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Čtvrtek 01/09
17.30 Hideo Onči / Léto lásky / s. 51
20.00 Hynek Bočan / Nikdo se nebude
smát / s. 51

Neděle 11/09
15.00 P
 onrepo dětem / s. 47
17.30 J
 ohn Huston / Čest rodiny Prizziů /
s. 53

Pátek 02/09
17.30 Károly Makk / Krásné prázdniny /
s. 27
19.30 Michael Cimino / Lovec jelenů / s. 11

Pondělí 12/09
18.00 O
 zapomenutém internacionalismu /
s. 54

Sobota 03/09
18.30 Arzenál: Filmy, jak je neznáte /
pásmo dokumentárních filmů / s. 51
Neděle 04/09
15.00 Ponrepo dětem / s. 47
17.30 John Huston / Život a doba soudce
Roy Beana / s. 52

Program

Pondělí 05/09
17.30 Károly Makk / Zálety krále
Matyáše / s. 27
20.00 Luchino Visconti /
Posedlost / s. 15, 43
Úterý 06/09
17.30 Julio García Espinosa /
Zahradní slavnost / s. 12
19.30 Michael Cimino / Nebeská brána /
s. 12
Středa 07/09
17.30 Kendži Mizoguči / Ukřižovaní
milenci / s. 23
20.00 Petr Král – Zátěž a úleva / s. 52
Čtvrtek 08/09
17.30 Thomas H. Ince – Reginald Barker /
Aristokrati / s. 31
Pátek 09/09
17.30 Štěpán Skalský / Útěk / s. 52
21.00 Marcello Fondato / Jestli se
rozzlobíme, budeme zlí / s. 52
Sobota 10/09
17.30 Nikita Michalkov / Svůj mezi
cizími / s. 53
20.00 Luchino Visconti / Cizinec / s. 15

Úterý 13/09
17.30 J
 ak stvořit film? / premiéra
studentských filmů / s. 54
20.00 L
 uchino Visconti / Země se chvěje /
s. 16
Středa 14/09
17.30 A
 lbert Capellani / Španělská msta
+ Thomas H. Ince / Civilizace / s. 31
20.00 M
 arcel Carné / Den začíná / s. 54
Čtvrtek 15/09
19.30 M
 ichail Kalatozov / Červený stan /
s. 55
Pátek 16/09
17.30 L
 uchino Visconti / Nejkrásnější /
s. 16
19.30 V
 adí – nevadí / s. 55
Sobota 17/09
17.30 P
 avel Kohout / Svatba s podmínkou /
s. 55
20.00 C
 annes 2016 / Semaine de la
critique I. / s. 35
Neděle 18/09
17.30 G
 iuseppe Ferrara / Sto dní
v Palermu / s. 13
20.00 C
 annes 2016 / Semaine de la
critique II. / s. 36
Pondělí 19/09
15.00 P
 onrepo dětem / s. 47
17.30 N
 izozemská plátna / dokumenty
o malířích / s. 57
20.00 L
 uchino Visconti / Vášeň / s. 17
Úterý 20/09
18.30 R
 ené Clément / Hoří už Paříž? / s. 57

Středa 21/09
17.30 Andrzej Kondratiuk / Sonda / s. 13
20.00 Abbás Kiarostamí / Detail / s. 9
Čtvrtek 22/09
17.30 Alan Crosland / Král ulice / s. 39
Pátek 23/09
17.30 Jerzy Hoffman – Edward Skórzewski /
Právo a pěst / s. 57
20.00 John Ford / Uprchlík / s. 41
Sobota 24/09
18.30 Cannes 2016 / Séances
spéciales / Film de clôture / s. 36
20.30 Nadav Lapid / Deník svatebního
fotografa / s. 36
Neděle 25/09
15.00 Ponrepo dětem / s. 47
17.30 John Huston / Mustangové / s. 58
Pondělí 26/09
17.30 Julio Garcia Espinosa / Pedro
odchází do Sierry / s. 12
20.00 Marcel Carné / Návštěva z temnot /
s. 58
Úterý 27/09
15.30 Kinematograf – počátek dějin
filmu? / přednáška / s. 58
17.30 Frank Lloyd /
Kdybych byl králem / s. 39
20.00 Luchino Visconti /
Natálie / s. 17, 43
Čtvrtek 29/09
17.30 Andrzej Kondratiuk /
Úplněk / s. 13
Pátek 30/09
17.30 Lloyd Bacon / Wonder Bar / s. 42
20.00 Abbás Kiarostamí /
Věrná kopie / s. 11
Sobota 01/10
17.30 Antonín Kachlík /
Pršelo jim štěstí / s. 58
19.00 Luchino Visconti / Gepard / s. 17

Neděle 02/10
15.00 Ponrepo dětem / s. 47
17.30 Károly Makk / Hrát za každou cenu /
s. 27

Úterý 11/10
15.30 Jak vidět film? / přednáška / s. 62
17.30 William Wyler / Paní Miniverová /
s. 43

Pondělí 03/10
17.30 Aleksandar Petrović / Brzy bude
konec světa / s. 58
20.00 Kendži Mizoguči / Život milostnice
O’Haru / s. 23

Středa 12/10
17.30 Karel Kachyňa / Pouta / s. 62
20.00 Luchino Visconti /
Smrt v Benátkách / s. 20

Úterý 04/10
17.30 Jakov Protazanov a Jevgenij
Bauer / s.32
20.00 Alain Resnais / Můj strýček
z Ameriky / s. 59
Středa 05/10
17.30 Clarence Brown /
Inspirace / s. 42
19.00 Marcel Carné / Děti ráje / s. 59
Čtvrtek 06/10
20.00 Luchino Visconti / Hvězdy Velkého
vozu / s. 17
Pátek 07/10
17.30 Stanisław Różewicz / Podivný host /
s. 39
21.00 Čang Sin-jen / Bojovník od Žluté
řeky / s. 60
Sobota 08/10
17.30 Michael Powell /
Červené střevíčky / s. 60
20.00 Luchino Visconti /
Rodinný portrét / s. 20
Neděle 09/10
15.00 Ponrepo dětem / s. 48
17.30 Žika Mitrović / Bratr doktora
Homéra / s. 60
Pondělí 10/10
17.30 Károly Makk / Dům pod skalou / s. 28
20.00 Nové tóny pro český film / Filmy
Vladimíra Šmejkala s hudbou Johna
Cage, filmy Karla Degla s improvizací
skupiny Topos / s. 60

Čtvrtek 13/10
17.30 Georges Fitzmaurice / Jakou mě
chceš mít / s. 42
Pátek 14/10
17.30 Károly Makk / Před bohem a lidmi /
s. 28
20.00 Babak Jalali / Radio Dreams / s. 62
Sobota 15/10
17.30 Home Movie Day / s. 63
20.00 Luchino Visconti /
Nevinný / s. 21
Neděle 16/10
15.00 Ponrepo dětem / s. 48
17.30 Ottokar Runze / Hvězda bez nebe /
s. 63
Pondělí 17/10
17.30 George Cukor / Žena dvou tváří /
s. 43
20.00 Kendži Mizoguči / Povídky o bledé
luně po dešti / s. 24
Úterý 18/10
17.30 Louis Feuillade / Judex I. / s. 32
20.00 Louis Feuillade / Judex II. / s. 32
Středa 19/10
20.00 Károly Makk / Dny čekání / s. 28
Čtvrtek 20/10
17.30 Kendži Mizoguči /
Správce Sanšó / s. 24
Pátek 21/10
18.00 81 minut ze života Víta Pancíře /
s. 63

