bergman uvažoval podobně:
„Navrhl jsem mému producentovi Kenne
Fantovi název Kinematografie, protože to
jediné, co bylo na mém filmu nepopiratelné, bylo, že bude filmem. Okamžitě jsem na
jeho tváři spatřil hluboký zármutek: hned si
představil, jak se takový název bude vyjímat
v neonových písmenech nad kiny, vytištěný
v časopisech, a jak neblaze zapůsobí na potenciální publikum v malých městech. Podle
něj nebylo možné vymyslet horší název než
Kinematografie. Říkal jsem si, jaké štěstí
mají hudební skladatelé. Napíšou prostě
Opus 14, Sonáta č. 9 – a vše potřebné je
už řečeno. Takový byl můj záměr: nazvat můj
film Kinematografie č. 27. Jelikož to nepřicházelo v úvahu, musel jsem se znovu zamyslet. Jedno slovo mi často přicházelo na
mysl a zneklidňovalo mne: persona. V antice
se tak říkalo maskám, za nimiž herci skrývali
své tváře. Uvědomil jsem si, že mi ten název
přijde adekvátní pro film o maskách, které
každý z nás nosíme. Celý šťastný jsem nový
název navrhl Kenne Fantovi. Z jeho hlediska
bylo dobré cokoli, co se nebude jmenovat
Kinematografie.“
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Pátek 21/11
17.30 Louis Malle / Koumáci / Crackers
USA 1983 / hrají: Donald Sutherland,
Jack Warden, Sean Penn / CZT /
85 min.
Od roku 1978 natáčel Louis Malle své filmy téměř deset let ve Spojených státech.
Jedním z nich je i krimi komedie o partičce
sanfranciských povalečů, kteří se rozhodnou pod vedením bývalého policisty vyloupit
zastavárnu. Remake Monicelliho Zmýlené
neplatí staví zejména na promyšleném příběhu a pestrém hereckém obsazení.
20.00 R
 obert Bresson / Muška / Mouchette
Francie 1966 / hrají: Nadine Nortierová, Jean-Claude Guilbert, Paul Hébert, Jean Vimenet / CZT / 75 min.
+ krátký film Johann Sebastian Bach,
fantasia g moll / r. Jan Švankmajer /
ČSR 1965 / 9 min.
Co vlastně dělám v tomhle světě, ptá se
křehká dívka, Muška, němým pohledem,
v němž je pokora, přijetí věcí, jaké jsou,
i drzý vzdor, který se nikomu nepodaří
„ochočit“. Muška ví, že v tomto životě nemá
ve skutečnosti nic žádnou logiku, že jí nebude mít ani její smrt, ale až přijde, bude
mít stejnou samozřejmost jako ranní slunce.
„Je mnoho důvodů, proč považuji Bressona
za fenomén světové kinematografie. Bresson
je opravdu z těch tvůrců, kteří dokazují, že
film je umění rovné klasickým uměleckým
formám jako třeba poezie, literatura, malba
nebo hudba. Druhý důvod mého obdivu
k Bressonovi je osobní. Jeho práce je pro
mě významná svou vizí světa. Je asketická,
skoro lakonická, dá se říci, že monumentální.
Následuje ho velmi málo umělců. Každý seriózní umělec se snaží o jednoduchost, ale
jen málo z nich toho dosáhne. Bresson je jeden z toho mála. Třetím důvodem je nevyčerpatelnost Bressonovy umělecké formy. Jde
o to, že člověk ji musí brát jako život, jako
skutečnost. V tom smyslu ho shledávám velmi blízkým orientálnímu uměleckému konceptu zenu. Hloubka v úzce definovaných me-
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zích. Když Bresson pracuje s těmito formami,
usiluje o to, aby nebyl ve svých filmech
symbolický; pokouší se vytvořit formu stejně
nevyčerpatelnou, jako je skutečnost.“
Andrej Tarkovskij
Sobota 22/11
17.30 Hynek Bočan / Soukromá vichřice
Československo 1967 / hrají: Pavel
Landovský, Daniela Kolářová, Josef
Somr / jako hosté: Jiří Menzel, Jiřina
Bohdalová, Václav Neckář / 92 min.
Josef Škvorecký hodnotí novelu svého
spisovatelského kolegy Vladimíra Párala
jako „vysoce experimentální dílo, ovlivněné
trochu francouzským roman-nouveau, ale
velmi osobité. Složením textu z opakujících
se a nepatrně varírovaných částic (dialogů,
charakteristik, odstavců) docílil Páral dojmu
mechanické monotónie moderního života,
která pomalu ale jistě umrtvuje vše včetně
sexuálního života.“ Film zachovává tuto
myšlenku, nezachovává experimentální styl.
Chce být a v dobrém smyslu je: divácký. Za
tímto účelem vpouští režisér do arény herecké zvíře, které nás nikdy nezklamalo (až do
svého odchodu v polovině října) a bez nějž
tu bude smutno.
Neděle 23/11
15.00 Ponrepo dětem
John Badham / Číslo 5 žije /
Short Circuit
USA 1986 / hrají: Ally Sheedy, Steve
Guttenberg, Fisher Stevens / 95 min.
projekce celovečerního filmu s hravým
úvodem / 110 min.
Tímto oblíbeným rodinným filmem volně navazujeme na sérii snímků Krotitelé duchů
a Nekonečný příběh. Objevte pro své děti
krásu klasické filmové projekce z 35mm
kopie. Snímek o robotovi, který shodou okolností přišel k životu a svobodné vůli, aby za
ně pak hrdinně bojoval.
Pondělí 24/11
20.00 Louis Malle / Posedlost / Fatale
Francie – Velká Británie 1992 /

hrají: Jeremy Irons, Juliette Binocheová, Miranda Richardsonová /
CZT / 103 min.
Příběh milostného čtyřúhelníku, jehož osou
je vztah stárnoucího politika k synově snoubence, natočil Louis Malle podle románu
Josephine Hartové. Emocemi prostoupené
drama je režírováno se záměrnou úsporností
v obraze, kterou ve zvuku doplňuje neoromantická hudba Zbigniewa Preisnera.
Středa 26/11
15.00 Kniha z kina
↓
Prodejní malotrh knih, DVD a originálního papírenského zboží již podruhé
v Ponrepu. Součástí bude tvořivá
dětská dílna
20.00 K
 niha z kina
↓
Rocky IX.
Divadelní soubor Buchty a loutky
zahraje představení s názvem
Rocky IX.
Boxing, kissing, loutking. Příběh smutného
boxera, jeho osamělých kamarádů a nepřátel
– inscenace o pustém zoufalství a nemožnosti se postavit. Rocky je hrdina, má velké
srdce, správný sen a víru. Vstupné 100 Kč.
Pátek 28/11
20.00 Robert Bresson / Čtyři noci jednoho
snílka / Quatre nuits d‘un rêveur
Francie 1971 / hrají: Isabelle Weingartenová, Guillaume des Forêts, Jean-Maurice Monnoyer / CZT / 77 min.
+ krátký film Plastic People of the
Universe / r. César de Ferrari / ČSR
1970 / 10 min.
Nečekaně světlé dílo z tvorby „temného“
režiséra – v tomto paradoxu se film shoduje s názvem své předlohy: Bílé noci. Dostojevského román inspiroval v roce 1959
spisovatelova krajana Ivana Pyrjeva, ovšem
mnohem šťastnější ruku měli při adaptování
Bílých nocí neruští filmaři. Vedle Francouze
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Bressona to byli Ital Luchino Visconti, jehož
Natálie pochází již z roku 1957, Američan James Gray, jehož inteligentní newyorská transpozice s názvem Milenci vznikla v roce 2008
nebo kazašský režisér Nariman Turebajev,
který se svým Dobrodružstvím dostal letos
v Karlových Varech do hlavní soutěže. Pařížská varianta z roku 1971 nese název Čtyři
noci jednoho snílka. Aniž by se zřekl svých
rigorózních formálních principů, natočil
Bresson okouzlující (a místy dokonce lehce
úsměvnou) studii o tom, z jak nepatrných pohledů a gest se rodí zamilovanost, o snílkovství jedněch a o věrnosti druhých. Jestliže se
dá tvrdit, že v Bressonových filmech neexistuje žádné déjà-vu, protože vše u něj působí
tak, jako bychom to v tuto chvíli na plátně
viděli poprvé, pak to platí i pro lásku.
Sobota 29/11
17.30 Toulouse-Lautrec
– ke 150. výročí narození
↓
John Huston /
Moulin Rouge / Moulin Rouge
Velká Británie 1952 / hrají: José
Ferrer, Colette Marchandová, Zsa Zsa
Gaborová / CZT / 107 min.
+ krátký film Ignatia Amara / r. Tereza
Vejvodová, k. Lubomír Krupka /
ČR 2014 / 12 min.