20.00 K
 ent Jones / Hitchcock – Truffaut /
s. 64
Sobota 22/10
17.00 K
 endži Mizoguči / Císařovna Jang
Kwei-Fei / s. 24
19.30 M
 aren Adeová / Toni Erdmann / s. 45
Neděle 23/10
15.00 P
 onrepo dětem / s. 48
Pondělí 24/10
17.30 K
 ároly Makk / Kočičí hra / s. 28
20.00 E
 mmanuel Lefrant představuje
(nejen) své filmy / s. 64
Úterý 25/10
15.30 J
 ak vidět film? / přednáška / s. 65
17.30 P
 roměny Georgese Mélièse / s. 65
20.00 V
 sevolod Pudovkin / Prostý případ /
s. 65
Středa 26/10
17.30 K
 endži Mizoguči / Ulice hanby / s. 24
19.30 M
 aren Adeová / Toni Erdmann / s. 45
Čtvrtek 27/10
17.30 K
 ároly Makk / Počestná noc / s. 29
Neděle 30/10
15.00 P
 onrepo dětem / s. 48
Pondělí 31/10
18.00 J
 acques Becker / Zlatá hříva / s. 66
20.00 J
 acques Becker / Díra / s. 66

ABBÁS KIAROSTAMÍ

Letní
loučení
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Letos 4. července, několik dní po svých
76. narozeninách, zemřel v Paříži Abbás
Kiarostamí, největší íránský filmový
režisér. Po výhře soutěže v kreslení opustil
v osmnácti letech rodný dům, studoval
v rodném Teheránu na umělecké škole,
ilustroval knížky pro děti a jako reklamní
grafik se dostal k filmu. Jeho první vlastní
snímky vznikají počínaje rokem 1970 na
půdě ústavu Kanun „pro intelektuální
vývoj dětí a mládeže“. Do širšího povědomí
mezinárodní kritiky se zapsal v roce
1987 minimalistickým líčením epizody ze
života dvou školáků Kde je dům mého
přítele? V roce 1990 následovalo vrcholné
dílo tzv. íránského filmového zázraku,
Detail, historka o muži, který se vydává
za známého filmového režiséra. Dalšími
mistrovskými filmy devadesátých let byly
snímky Mezi olivovníky (1994), Chuť
třešní (1997) a Vítr nás odvane (1998);
prostřední z nich získal v Cannes Zlatou
palmu a pravděpodobně jen díky tomu byl
zakoupen i do české distribuce. Do nového
století vstoupil Kiarostamí filmem Ten
(2001), dalším minimalistickým dílem nadšeně
přijatým západní kritikou. V dalších letech se
Kiarostamí představil v Evropě častěji jako
fotograf a jako operní režisér (v roce 2008
inscenoval v Aix-en-Provence Mozartovu Cosi
fan tutte), jako filmař oslovil sérií několika
konceptuálních děl už jen menší část svých
dřívějších příznivců. Po necelých deseti
letech se Kiarostamího návratem do umělecké
první ligy světového filmu stala Věrná kopie;
hlavní představitelka Juliette Binocheová si
z Cannes odnesla Cenu za nejlepší ženský
herecký výkon, film následně získal i hlavní
cenu na Mezinárodním filmovém týdnu
ve španělském Valladolidu. V Japonsku
natočený snímek s názvem Hra na lásku
z roku 2012 zůstal režisérovým posledním.

„Režiséra v některých scénách cítíte silněji
než v jiných. Například je to on, kdo volí
hudbu, je to jeho zásah, skoro jako kdyby
hrál nějakou hru a říkal nám: teď budeš
sentimentální! Dává mi radu, o niž jsem
nežádal, jako kdyby mi nabízel kapesník: to
je v pořádku, klidně si zaplač, zavděčíš se
mi! Všichni známe ty neuvěřitelné pohyby
kamery, u nichž člověk bádá, jak ta kamera
mohla projít tamtím oknem. Sledujeme magii
kamery, magii režírování… a zapomeneme,
o čem film je.“
Abbás Kiarostamí
Středa 21/09
20.00 D
 etail / Nema-ye Nazdik
Írán 1990 / hrají: Hossein Sabzian,
Mohsen Makhmalbaf, Abbás
Kiarostamí / CZT / 98 min. / HD
„Jednoho dne mi někdo bezděčně polichotil.
Byl jsem komusi představen jako režisér,
který natočil film Detail. A ten člověk, který
nebyl z filmových kruhů, odpověděl: Aha,
a já myslel, že ten film vůbec režiséra neměl!
Jeho uvažování mne nadchlo, ano, o tohle
jsem usiloval!“
Abbás Kiarostamí
U nás dodnes nepříliš známý snímek
Detail, podle některých filmových historiků
vrchol Kiarostamího tvorby (ne-li rovnou
celé íránské kinematografie), vznikl na
základě novinové zprávy o nezaměstnaném
cinefilním podvodníkovi, který se vydával za
filmového režiséra Mohsena Makhmalbafa
a díky tomu našel na čas útočiště ve vile
jedné bohaté rodiny, jejímž příslušníkům
sliboval role v údajně připravovaném filmu.
Kiarostamí případ rekonstruuje v pro
něj typicky oproštěném minimalistickém
stylu a nechává hrát skutečné aktéry
příběhu jejich vlastní role, používá ale
i dokumentární záběry ze skutečného
přelíčení s viníkem.
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Pátek 30/09
20.00 Věrná kopie / Copia conforme
Itálie – Francie 2010 / hrají: Juliette
Binocheová, William Shimell,
Jean-Claude Carrière, Agathe
Natansonová / CZT / 106 min. / 35mm
„Všechno je fantazie. Rodina, vzdálenější či
bližší, žena. Nejbližší pravdou je však pouze
to, že tiskneš hlavu ke stěně cely, která
nemá okna a dveře.“
Franz Kafka (1921)
Náhoda svede v italském Toskánsku
dohromady muže a ženu. Muž je britský
spisovatel a přijel hovořit o své knize, žena
je Francouzka a má tady malou výstavní síň.
Během výletu za památkami je lidé celkem
logicky považují za manžele. A kdyby jimi
skutečně byli?
„Věrná kopie vyvolává závrať svými
rozpory. Je plná odkazů k minulosti umění
i kinematografie, přesto neusiluje o nic
tolik, jako o největší úspornost, oproštěnost
dvou tváří v protipohledech. Detail (1991),
příběh vyšinutého muže vydávajícího se za
slavného režiséra, se mohl jmenovat Věrná
kopie, zatímco film, který tento název
nese, se noří do detailů tváří. Kiarostamí
nenapodobuje ani filmy, ani umění, ale život.
Neboť jeho dvojice imituje dvojici, která
neexistuje, a po dobu jednoho odpoledne
žije svou věrnou kopii života.“
Stéphane Delorme
„První setkání hrdinů je scénou svádění.
Hrdinka musí vystavit na odiv své
znalosti, svou bytost, svůj život. Juliette
Binocheová to tak také hraje. Ve scéně,
v níž překvapivě potká Williama Shimella
ve výstavní síni, byla podle mne emfáze
na místě. Později, v autě, už získá situace
svádění normalitu a řád. Připustíme-li
určitou ospalost po patnácti letech
manželství, musíme připustit i přehrávání
během prvního setkání. Po patnácti letech
už manželé dávno přestali hrát, ale na
začátku vztahu přehráváme všichni.“
Abbás Kiarostamí
10
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PETER B. HUTTON
Peter B. Hutton (1944–2016) vystudoval
malířství, sochařství a film na Art Institute
v San Francisku. Vyučoval kinematografii na
několika amerických univerzitách, počínaje
rokem 1970 natočil dvacet filmů, z větší
části městské a krajinné portréty z různých
koutů světa v dlouhých, zcela statických
záběrech, bez jakéhokoli zvuku či hudby.
V letech 2004 až 2007 takto vytvořil své
vrcholné dílo, hodinový snímek At Sea,
jehož „protagonisty“ byly obrovský nákladní
parník, postavený v Koreji, a podobné
lodě při montáži na březích Bangladéše.
Mezinárodní odborníci vyzvaní v roce
2010 Newyorskou filmovou společností
při Lincolnově centru k určení padesáti
nejlepších avantgardních filmů vzniklých po
miléniu, zvolili At Sea na první místo. Českou
premiéru snímku uvedl Peter Hutton osobně
v Ponrepu 11. listopadu 2009.