Ve stopách malíře, jehož tvorbou se inspiroval, komponuje John Huston syté, ale
matné barvy do větších, jen v odstínech se
lišících celků, které tím, že rovnoměrně pohlcují světlo, potlačují iluzi trojrozměrnosti.
Tohoto efektu není dosaženo laboratorní
metodou, ale pomocí zvláštních filtrů, do té
doby využívaných pouze k vytvoření dojmu
mlhy v exteriérech. Již úvod filmu nás zavádí
do prostředí dobových pařížských restaurací
a kankánových tančíren, které byly Lautrekovým nejoblíbenějším námětem.
20.00 L
 ajos Koltai /
Člověk bez osudu / Sorstalanság
Maďarsko – SRN – Velká Británie
2005 / hrají: Marcell Nagy, Áron
Dimény, Daniel Craig / CZT / 140 min.
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Cesta maďarského židovského chlapce do
koncentračního tábora a jeho návrat do
všední reality. Režijní debut známého kameramana je adaptací autobiografického
románu Imreho Kertésze, za nějž především
dostal spisovatel, publicista a překladatel
v roce 2002 Nobelovu cenu.
Neděle 30/11
15.00 Ponrepo dětem
↓
Lunapark filmových vynálezů
moderované pásmo a lunapark
vynálezů / 90 min.
Nešikovný fotograf / Francie 1907 /
3 min.
Kočičí filmové studio / r. Nobuo
Inada / Japonsko 1962 / 15 min.
Jen počkej! II. / r. Vjačeslav Kotěnočkin, SSSR 1970 / 10 min.
Ano, filmy se v kinech promítají už téměř
120 let. Promítání filmů ale předcházela
dlouhá cesta větších či menších objevů
a vynálezů, jež pomohly ke vzniku kinematografie. Společně se vydáme do světelného
lunaparku, který dětem odhalí krásu a působivost praxinoskopů, kinesiskopů, zootropů
i laterny magiky. Vybrané přístroje jsme rekonstruovali a přizpůsobili je tak, aby si malí
diváci mohli vyzkoušet, jak fungují. Lunaparkem vás provedou na slovo vzatí odborníci,
bratři Auguste a Louis Lumièrové.
Pondělí 01/12
17.30 Marlen Chucijev /
Vlaky se vracejí / Dva Fjodora
SSSR 1958 / hrají: Vasilij Šukšin,
Nikolaj Čursin, Tamara Sjominová /
CZT / 81 min.
První filmovou rolí Vasilije Šukšina, který za
sebou zanechal hlubokou stopu jak v kinematografii, tak v literatuře, byl voják Fjodor,
vracejí se domů z války. A jelikož ho doma
nikdo nečeká, ujme se svého jmenovce
– malého sirotka, s nímž se setkal už ve
vlaku. První samostatný titul Marlena Chucijeva zaujme překvapivou civilností, která vynikne na pozadí jiných děl, jimž se hned po
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premiéře dostalo kritického uznání. Šukšin
byl v roli málomluvného vychovatele natolik
přesvědčivý, že si podobnou roli zopakoval
ve filmu My dva muži (1962) Jurije Lysenka.
Díky svému strhujícímu rytmu ve střihu si
zvláštní pozornost v Chucijevově díle zaslouží úvodní sekvence, zachycující vlakové
soupravy s demobilizovanými vojáky.
20.00 Zoltán Fábri /
Pátá pečeť / Az ötödik pecsét
Maďarsko 1976 / hrají: Lajos Öze,
Zoltán Latinovits, Lázló Márkus,
György Cserhalmi / CZT / 111 min.
Klasika maďarského duchovního filmu.
„Na podzim 1944, za vlády šípových křížů se
scházejí v budapešťské hospůdce čtyři přátelé: hodinář, agent s knihami, stolař
a hostinský. Jednoho dne je nastolena
zásadní morální otázka… Pomalé, zpočátku statické vyprávění vtahuje diváka do
zlověstné atmosféry, aby mu na konci dalo
pocítit tíhu mravní volby. Dobová kritika
ocenila mistrovskou režii, biblické odkazy
a morálně teologický rozměr,“ napsal autor
knihy Spiritualita ve filmu Jaromír Blažejovský u příležitosti uvedení snímku na
letošním prvním Semináři duchovních filmů
v Hodoníně.
Úterý 02/12
15.30 Kapitoly z dějin filmu
↓
Alternativní přístupy k tvorbě
v mimoevropských kinematografiích
Přednáší pedagog, dramaturg a filmový historik David Čeněk.
Pátek 05/12
17.30 Christian de Chalonge /
Peníze těch druhých /
L‘Argent des autres
Francie 1978 / hrají: Jean-Louis
Trintignant, Catherine Deneuveová,
Claude Brasseur, Michel Serrault /
CZT / 101 min.
Jean-Louis Trintignant jako oběť i svědek
velkého bankovního podvodu. Komorní psy-

chologické drama propuštěného bankovního
úředníka má rozměry kafkovské absurdity.
Zodpovědný a přesný Henri Rainier tráví
dlouhé dny a noci ve vyklizeném bytě a v mysli si promítá minulé situace, aby se dobral
té, v níž mohl pochybit. Ve skutečnosti
však tuší, že střet pravdy jedince s logikou
machinací finančního molocha nemůže mít
happy end bez vady na kráse. Vedle Ceny
Louise Delluca byly Peníze těch druhých
vyznamenány dvěma nejdůležitějšími Césary
za rok 1978 – za nejlepší film a režii.
20.00 P
 rezentace knihy Atomy věčnosti.
Český krátký film 30. až 50. let
↓
Monografie Atomy věčnosti. Český
krátký film 30. až 50. let Lucie Česálkové se zaměřuje na to, jak krátké
filmy motivovaly k práci, rozvíjely zvědavost, poznání a vkus diváků
a vychovávaly jejich občanskou morálku. Prezentaci čerstvě vydané publikace doprovodí pásmo filmů.
Elektrické vlny
ČSR 1928 / r. Jan Tůma / 15 min.
Vznik a šíření elektrických vln ve vědeckém
snímku, jenž byl prvně uveden na Výstavě
soudobé kultury v Brně roku 1928.
Země se otvírá
Protektorát Čechy a Morava 1939 /
r. Jan Libora / 11 min.
Práce kladenských horníků a verše Viléma
Závady.
Zářící tvář
Protektorát Čechy a Morava 1943 /
r. Hugo Huška / 5 min.
Výzva k šetření elektřinou ve prospěch národního hospodářství.
Nevíme dne…
ČSR 1946 / r. Bohumil Vošahlík /
14 min.
O potřebě kázně na ulicích a přestupcích
chodců a řidičů.
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Daňová morálka
ČSR 1947 / r. Vladimír Čech / 12 min.
Jak přesvědčit nedůvěřivé občany o potřebnosti daní.
Stráž míru
ČSR 1952 / r. Jaroslav Šikl / 10 min.
Branný film o boji proti záškodníkům.
O makovém koláči
ČSR 1953 / r. Zdeněk Miler / 8 min.
Pečení koláče jako kolektivní dílo.
Sobota 06/12
19.30 Andrzej Wajda /
Země zaslíbená / Ziemia obiecana
Polsko 1974 / hrají: Daniel Olbrychski,
Wojciech Pszoniak, Andrzej Seweryn /
CZT / 159 min.
V přepisu románu Wladyslawa Stanislawa
Reymonta (1867–1925) Wajda dynamicky
zobrazil poslední dvě desetiletí 19. století,
spojená se zrodem kapitalismu. Tři přátelé,
Polák, Němec a Žid, založí v Lodži továrnu
a stanou se velkými průmyslníky. Tehdejší
Lodž se zdá být zaslíbenou zemí,
v luxusních palácích se snadno zapomíná
na chudobu dělnických čtvrtí. Rychlými
střihy a ostrými kontrasty však Wajda
nemilosrdně směřuje k morální degradaci
hlavního hrdiny.
Neděle 07/12
14.30 Ponrepo dětem
↓
Hynek Bočan / S čerty nejsou žerty
ČSR 1984 / hrají: Karel Heřmánek, Vladimír Dlouhý, Ondřej Vetchý / 91 min.
projekce celovečerního filmu s hravým
úvodem a pohoštění v kině s čertem,
andělem a Mikulášem / 130 min.
Kdo by neznal tuto klasickou čertovskou
pohádku? Přijďte si ji vychutnat na velkém
plátně exkluzivně z 35mm kopie. Úvod
k pohádce neřekne nikdo jiný než sám anděl,
Mikuláš a čert, kteří společně po projekci
rozdají všem dětem dobroty a dárky. Po filmu
na vás čeká malá mikulášská kino-besídka.