MICHAEL CIMINO
Pátek 02/09
19.30 L
 ovec jelenů / The Deer Hunter
USA 1978 / hrají: Robert De
Niro, Christopher Walken, John
Savage, John Cazale, Meryl
Streepová / CZT / 173 min. / 35mm
Z amerických filmů o Vietnamu se
s nejrozporuplnějším přijetím setkal Lovec
jelenů. Michael Cimino ve scénáři přesunul
scény s ruskou ruletou z poklidného Las
Vegas doprostřed zuřící války a nastaly
potíže. Až dosud velká hollywoodská
studia vietnamskou tematiku víceméně
obcházela. Producent Michael Deeley z EMI
Films, v té době výrazně expandujících
na americký trh, pojistil projekt smlouvou
s Universalem a zajištěním prodeje do
zahraničí ještě před dokončením výroby.
Podmínkou bylo angažování herecké hvězdy,
kterou se stal Robert De Niro. Ten s sebou
přivedl z newyorské divadelní scény Meryl
Streepovou a jejího tehdejšího partnera
Johna Cazala. Podílel se také na výběru
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lokací a v rámci příprav uspořádal společnou
hereckou dílnu. Skutečné prostředí
a metoda vciťování se do postav umocnily
přesvědčivost filmu a vyvolaly o to silnější
reakci. Kritici se rozdělili do několika
skupin: vedení Universalu shledalo film
antiamerickým, zástupci východoevropských
kinematografií z opačných důvodů vystoupili
z poroty hlavní soutěže berlínského
festivalu a části novinářů a konkurenčních
filmařů usilujících o ceny Akademie zase
vadilo neadekvátní zobrazení války (zejména
ruská ruleta a chování vietnamských
věznitelů). Cimino se bránil fakty a právem
na přetvoření skutečnosti v umělecký tvar.
Abstrahoval od konkrétních politických
proklamací a skrze vyhrocené válečné výjevy
vytvořil adekvátní obraz lidského utrpení.
V tomto smyslu se vietnamského konfliktu
začali zmocňovat další američtí režiséři jako
například Francis F. Coppola (Apokalypsa)
nebo Stanley Kubrick (Full Metal Jacket).
Úterý 06/09
19.30 Nebeská brána / Heaven’s Gate
USA 1980 / hrají: Kris Kristofferson,
Christopher Walken, John Hurt,
Isabelle Huppertová /
CZT / 141 min. / 35mm
Rozmáchlý western o konfliktu mezi
evropskými imigranty a majiteli půdy ve
Wyomingu na konci devatenáctého století
se zapsal do dějin jako jeden z největších
filmových propadáků. Detailem posedlý
režisér Michael Cimino překročil čtyřikrát
rozpočet, přivedl studio United Artists
ke krachu a zničil si pověst nadějného
tvůrce. Ve své době zatracovaný film je
dnes mnohými považován za mistrovské dílo
končící éry nového Hollywoodu.

12

JULIO GARCÍA ESPINOSA
Vzorový komunistický kubánský filmový
revolucionář: armáda vzbouřenců ho po
svém vítězství jmenuje do čela filmové sekce
kulturního odboru, Espinosa spoluzakládá
státní filmový ústav ICAIC (později,
v roce 1982, se na deset let stane jeho
prezidentem), nějaký čas je kubánským
viceministrem kultury. V prosinci roku
1969 uveřejňuje v časopise Cine Cubano
manifest Za nedokonalý film, osahující
pamětihodnou, často reprodukovanou
tezi, podle níž: „Kinematografie umělecky-řemeslně bezvadná, dokonalá, rovná se
dnes téměř vždy: kinematografii reakční.“
Do kubánské sbírky v NFA se dostaly kopie
dvou prvních Espinosových celovečerních
filmů, satirické komedie Zahradní slavnost
(to byl vůbec první snímek z produkce ICAIC)
a filmu z historie osvobozeneckých bojů
Pedro odchází do Sierry. Začínající tvůrce
se přitom mohl opřít o podporu Cesarea
Zavattiniho, nejvýznamnějšího teoretika
a scenáristy italského neorealismu, jehož
v padesátých letech poznal za svých studií
na Centro Sperimentale v Římě.
Úterý 06/09
17.30 Zahradní slavnost / Cuba Baila
Kuba 1960 / hrají: Tete Blanco,
Vivian Gudeová, Alfredo Perojo
+ krátký film To je naše země /
Esa tierra nuesta / Kuba 1959 /
CZT / celkem 94 min. / 35mm
Pondělí 26/09
17.30 Pedro odchází do Sierry /
El joven rebelde
Kuba 1961 / hrají: Blas Mora,
José Yedra, Wember Bros /
CZT / 77 min. / 35mm

Ponrepo

ANDRZEJ KONDRATIUK

GIUSEPPE FERRARA

Středa 21/09
17.30 Sonda / Dziura w ziemi
Polsko 1970 / hrají: Jan Nowicki,
Roman Kłosowski, Józef Nowak /
CZT / 97 min. / 35mm
+ krátký film Roman Polański /
Šibalové / Ssaki / Polsko 1961 /
10 min. / 35mm
Andrzej Kondratiuk se prosadil už svým
celovečerním debutem, Sondou, která na
karlovarském filmovém festivalu získala
v roce 1970 Velkou zvláštní cenu poroty
(předsedou poroty byl toho roku Karel
Zeman.) Snímek paradokumentární metodou
zachycuje prožitky skupiny geologů, kteří
hledají na jihu Polska naftu. Kondratiuk
vystudoval v roce 1960 na vysoké filmové
škole v Lodži kameru, pro svého přítele
Romana Polańského napsal scénář
k vynikající krátké grotesce Šibalové (1961),
oceněné v Tours a v Oberhausenu; snímek
uvádíme jako předfilm.
Čtvrtek 29/09
17.30 Úplněk / Pełnia
Polsko 1979 / hrají: Tomasz Zaliwski,
Roman Kłosowski, Tadeusz Fijewski,
Anna Seniuková, Janusz Gajos /
CZT / 88 min. / 35mm