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Dopřejte si trochu vánoční pohody v naší
nové kavárně u šálku dobré kávy.
Pondělí 08/12
17.30 Vizuální antropologie
↓
Michael Havas – výpravy za vizuální
antropologií I.
Michael Havas uvede dílo svého přítele
a kolegy – australského antropologa Garyho
Kildeya. Kildeovým badatelským zájmem je
jednak kultura původních obyvatel Papuy-Nové Guiney a jednak žánr etnografického
filmu, jehož poetiku soustavně prohlubuje
v praxi i teoretické reflexi. Večer věnovaný
jeho tvorbě přiblíží současné přístupy a nástroje v oblasti vizuální antropologie. Zároveň bude promítnut Kildeaův nejvýznamnější
snímek Trobriand Cricket (1974).
20.00 A
 rnaud Desplechin /
Jimmy P. / Jimmy P.
Francie – USA 2013 / hrají: Benicio
Del Toro, Mathieu Amalric, Gina
McKeeová / CZT / 117 min. / BRD
Po skončení druhé světové války je do vojenské psychiatrické nemocnice v Topece
v Kansasu přijat Jimmy Picard, indián, jenž
bojoval ve Francii. Trpí otřesnými bolestmi
hlavy a občas přestane vidět a slyšet. Lékařům se nedaří přijít na příčinu jeho obtíží
a jako k poslední záchraně se obrátí na
francouzského antropologa a psychoanalytika rumunského původu Georgese Devereuxe,
odborníka na kultury amerických indiánů.
Hned během prvního setkání katolicky křtěného indiána s židovským intelektuálem se
mezi oběma muži zrodí vzájemný respekt
a důvěra. Jimmy se postupem času stále
více osměluje a popisuje své sny a dávno
zapomenuté vzpomínky. Festival v Cannes
uvedl snímek v roce 2013 v Hlavní soutěži.
Čtvrtek 11/12
17.30 Pásmo filmů Rudolfa Krejčíka
↓
U příležitosti nedožitých osmdesátin významného českého režiséra dokumentárních
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filmů, Rudolfa Krejčíka, jsme připravili reprezentativní výběr jeho nejlepších snímků z let
1965 až 1974.
Obrázky z Finska / ČSR 1974 / 17 min.
Jaro na mléčné řece / ČSR 1967 /
16 min.
Love In / ČSR 1968 / 11 min.
Místní rozhlas / ČSR 1968 / 10 min.
Slunce zvané Lucie / ČSR 1965 /
19 min.
Pátek 12/12
17.30 Kent MacKenzie /
Vystěhovalci / The Exiles
USA 1961 / hrají: Yvonne Williamsová,
Homer Nish, Tom Reynolds / CZT /
69 min.
Jeden z hlavních inspiračních zdrojů u nás
čerstvě uvedeného filmu Arnauda Desplechina Jimmy P. Neobyčejný portrét malé
indiánské komunity v Los Angeles, vytržené
ze svého přirozeného prostředí a odcizené
okolní bělošské kultuře. Polodokumentární scény jsou postaveny na autentických
rozhovorech režiséra s jednotlivými protagonisty. Film se po dokončení nedostal do
distribuce a byl známý pouze úzkému okruhu
cinefilů. V roce 2008 byl restaurován a znovu uveden na festivalu v Berlíně.
20.00 R
 obert Wise /
West Side Story / West Side Story
USA 1961 / hrají: Natalie Woodová,
Richard Beymer, Russ Tamblyn /
CZT / 143 min.
Jako muzikál patří West Side Story mezi ty
výjimečné zástupce svého žánru, jež těží ze
soudobé civilní reality (život mládeže
v newyorských slumech, parta jako náhražka
rodiny) a které budují dramatický konflikt na
sociální tematice (rasová nesnášenlivost).
Moderní úprava tragické lásky veronských
milenců nabývá neobvyklé vnitřní dynamičnosti díky originální Bernsteinově hudbě,
jež svým rytmem, melodikou i charakterem je
tak těsně spjata s tématem, že často sama
o sobě vyvolává akci, i přispěním jazzově

výbušné choreografie, originálně využívající
autentického prostředí velkoměsta.
Sobota 13/12
17.00 + 19.00 King Vidor /
Vojna a mír / War and Peace
USA – Itálie 1956 /
hrají: Henry Fonda, Audrey
Hepburnová, Mel Ferrer,
Oskar Homolka / CZT /
I. a II. díl / celkem 196 min.
Román Lva N. Tolstého Vojna a mír, odehrávající se v období Napoleonova dobyvačného
tažení na Moskvu, poskytl režiséru Kingu
Vidorovi ke zpracování témata, která ho vždy
poutala: hledání smyslu života a osobních
pravd navzdory všem neúspěchům a nezdarům. Nositelem těchto témat je jak v románu,
tak ve filmu povahově i názorově zpočátku
rozkolísaný šlechtic Pierre Bezuchov. Filmová adaptace tohoto klasického díla ruské
literatury umožnila Vidorovi navíc zabývat se
zkoumáním hodnot individualismu, otázkou
sounáležitosti jedince s rodinou a národem, kritikou zkorumpovaného správního
systému, iluzemi o idyličnosti venkovských
společenství a obrazem národa ve vypjaté
době... tedy pojmy, jež ve své dosavadní
tvorbě Vidor spojoval výhradně s americkou
historickou zkušeností.
Neděle 14/12
15.00 Ponrepo dětem
↓
Petr Oukropec / Modrý tygr
ČR – Slovensko – SRN 2011 /
hrají: Linda Votrubová, Jakub Wunsch,
Barbora Hrzánová, Jan Hartl,
Libuše Havelková / 90 min.
projekce celovečerního filmu s hravým
úvodem / 90 min.
Co se stane, když se ve městě objeví modrý
tygr? Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa
fantazie. Středobodem všeho dění je trochu
zapomenutá, ale stále kouzelná botanická
zahrada, ukrytá uprostřed hlučícího města.
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Pondělí 15/12
17.30 Basil Dearden /
Srdce v zajetí / The Captive Heart
Velká Británie 1946 / hrají: Michael
Redgrave, Rachel Kempsonová, Frederick Leister / CZT / 93 min.
Jeden z prvních hraných filmů o nacistických táborech byl inspirován válečnými osudy českého pilota Josefa Brykse, který uprchl z Dachau a přijal identitu mrtvého britského vojáka. Produkce londýnského studia
Ealing (realistická mizanscéna, vytříbená
kamera Douglase Slocomba) byla zařazena
do úvodního ročníku festivalu v Cannes.
19.30 A
 rnaud Desplechin /
Učená pře aneb Můj pohlavní
život / Comment je me suis disputé
ou Ma vie sexuelle
Francie 1996 / hrají: Mathieu Amalric,
Emmanuelle Devosová, Marianne Denicourtová, Chiara Mastroianniová /
CZT / 180 min.
Po dlouhé době se na plátno Ponrepa vrací
film, který je s tímto kinem poměrně úzce
spojený, nedlouho po jeho natočení jej totiž
NFA zakoupil na pět let do své distribuce.
Tehdy u nás v podstatě neznámý režisér se
mezitím stal novodobým klasikem, zvaným
s každým svým novým snímkem do Cannes
nebo na jiný z hlavních světových festivalů.
Po NFA, který do své kolekce zařadil ještě
Vánoční příběh (2008), se o Desplechinovy
filmy začali zajímat i další čeští distributoři,
s více než ročním zpožděním se nyní dostává
do českých kin i režisérův předposlední snímek Jimmy P. (v Ponrepu v pondělí 8. prosince). V hlavní úloze, jako už před osmnácti
lety v Učené při: Mathieu Amalric, který za
tu dobu vyrostl v asi nejvyhledávanějšího
evropského charakterního herce své generace, s filmografií sahající od Romana Polanského a Alaina Resnaise až ke Spielbergovi.
Jak už praví název, vládnou Učené při intelektuální disputace (nejen) o sexu
a o vztazích, Desplechin ale rozhodně nenatočil statický film. Podařilo se mu vytvořit
důmyslnou dramaturgii přechodů mezi roz48

ličnými motivy a časovými rovinami (včetně
jednoho krátkého, od Bergmana vypůjčeného
vstupu dospělého do vlastního dětství).
V nevyzpytatelném tempu střídá Desplechin po tři hodiny polohy vážného dramatu
a ironické komedie. Což i napříště zůstane
výsadou jeho nejlepších filmů.
Úterý 16/12
15.30 Kapitoly z dějin filmu
↓
Demokratizace filmové tvorby
40. a 50. let
Přednáší David Čeněk.
Středa 17/12
17.30 Vasilij Šukšin /
Váš syn a bratr / Vaš syn i brat
SSSR 1965 / hrají: Vsevolod Sanajev,
Anastasija Filippovová, Alexej Vanin,
Leonid Kuravljov / CZT / 85 min.