Jméno Giuseppe Ferrary je spjato s počátky
bádání o díle Luchina Viscontiho. V Itálii
se základním počinem stala antologie,
kterou o Viscontim uveřejnil ještě jako
student, spolu s Giancarlem Tosim, pro
sborník sienské univerzity Cinema della
realità již v roce 1955. Ferrarovým dílem
byla i vůbec první francouzsky psaná
monografie o Luchinovi Viscontim, která
vyšla v Paříži v roce 1963. Plodný historik
a renomovaný kritik Ferrara přesedlal
v sedmdesátých letech definitivně na
kariéru režiséra hraných filmů. Do našich
kin se dostal snímek Sto dní v Palermu
z roku 1984 s Lino Venturou v roli C. A.
Dalla Chiesy, povolaného v roce 1982 do
funkce palermského prefekta. Dramatické,
s kronikářskou precizností podané
líčení zoufalého prefektova boje s mafií
a s lhostejností římské vlády.
Neděle 18/09
17.30 S
 to dní v Palermu /
Cento giorni a Palermo
Itálie 1984 / hrají: Lino Ventura,
Arnoldo Foà, Giuliana De Sio /
CZV / 91 min. / 35mm

Příběh úspěšného architekta, který
unaven dosavadním způsobem života hledá
uprostřed přírody v kontaktu s prostými
lidmi ztracenou radost a smysl žití, je
v Kondratiukově podání spíše rámcovou
tezí. Skutečné motivace jsou ukryty
za aforistickými dialogy s náznakem
alegorie a lyrizujícími prvky. Velký podíl
na výsledném tvaru měla kamera Witolda
Leszczyńského (mj. Život Matoušův, 1967),
paradokumentárním způsobem snímající
realitu v černobílé tónině.
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Luchino
Visconti

Deset let po poslední velké retrospektivě
v Ponrepu je na čase vrátit se
k viscontiovské sbírce Národního filmového
archivu, která obsahuje převážnou část
díla italského velikána. Životním tématem
Luchina Viscontiho byl nesmiřitelný rozpor
mezi rozhodným přitakáním pádu starého
světa a neschopností a nevolí smířit se se
zánikem všeho krásného a velkolepého, co
onen svět vytvořil a ztělesňoval. Jestliže
neortodoxní marxista Pasolini hněvivě útočil
na konzumistické zardoušení zbožnosti
po tisíciletí předávané z generace na
generaci, pak jeho aristokratický současník
Visconti, rovněž se hlásící k marxismu,
líčil tragický příběh Evropy primárně
z pohledu bytostného estéta, vzešlého
ze samého středu předlouhé kulturní
tradice. (Neskutečně spletitou historii
milánského rodu Viscontiů, doložitelnou až
do třináctého století, historii plnou vášně,
intrik, krve a umění, jsme zde v krátkém
přehledu nastínili v říjnu 2006.) Je jen
logické, že žádný jiný filmový režisér po
sobě nemohl zanechat dílo v takovém
rozsahu nasycené duchovním dědictvím
starého kontinentu, jehož srdcem bylo vždy
Středozemí a jedním mořem ze tří světových
stran obklopený poloostrov.

Pondělí 05/09
20.00 P
 osedlost / Ossessione
Itálie 1942 / hrají: Clara Calamaiová,
Massimo Girotti, Juan de Landa,
Elio Marcuzzo / CZT / 100 min. / 35mm
Jeden z nejzdařilejších filmových debutů
v historii, zároveň dílo, jímž v podstatě
začíná – tři roky před koncem války – slavná
éra filmového neorealismu. Hrdiny románu
americké drsné školy s názvem Pošťák
vždycky zvoní dvakrát (James M. Cain,
1934), Gino a Giovanna, jsou milenci, kteří
se rozhodli uniknout svému osudu: on, zvyklý
na své tuláctví, uvažuje o tom, že by se
přece jen usadil, ona, provdaná za podstatně
staršího muže, zahoří láskou k neznámému
hostu jejich kavárny a domnívá se, že
získá jeho cit a manželův majetek jí při tom
zůstane. Clara Calamaiová, jedna z primadon
mussoliniovské kinematografie, vedená
Viscontim k důsledně naturalistickému
projevu, zůstává dnes v povědomí především
díky tomuto filmu, pod Viscontiho režií se
objevila podruhé v roce 1957 ve vedlejší roli
snímku Natálie.
Sobota 10/09
20.00 C
 izinec / Lo Straniero
Itálie – Francie 1967 / hrají: Marcello
Mastroianni, Anna Karina, Georges
Wilson, Bernard Blier, Bruno
Cremer / CZT / 97 min. / 35mm
„Nezávisle na četných realisticko absurdních
sekvencích vystupňoval Visconti Mersaultovu
postavu a cestu do monumentality a zejména
v poslední třetině filmu přiložil Camusovy
texty jako řečové bubliny k obrazům,
jež nedovedou mluvit samy. Visconti
tak vyprávění ani nepřevyprávěl znovu
filmem, ani se neodvážil interpretovat
je skutečně originálně proti srsti. Je to
tato nerozhodnost, v čem vězí stylistická
a myšlenková nejednotnost snímku.“
Tolik příkrý soud německého filmového
historika Wolframa Schütteho z jeho
viscontiovské monografie (1985). V polovině
šedesátých let Viscontiho v jeho plánech
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pronásledovala smůla. Po Hvězdách Velkého
vozu chtěl nejprve v létě 1965 zfilmovat
Musilův román Zmatky chovance Törlesse
(měla to být první hlavní role režisérova
chráněnce Helmuta Bergera), práva na
knihu si ale na poslední chvíli pojistil
jiný producent a již o rok později vznikl
v Německu film Mladý Törless
– v režii Volkera Schlöndorffa. Camusova
Cizince si Visconti dovedl představit pouze
s fyziognomií Alaina Delona (bezpochyby
správná volba, když si vzpomeneme na
výkony, které Delon odvedl v obdobně
laděných rolích u Loseyho nebo u Melvilla).
Producent De Laurentiis se však s Delonem
nedohodl na výši gáže a uprázdněné místo
zaujal Marcello Mastroianni. Visconti si
tohoto svého divadelního „odchovance“
velmi považoval, ale camusovského (anti)
hrdinu z něj neudělal a s vynuceným
přeobsazením se nikdy nesmířil. Další ranou
bylo zamítnutí scénáře Camusovou vdovou.
Původní scénář byl sice aktualizovaný,
přitom ale podle Viscontiho více odpovídal
duchu předlohy než druhý, doslovnější. Když
si po letech nechal nemocný Visconti na
videu předvést své filmy, Cizince vynechal,
což výmluvně vypovídá o tom, jaký poměr
k tomuto svému filmu měl. Paradoxně
právě tento snímek patřil u českého
klubového publika po celá desetiletí
k těm nejnavštěvovanějším. Dodejme, že
o zfilmování Cizince se společně a marně
pokoušeli už v roce 1950 režisér Jean
Renoir a herec Gérard Philipe.
Úterý 13/09
20.00 Země se chvěje / La Terra trema
Itálie 1948 / CZT / 117 min. / 35mm
Sicilští rybáři v nerovném boji s překupníky,
obírajícími je o výdělek z úlovků. Kanonické
dílo italského filmu, jímž se završuje
Viscontiho první, neorealistické období.
„Co pro Viscontiho představoval Jih?
Už od konce třicátých let, kdy ještě
před svou prvotinou – filmem Posedlost
uvažoval o později uskutečněném snímku
Země se chvěje, viděl v Jihu a jmenovitě
16

v Sicílii mýtickou zemi bohů a bohorovných
smrtelníků, z dávnověku obdarovanou
řeckými vlivy: v sicilských skalních útesech
Faraglioni, jež obdařil tolika různými
významy ve filmu Země se chvěje, spatřoval
ještě zemské hroty, kolem nichž se kdysi
plavil Odysseus. Mladistvý literární sen,
po válce silně zpolitizovaný, Visconti sice
rozpustil do věcného pohledu na sociální
utrpení tamějších rybářů, ale neodložil jej
ani tam zcela: vždyť protagonista z filmu
Země se chvěje, odbojný rybář Ntoni
má něco z aristokratické vznešenosti
a fyzického zjevu dávných Řeků. Když
si u dna své porážky obléká na sebe
rozedraný homérský svetr, vyzařuje z něj
očistná síla pádu – to je téma u Viscontiho
všudypřítomné. Ntoni se jde ponížit, ale
při cestě po břehu moře má za sebou ony
skály Faraglioni, snad v památce na předky,
kteří ve vodách za těmito přírodními bójemi
zahynuli, snad i na znamení přízně, již mu
nevyzpytatelná příroda chce v jeho těžké
hodině poskytnout.“
Jiří Cieslar
Pátek 16/09
17.30 Nejkrásnější / Bellissima
Itálie 1951 / hrají: Anna Magnani,
Alessandro Blasetti, Walter Chiari,
Tina Apicella / CZT / 106 min. / 35mm
Méně známý Viscontiho film o matce,
která chce svou malou dcerku za každou
cenu dostat k filmu, má dvě význačné
kvality: první je nezvykle přesné postižení
živelné atmosféry v italské kinematografii
v době jejího největšího rozkvětu (se
„srdcem“ v ateliérech Cinecittà), druhou
představitelka role matky, Anna Magnani.
Visconti byl připraven využít hereččiny
silné osobnosti a (v rozporu se svými
zvyklostmi) ponechat jí prostor pro
samostatné dotvoření postavy přepjaté
matky, manipulující s dcerou v důsledku
vlastní touhy po seberealizaci. Sám sebe
si ve filmu Nejkrásnější zahrál Alessandro
Blasetti, jeden z nejlepších italských filmařů
předválečné éry.
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Pondělí 19/09
20.00 Vášeň / Senso
Itálie 1954 / hrají: Alida Valli, Farley
Granger, Massimo Girotti, Rina
Morelliová, Christian Marquand /
CZT / 113 min. / 35mm
+ krátký zvukový film z roku 1911
Bohéma / 5 min. / 35mm
Vášeň, svůj první barevný snímek a jeden
z vrcholů své tvorby i dějin italského filmu,
natáčel Visconti v době své intenzivní
operní činnosti. Milostné drama ženy,
zrazené a zrazující na pozadí historických
událostí, odehrávajících se v Benátkách
roku 1866, tj. za rakouské okupace a boje
o sjednocenou Itálii.
Úterý 27/09
20.00 Natálie / Le Notti bianche
Itálie – Francie 1957 / hrají: Maria
Schellová, Marcello Mastroianni,
Jean Marais, Clara Calamaiová /
CZT / 93 min. / 35mm
Dostojevského román Bílé noci nejrůznějším
způsobem inspiroval překvapivě velký
počet filmařů, naposledy předloni Paula
Vecchialiho, předtím například Jamese
Graye, Ivana Pyrjeva a samozřejmě Roberta
Bressona, jehož Čtyři noci jednoho snílka
patří k ponrepovským stálicím. Za snivý
lze označit i velmi zdařilý Viscontiho film,
který ovšem bressonovské snílkovství
nepřipomíná v ničem. Italský tvůrce zde
přetrhává poslední pouta, která ho pojila
s neorealismem, a vytváří si v ateliéru zcela
umělý, mytický svět.
Sobota 01/10
19.00 Gepard / Il gattopardo
Itálie – Francie 1962 /
hrají: Burt Lancaster, Alain Delon,
Claudia Cardinaleová, Serge
Reggiani, Pierre Clémenti,
Paolo Stoppa, Rina Morelliová,
Terence Hill (alias Mario Girotti)
CZT / 173 min. / 35mm

pro sicilský rod Salinů, který měl v erbu
obraz geparda.
„Šlechtictví, závazek k minulosti a k oněm
výlučným vzpomínkám jeho vrstvy jsou
Salinovou pravou mírou, s níž umí měřit
život. Názorně, fyzicky s ní přeměřuje –
krokuje v rozhodné chůzi prostor svého
paláce v Donnafugatě. Dokáže být ještě
svému domu hybatelem, středem, byť se
stále žalostnějším vědomím, že jeho svět
se propadá do záhuby. Ale to nezeslabuje,
spíš posiluje pýchu jeho kroků – jeho
vnitřní míry. (…) Salinovou mírou jsou
šlechtičtí předci, oni jižní, sicilští, z řeckého
dávnověku se rýsující řečtí bozi ze stěn
fresky v jeho paláci – v čele s mořským
bohem Poseidonem.“
Jiří Cieslar
Čtvrtek 06/10
20.00 H
 vězdy Velkého vozu /
Vaghe stelle dell’Orsa
Itálie 1965 / hrají: Claudia
Cardinaleová, Marie Bellová,
Jean Sorel, Michael Craig /
CZT / 93 min. / 35mm
Hvězdy Velkého vozu v sobě skrývají
hned několik interpretačních vrstev. Je
tu vrstva etruská, odkazující k místu
děje, jímž je Volterra, dále vrstva řecká,
kterou představuje Sandra coby Elektra,
dcera zavražděného krále Agamemnóna
a zrádné Klytaimnéstry. Vrstvu romantickou
předznamenává už titul filmu, citující
z Leopardiho básně, a leopardiovsky
laděnou postavou je také sebevraždou
vydírající Gianni. A to vše završuje vrstva
holocaustu, neboť otec obou sourozenců
zahynul v Osvětimi, pravděpodobně kvůli
udání své ženy a jejího milence. Sandra se
nemůže své minulosti vzdát, zapomenout
na dávná traumata, spojená s tajemným
rodinným sídlem a čarovnou Volterrou,
přestože jí není tak tragicky pohlcena jako
její bratr.

V barvách slunce a krve Visconti líčí, co
znamenaly bouřlivé události let 1860–1861
Program 09–10 / 16
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Sobota 08/10
20.00 Rodinný portrét /
Gruppo di famiglia in un interno
Itálie – Francie 1974 / hrají: Burt
Lancaster, Silvana Mangano, Helmut
Berger, Claudia Marsaniová, Claudia
Cardinaleová, Romolo Valli /
CZT / 118 min. / 35mm
„Ten základní pohyb upoutaného
i nezávislého poutníka, který se chce
zvenčí, osvobozován, dívat dovnitř, Visconti
vykonává i ve filmech svého stáří. Už při
tom mnoho necestuje: své misijní drama si
odehrává jen u sebe – v pohledech, o to
však drtivěji, vždy na rizikové hraně života.
Jako v Rodinném portrétu, když do ústraní
honosného paláce – starožitného muzea
vpustí smečku zkažených lidí, v nichž je
i něco dravě a nejistě opravdového.“
Jiří Cieslar
Středa 12/10
20.00 Smrt v Benátkách / Morte a Venezia,
Itálie – Francie 1971 / hrají: Dirk
Bogarde, Silvana Mangano, Björn
Andrésen, Romolo Valli, Mark
Burns / CZT / 120 min. / 35mm
„Ten, kdo očima krásu zřel
Tomu Smrt již domovem stala se.“
(Wer die Schönheit geschaut mit Augen
Ist dem Tod schon anheimgegeben.)
August von Platen (1835)

Richard Wagner, který skutečně našel svou
„smrt v Benátkách“ a který bude jednou
z hlavních postav Viscontiho následujícího
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
20. 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.
„Jen jako kuriozitu bych rád zmínil, že
úryvek z Mahlerovy čtvrté symfonie,
kterou ve filmu hraje Alfried na klavír,
hraje ve skutečnosti sám Gustav Mahler.
Jde o transkripci staré gramofonové
desky obsahující nahrávky hudby Mahlera,
Richarda Strausse a dalších komponistů
v jejich vlastním provedení.“
Luchino Visconti

Heim znamená domov, anheimgegeben
doslova „být dán domovu“, v přeneseném
smyslu „být dán napospas“ čemu.