Jedním z ústředních témat tvorby Vasilije
Šukšina, důvěrného znalce venkovského
prostředí Ruska, byl problém odchodu vesnických obyvatel do měst, sociální a psychologická adaptace těchto lidí v podmínkách
městské civilizace. Ve svém druhém filmu
se nechal inspirovat vlastními povídkami na
dané téma a natočil příběh čtyř synů starého Vojevodina, z nichž tři opustili domov,
aby se našli v městském prostředí. Jednu
z hlavních rolí svěřil Šukšin opět Leonidu
Kuravljovi, který hrál už v jeho debutu Znám
takového chlapíka (1964). Fráze „Váš syn
a bratr“, jíž se podle zvyklostí podepisuje
ve svých dopisech na venkov, dala název
celému filmu, odehrávajícímu se v jednom ze
sibiřských regionů.
20.00 F
 redi F. Murer /
Oheň v horách / Höhenfeuer
Švýcarsko 1985 / hrají: Thomas Nock,
Johanna Lierová, Dorothea Moritzová / CZT / 112 min.
Nejkomplexnější dílo „básníka“ nového švýcarského filmu je volně vystavěno kolem
příběhu incestní lásky mezi hluchoněmým
chlapcem a jeho sestrou, kteří žijí na odleh-
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lé farmě uprostřed alpských masívů. Bývalý
dokumentarista Murer přetváří strohý etnografický materiál do vizuálně podmanivé
úvahy o lidské přirozenosti. Snímek získal
Zlatého leoparda na festivalu v Locarnu.
Pátek 19/12
17.00 Fidlovačka aneb Cokoli chcete
– pásmo pro jednu knihu,
dva filmy a zpěv
↓
Poslední působiště Josefa Kajetána
Tyla / r. Karel Špelina /
ČSR 1926 / 8 min.
Fidlovačka / r. Svatopluk Innemann /
ČSR 1930 / hrají: Antonie Nedošinská,
Slávka Tauberová, Josef Rovenský /
ČSR 1930 / 86 min.
Představení publikace Institutu umění
– Divadelního ústavu Fidlovačka aneb
Cokoli chcete (2014).
Autoři z různých oborů spojili své síly, aby
se u příležitosti 180. výročí premiéry Tylovy a Škroupovy hry (21. prosince 1834)
znovu podívali na její původní text, jeho
předchůdce a historické osudy a na divadelní prostředí Tylovy doby. Řada fotografií
dokumentuje proměny inscenační tradice
hry v minulém století a také vznik její filmové podoby. Knihu představí editorka Jitka
Ludvová (Divadelní ústav) a literární historik Dalibor Tureček (Jihočeská univerzita).
Historik Ivan Klimeš uvede dva filmy: vzácný
němý dokument s tylovskou tematikou,
v závěru pak hudební film Fidlovačka. Ten
se zrodil na úsvitu domácí zvukové produkce
jako vlastenecky laděná adaptace hry (premiéra v prosinci 1930) a svým nacionálním
patosem zapadl do dobových národnostních
sporů. Jeho teatrální styl ukazuje problémy,
jež nová technologie přinesla kameramanům,
zvukařům i hercům.
Sobota 20/12
17.30 William Wyler /
Vykoupení L. B. Jonese /
The Liberation of L. B. Jones
USA 1969 / hrají: Lee B. Cobb, Antho-

ny Zerbe, Lola Falanová / 96 min.
Strhující jižanské drama, natočené podle skutečných událostí. Milostná aféra
Afroameričanky (Lola Falanová jako objev
roku, nominovaná na Zlatý glóbus) a bílého
policisty vyústí do složitého právního případu, završeného vraždou. Poslední režie
Williama Wylera.
Neděle 21/12
15.00 P
 onrepo dětem
↓
Ponrepo slaví Vánoce
moderované pásmo snímků, speciální
vánoční program, linorytová dílna
a hudební dílna, výstava filmových
plakátů malovaných dětmi / 135 min.
Vánoční sen / r. Karel Zeman /
Protektorát Čechy a Morava 1945 /
10 min.
Měsíční pohádka / r. Zdeněk Miler /
ČSR 1958 / 13 min.
Dva mrazíci / r. Jiří Trnka /
ČSR 1954 / 12 min.
Dita o Vánocích / r. Viktor Kubal, /
ČSR 1967 / 8 min.