Sobota 15/10
20.00 Nevinný / L’Innocente
Itálie – Francie 1976 /
hrají: Giancarlo Giannini, Laura
Antonelliová, Massimo Girotti,
Jennifer O’Neillová /
CZT / 119 min. / 35mm
Dílo Gabriela D’Annunzia Nevinný je
románem-zpovědí autora, představitele
italské literární dekadence. Pohled režiséra
je na rozdíl od spisovatele distancovaný,
dokonce ironický. Jeho Hermil se bezmocně,
ale zároveň v jistém sebedojetí, utápí
v dekorativních interiérech i exteriérech,
ve světě, v němž se forma cení výše než
skutečnost. Během velmi náročného
natáčení se nemocný Visconti několikrát
zranil a své poslední dílo dokončil na
pojízdném křesle, premiéry se již nedožil.
„Visconti se vyznal v této době, v těchto
salonech, v nichž se slušelo vyslechnout
povinnou dávku jednoho Mozarta, dvou
Schubertů a čtyř Lisztů, než se podával čaj
a petit fours. Zná ono prostředí, v němž
jeden sklopený či vyhýbavý pohled prozradí
o srdečních zmatcích víc než slova. Visconti
je sám viděl, žil mezi těmito lidmi a v této
společnosti. Onen filmový pár, který je od
sebe odtrhován bolestivou žárlivostí, která
jej ale také dramatickým způsobem drží
pohromadě, to jsou jeho vlastní rodiče.
A portrét Giuliany Hermilové, v dějinách
filmu jeden z nejkrásnějších portrétů ženy
a matky, je zároveň Viscontiho posledním
vyznáním lásky na adresu vlastní matky,
donny Carly.“
Laurence Schifano

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
20
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„Otázka, kterou si kladu, zní, zda je možné
přeložit do filmu nuance čínských kreseb, až
do těch nejjemnějších linií.“
Kendži Mizoguči
„Mizogučiho umění na jedné straně dokazuje,
že život, ten pravý, je jinde, že je ale přesto
tady, a sice v kráse – cizí a zářivé.“
Jean-Luc Godard

Mizoguči
–
hledání
ztraceného
života

„Bylo to v první půli padesátých let, když
na festivalu v Benátkách triumfovaly
v letech 1952, 1953 a 1954 snímky Život
milostnice O’Haru, Povídky o bledé luně
po dešti a Správce Sanšó, kdy se na
Západě stalo Mizogučiho jméno synonymem
kinematografické krásy. Svět právě objevil
jeho mladého krajana Akiru Kurosawu a jeho
filmy Rašomon a Sedm samurajů. Nám se ale
zdálo, že to byl Mizoguči, tvůrce více než
šedesáti v Evropě nespatřitelných snímků,
kdo ,sedmé umění‘ rozžhavil a posunul na
nejvyšší úroveň.“
Noël Simsolo
„Co pro nás na Západě znamenalo před rokem
1952 dílo Mizogučiho, největšího japonského
filmaře? Nic nebo ne víc než hromadu krabic
s filmy, které byly v japonských studiích
zapomenuty podobně jako Angkor Vat
v džungli. Jen náhodě vděčíme za to, že
zůstaly zachovány stejně jako Pompeje nebo
Vivaldiho hudba. Za méně příznivých podmínek
mohla být tato díla provždy zničena. Co by
z nich dnes zbylo? Ani nejvágnější vzpomínka,
dokonce ani představa.“
Jean Douchet
„Chci dělat filmy jako emakimono.
Aby měly od nynějška onen přímočaře
neodvolatelný charakter rolovaného obrazu.
Ať se na ně člověk dívá od části k části,
aniž by někdy získal pocit, že se musí vrátit
zpět na začátek. Na rolovaném obrazu se
dá dějový proud sledovat od sekvence
k sekvenci až do konce a najít přitom
v obrazech odpovídající zvraty a vrcholy,
slabost i sílu.“
Kendži Mizoguči
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Středa 07/09
17.30 U
 křižovaní milenci /
Čikamacu monogatari
Japonsko 1954 / hrají: Kazuo
Hasegawa, Kjóko Kagawaová,
Eitaró Šindó, Jóko Minamidaová /
CZT / 94 min. / 35mm
V sedmnáctém století se v Japonsku
manželská nevěra trestala ukřižováním
provinilé dvojice. Při natáčení příběhu
potrestané lásky tiskařského tovaryše
a mladé ženy jeho mistra se Mizoguči držel
stylotvorných prvků divadla kabuki, ale
svému dílu dodal kritický akcent, útočící na
tehdejší mravní kodex vůbec.
Pondělí 03/10
20.00 Ž
 ivot milostnice O’Haru /
Saikaku ičidai onna
Japonsko 1952 / hrají: Kinujo
Tanakaová, Toširo Mifune, Ičiro Sugai /
CZT / 128 min. / 35mm
Příběh strastiplné životní pouti krásné
dcery zámožného kupce divák rozplétá
pomocí vzpomínek stárnoucí kurtizány, jež
vstoupila do chrámu, aby se tady na okamžik
pozastavila nad svým smutným osudem.
Proud dávno zasutých obrazů vyvolá jedna
z mnoha svatých soch, která ženě připomene
tvář jejího někdejšího mladého milence, za
něhož se nesměla provdat kvůli rozdílnému
společenskému postavení.
„V Životě milostnice O’Haru i v dalších
filmech z padesátých let je nápadné, jak se
Mizoguči zcela oddává estetice dlouhých
záběrů – v aranžmá i v kompozici. Skoro jako
kdyby byly přechody mezi záběry zrušeny.
Při každém střihu máte pocit, jako ve
Viscontiho Gepardovi, že se podle šablony
,obrací stránka‘. Skončí-li jedna scéna,
prolneme se plynule do následující, jako
kdyby vůbec neexistovala časoprostorová
změna s tímto aktem spojená.“
Noël Burch
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Pondělí 17/10
20.00 Povídky o bledé luně po dešti /
Ugetsu monogatari
Japonsko 1953 / hrají: Masajuki
Mori, Kinujo Tanakaová, Mačiko
Kjóová / CZT / 90 min. / 35mm

Sobota 22/10
17.00 Císařovna Jang Kwei-Fei / Jókihi
Japonsko 1955 / hrají: Mačiko Kjóová,
Masajuki Mori, Só Jamamura, Sakae
Ozawa / CZT / 85 min. / 35mm

Jedno ze tří v současnosti nejvýše
hodnocených děl dějin japonského filmu
(vedle Příběhu z Tokia J. Ozua a Sedmi
samurajů A. Kurosawy). Sugestivní mystická
atmosféra se zde nepostřehnutelně prolíná
s krutou japonskou realitou druhé poloviny
osmnáctého století, přízraky oslovují živé
bytosti. V nepřehledné válečné době se
odehrává příběh hrnčíře Gendžura, jenž
sní o slávě umělce, a jeho švagra Tobeie,
který se touží prosadit jako válečný hrdina.
V tomto svém snažení muži zapomenou
na své manželky, které by nyní nejvíce
potřebovaly jejich ochranu. Oběti žen
však nejsou marné, neboť dovedou muže
k prozření, pochopení skutečných hodnot.
„Mizogučiho Japonsko se tu a tam příliš
neliší od Dreyerova Dánska, kde jsou ve
Dnu hněvu upalovány čarodějnice a ve
Slově lidé vstávají z mrtvých – zdánlivě,
aniž by k tomu byl jiný důvod než struktura
světla. Skutečně skutečný svět je oproti
tomu – stejně jako svoboda či láska – čímsi
nebesky nedosažitelným.“
Tag Gallagher (2000)

Jokihi, japonský název historického filmu
Císařovna Jang Kwei-Fei, je jméno ženy,
která skutečně žila v osmém století v Číně
za dynastie Tang. Do řady zpracování tohoto
příběhu prosté dívky, která se z dvorní
kuchyně dostala na výsluní přízně a moci, se
v roce 1955 zařadil také 86. film Kendžiho
Mizogučiho, jeho první barevný. Ocenění na
MFF v Benátkách jen upevnilo Mizogučiho
pověst největšího japonského režiséra.
Středa 26/10
17.30 Ulice hanby / Akasen Čitai
Japonsko 1956 / hrají: Mačiko Kjóová,
Aiko Mimasuová, Ajaku Wakaoová /
CZT / 79 min. / 35mm
Po dvou barevných historických filmech
má poslední, 88. Mizogučiho snímek Ulice
hanby téměř dokumentaristické ladění.
K jeho úspěchu jistě přispěl také fakt, že
na téma prostituce, na něž se tu režisér
zaměřil, byla tehdy soustředěna celá
japonská veřejnost. V parlamentu se právě
projednával návrh zákona zakazujícího
veřejné domy. Jak je hledání východiska
složité, však nakonec ukázalo vyústění
příběhu i sama realita.

Čtvrtek 20/10
17.30 Správce Sanšó / Sanšó dajú
Japonsko 1954 / hrají: Eitaro
Šindó, Kinujo Tanakaová, Kjokó
Kagawaová / CZT / 116 min. / 35mm
Rok po Povídkách o bledé luně po dešti
realizuje Mizoguči svůj druhý nejproslulejší
film, Správce Sanšó, na motivy legendy
z jedenáctého století, literárně zpracované
Mori Ogaiem v roce 1915. Pokora a rodinná
sounáležitost tady vítězí nad tragickým
životním příběhem sourozenců, chlapce
a dívky, zavlečených do otroctví.
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Károly Makk

Podobně jako u jeho polského vrstevníka
Andrzeje Wajdy se dají i na kariéře
devadesátiletého Károlyho Makka studovat
jak dějiny kinematografie jedné země,
tak obecná politická a kulturní historie
režisérovy vlasti, to jest Maďarska. Tamní
filmová kritika by s ním pravděpodobně
měla menší problémy, kdyby se od počátku
stylisticky vyhranil podobně radikálně,
jako to udělali Miklós Jancsó, Gábor Bódy
nebo Béla Tarr. Nevěděla si ale dlouho rady
s eklekticismem Károlyho Makka. Pokud se
dá vůbec za eklekticismus označit, když
má někdo ve svém rejstříku do očí bijící
stylistické novátorství i kultivovanou zábavu
pro nejširší divácké vrstvy. Když se Makk
po dramatech o lidech v bezvýchodných
situacích (mj. Dům pod skalou, 1958) a po
náročném modernistickém dramatu Posedlí
z roku 1961 vrací k žánru komedie, v němž
se v padesátých letech prosadil (Liliomfi,
1954, Pohádka o hlavní výhře, 1956), je
část kritické obce připravena nad ním zlomit
hůl. Pak ale přichází rok 1970 a s ním jeden
z nejlepších maďarských filmů, Dny čekání,
cena poroty na festivalu v Cannes, a další
neoddiskutovatelné umělecké úspěchy
sedmdesátých let, Kočičí hra, Počestná
noc a politický odvážný Za cihlovou zdí
(1979). Po pádu komunismu, jenž mu umožní
natočit protistalinské Maďarské rekviem
(1990), nastává pozdní fáze Makkovy
tvorby, charakterizovaná, podobně jako
u jeho kolegy Istvána Szabóa, koprodukcemi
s kinematografiemi bývalého Západu.

Pátek 02/09
17.30 K
 rásné prázdniny / Bolondos vakáció
Maďarsko – Rumunsko 1967 /
hrají: Béla Ernyey, Zsuzsa Liskaová,
Ilinca Tomoreveaunová, István
Sztankay / CZT / 80 min. / 35mm
Bláznivá komedie o prázdninovém
dobrodružství několika mladých lidí.
Režisérova přiznaná inspirace francouzskou
veselohrou dává stylizovanou lehkost
příběhu, v němž se hrdinové filmu vydávají
za přeludem, poblouzněni láskou. Film plný
barev na cestě od Balatonu k Černému moři.
Pondělí 05/09
17.30 Z
 álety krále Matyáše /
Mit csinált Felséged
Maďarsko 1964 / hrají: Irén Psotaová,
Iván Darvas, Éva Papová, Ildikó
Pécsiová / CZT / 78 min. / 35mm
Kostýmní veselohra na motivy románu
Kálmána Mikszátha Jeho Výsost na scestí
nás zavádí do Uher v druhé polovině
patnáctého století. Král Matyáš, mezi lidem
známý svou vášní pro ženy, se v převleku
vydává po svém království a setkává se se
třemi krásnými dívkami. Ovšem i jeho žárlivá
žena, královna Beatrice, se převlékne za
rytíře a jde krále hledat.
Neděle 02/10
17.30 H
 rát za každou cenu / Játszani kell
Maďarsko – USA 1984 /
hrají: Christopher Plummer,
Maggie Smithová, Adolph Green, Elke
Sommerová / CZV / 105 min. / 35mm
Hlavními postavami situační komedie, jíž
za námět posloužila divadelní hra Ference
Molnára Gardista z roku 1910, jsou
obdivovaný, ale také samolibý broadwayský
herec Fitzroy a jeho žena, scenáristka
Lily. Vděčnou zápletkou příběhu se stane
Fitzroyova dvojrole, když se začne vydávat
za šaramantního italského herce, svůdníka
a za Lilyiny stálé přítomnosti natáčí film
podle jejího scénáře.
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Pondělí 10/10
17.30 Dům pod skalou / Ház a sziklák alatt
Maďarsko 1958 / hrají: János Görbe,
Irén Psotaová, Margit Baraová /
CZT / 92 min. / 35mm
Dům pod skalou je baladickým příběhem
tří osudem poznamenaných lidí, pro něž
zvláště platí renoirovské „každý má své
důvody“. Ferenc je vyčerpaný prožitkem
válečného zajetí a nečekanou smrtí své
mladé ženy, jeho švagrová Terka trpí pro
svůj hrb a krásná Zuzana svou minulostí
panské milenky. Od počátku je jasné, že tato
nesourodá trojice se bude snažit překonat
svá „zatížení“ v těsném prostoru domu pod
skalou marně, že nová naděje společného
života Ference a Zuzy nemůže pod žárlivým
dohledem hrbaté Terky obstát. A přesto
nás každý dějový zvrat nějak zaskočí, když
se vynoří po ostrém střihu, který posune
zachycený příběh o něco blíže k tragickému
vyústění.
Pátek 14/10
17.30 Před bohem a lidmi /
Isten és ember elött
Maďarsko 1968 / hrají: János
Görbe, Irén Psotaová, Slobodanka
Markovicová, Jácint Juhász /
SLT / 82 min. / 35mm
Makkovi hrdinové se stávají zločinci nikoliv
z přesvědčení, přirozeného sklonu, nýbrž
vždy pro svoji zoufalou snahu si polepšit,
rychleji posunout svůj život blíže vysněné
představě, a proto si nakonec sami volí
trest. Stejně se tak děje s postavami jeho
filmu Před Bohem a lidmi, v němž si deset
let po Dni pod skalou opět ústřední dvojici
zahráli režisérovi oblíbení herci, vynikající
János Görbe a Irén Psotaová. Vygradovaným
pojetím dramatické zkratky Makk příběh
řeckých emigrantů v Maďarsku již otvírá:
každý z rychle následujících výstřelů vyvolá
nový střih a s ním nový obraz. Na konci
úvodní sekvence je pak ucelená divákova
představa o minulosti hlavních hrdinů, bez
jediného slova komentáře.
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Středa 19/10
20.00 Dny čekání / Szerelem
Maďarsko 1970 / hrají: Lili Darvasová,
Mari Töröcsiková, Iván Darvas, Erzsi
Orsolyaová / SLT / 82 min. / 35mm
+ krátký film
Zoltán Huszárik / Elegie / Maďarsko
1965 / 19 min. / 35mm
Jeden z velkých filmů o lásce (v originále
se i tak jmenuje) a o věrnosti v těžkých
dobách; rok 1953 je i v Maďarsku obdobím
nejtužšího stalinismu. Odkud se má vrátit
ten, na nějž se tu čeká, se dá mezi řádky
snadno vytušit. Ve Dnech čekání je tok
událostí prokládán rytmicky oddělenými
obrazovými „sériemi“ dvojího typu: první
je zřetězením starých fotografií a retro
záběrů, jejichž přítomnost lze odůvodnit
představami jedné z ústředních postav
dramatu a motivem ztrácení se v paměti.
Ke druhému typu náleží variované „série“
záběrů-zátiší krajiny a domácích předmětů,
které již nejsou narativně nijak motivované.
Výsledkem tohoto sblížení kinematografie
s výtvarným a hudebním uměním je jeden
z nejpůsobivějších maďarských filmů vůbec.
Jeho kameramanem byl János Tóth, který
svými záběry přispěl již dříve k seriální
formě slavné Elegie Zoltána Huszárika. Tu
nyní uvádíme jako předfilm.