Vánoce jsou za dveřmi. Přeneseme vás do
zasněžených krajin klasických československých pohádek, které doprovodí naši hraví
moderátoři. Po projekci, která je vhodná
i pro ty nejmenší, naváže bohatý doprovodný
program. Děti si budou moci zazpívat vánoční kolegy s živým hudebním doprovodem.
Budeme vyrábět dárky v linorytové dílně
a celou atmosféru dokreslí výstava filmových plakátů, které nám děti posílaly během
podzimu.
Pondělí 29/12
20.00 Michael Powell /
Červené střevíčky / The Red Shoes
Velká Británie 1948 / hrají: Adolf
Wohlbrück, Moira Shearerová,
Marius Goring / CZT / 135 min.
+ krátký film Ignatia Amara / r. Tereza
Vejvodová, k. Lubomír Krupka /
ČR 2014 / 12 min.
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„Žádný jiný filmař mne neovlivnil tolik, jako
Michael Powell.“
Martin Scorsese
Dívka, která nechce nic víc než tančit, objeví ve výloze obchodu jednoho tajemného
obuvníka červené střevíčky. Děj z přízračné
pohádky proměněný v alegorii umění, vyžadujícího absolutní oběť. A život jako jeho
příliš „věrná kopie“.
„Známe osud tohoto díla, ‚odstřeleného‘
kdysi už distributorem, díla, které se stalo
předmětem kultu, jenž se táhne až do současnosti, ke Coppolovi, k De Palmovi,
k Aronofskému. Demiurg Michael Powell
nechtěl darovat divákům baletní film, nýbrž
jakousi Arte Poetica (narážka na Horatiovo
normotvorné pojednání O umění básnickém,
pozn. překl.) a dech beroucí spektákl tvořený
tanečníky, choreografy, hudebníky, dekoratéry. Apoteóza uměleckého mistrovství kulminující skandálním tvrzením, podle nějž má
život, postavíme-li ho proti umění, ‚tak malý
význam‘. Martinu Scorsesemu, iniciátorovi
restaurování trichromatického Technicoloru
z původního filmu, vděčíme za tuto oslňující
verzi, předvedenou na festivalu v Cannes
r. 2009 (...), verzi, jež se prosadila jako ta,
na niž se bude od nynějška odkazovat.“
Thierry Méranger

20.00 Ivan Reitman / Krotitelé duchů /
Ghostbusters
USA 1984 / hrají: Bill Murray,
Dan Aykroyd, Harold Ramis /
CZV / 100 min.
Tým zkrachovalých parapsychologů z New
Yorku přijímá novou výzvu: ve městě se
rozmnožila strašidla a je potřeba je vymýtit
těmi nejvynalézavějšími zbraněmi. Sci-fi komedie Ivana Reitmana baví už třetí generaci
diváků po sobě.

Úterý 30/12
17.30 H. Bruce Humberstone /
Zasněžená romance /
Sun Vallez Serenade
USA 1941 / hrají: Sonja Henie, John
Payne, Glenn Miller / CZT / 80 min.
V době svého uvedení těžila Zasněžená
romance z popularity mistryně světa v krasobruslení Sonji Henie, jež v této muzikálové
komedii představuje válečného sirotka
z Evropy, kterého se po příjezdu do Ameriky
z reklamních důvodů ujímá jazzový orchestr,
aniž jeho členové tuší, že jde o půvabnou
dospělou dívku. Pro dnešního diváka budou
hlavní atrakcí Glenn Miller se svým orchestrem, evergreeny jako Chattanooga Choo
Choo (během jednoho roku po premiéře filmu
se prodalo přes jeden milion exemplářů) či
excentričtí stepaři bratři Nicholasové.
50

Ponrepo

François Truffaut píše 3. března 1978 z Paříže Jeanu Renoirovi
do Beverly Hills v humorném výčtu nejaktuálnějších novinek:

„Pokud jde o kinematografii,
nacházíme se v krizi ... a sice
od roku 1895.“

„Kinematografie stojí teprve na
začátku, má před sebou dlouhou
dráhu. Srovnal bych to s tragédií,
která také už ve svých počátcích
v Řecku přinesla úžasné věci:
Sofokla nebo Aischyla. Po pádu
Říma trvalo velice dlouho, než se
divadlo opět objevilo, potom ale
pokračovalo – a je stále tady.“
Alain Badiou, 9. 11. 2010
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