dvou stárnoucích sester vznikl podle
povídky a následně i úspěšné divadelní
hry Istvána Örkényho. Tříšť vzpomínek,
představ a reality umocnil režisér Makk
asociativně pojatou obrazovou a zvukovou
montáží. Přesto snímku dominují herecké
výkony obou hlavních představitelek, do
češtiny kongeniálně nadabovaných Danou
Medřickou a Nelly Gaierovou.
Čtvrtek 27/10
17.30 Počestná noc / Egy erkölcsös éjszaka
Maďarsko 1977 /
hrají: Irén Psotaová, Margit
Makayová, György Cserhalmi /
CZT / 97 min. / 35mm
Další úspěch a zároveň žánrový skok
pro Makka představovala hořká komedie
Počestná noc, odehrávající se v nostalgické
atmosféře konce devatenáctého století.
Prostředí nevěstince se pro režiséra
stalo podnětem k zachycení obrazu celé
společnosti, která klame a chce být
klamána. S večerem se děvčata a jejich
mamá převlékají ze střídmých šatů do svých
„pracovních“ úborů a ctihodní páni města
opouštějí své rodinné krby, aby hýřili až do
kuropění. Ze zaběhnutého zvyku je vytrhne
až návštěva jedné staré dámy…

Pondělí 24/10
17.30 Kočičí hra / Macskajáték
Maďarsko 1974 / hrají: Margit
Dajkaová, Elma Bullaová /
CZV / 96 min. / 35mm
V Makkových snímcích z počátku
sedmdesátých let Dny čekání a Kočičí hra,
je audiovizuální materiál uspořádán nejen
podle logiky vyprávění, ale také za účelem
vytvoření samostatných, na vyprávění
nezávislých vzorců podle rytmických,
výtvarných a jiných principů. Teoretici
modernistické narace (Burch, Bordwell,
Kovács) upozorňují na souvislosti s vývojem
v poválečné hudbě a pro tento typ filmů
zavádějí označení parametrická či seriální
kompozice. Kočičí hra, film o vztahu
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Čtvrtek 08/09
17.30 Thomas H. Ince – Reginald Barker /
Aristokrati / The Thoroughbred
USA 1916 / hrají: Frank Keenan,
Margaret Thompsonová / CZT /
+ krátké filmy / celkem 101 min. /
35mm

Film před
sto lety

Jméno Thomase Harpera Ince, který patřil
k hlavním kreativním osobnostem desátých
let, zůstalo dodnes pojmem zejména
díky ambicióznímu symbolistnímu opusu
Civilizace, jemuž bude patřit příští večer
našeho cyklu. Ze stejného roku pochází
i méně známý snímek Aristokrati, kterým
zakončíme naše první malé panorama
amerického filmu L. P. 1916. Komika Marcela
Pereze v něm uvidíme ve snímku Všudybyl
si vypůjčil cizí ženu (Lend Me Your Wife)
v hercově režii a v produkci Williama
Dunna, Lloyda Hamiltona v Krotitelích
hadů (Ham Takes a Chance) v režii Williama
Beaudinea, Macka Swaina v Jeho hořké
pilulce (His Bitter Pill) v režii Freda
Hibbarda alias Fishbacka, jiného někdejšího
Chaplinova partnera Forda Sterlinga ve
snímku V sanatoriu (The Snow Cure) v režii
Arvida Gillstroma a konečně málo známého
začátečníka Olivera Hardyho (ještě bez
Laurela) ve zcela raritních Muzikantech (Try
This on Your Piano) v režii Franka Griffina.
Největší dobová westernová hvězda Tom
Mix režíruje sám sebe ve snímku Tom Mix
v nebezpečí (The Cowpuncher’s Peril).
Středa 14/09
17.30 Albert Capellani /
Španělská msta / Feast of Life
USA 1916 / hrají: Clara Kimball
Youngová, Paul Capellani, Doris
Kenyonová / CZT / 44 min. / 35mm
„Capellaniho excelentní výkon vězí ani ne
tak v rozsahu a průraznosti jako u Griffitha,
jako spíš ve vybraném propracování detailů
a fines.“
Allen Corliss (1917)

prominentních evropských režisérů začala
rokem 1914 a příchodem Alberta Capellaniho
do USA. Jeho francouzské filmy zde byly
známé a ceněné, a tak tvůrce disponující
energickou osobností a organizačním
talentem neměl sebemenší problém se na
nové podmínky adaptovat; brzy se o něm
v odborném tisku psalo jako o režisérovi,
který důsledně vede herce k méně
teatrálnímu způsobu hraní, než jaké bylo
v polovině desátých let ve filmu obvyklé.
Promítnutí raritního snímku Španělská
msta z kopie NFA během boloňského
festivalu Cinema Ritrovato v červenci 2011
bylo odbornou veřejností hodnoceno jako
jeden z objevů retrospektivy díla Alberta
Capellaniho.
Thomas H. Ince / Civilizace /
Civilisation or He Who Returned
USA 1916 / spolurežie Reginald
Barker, Raymond B. West / hrají:
Howard Hickman, Kate Bruceová,
Charles French / CZT / 61 min. / 35mm
Dne 5. září 1916 měla premiéru Intolerance,
vrcholné dílo D. W. Griffitha a dodnes
jeden z nejsilnějších pacifistických filmů.
Za jeho komerčním fiaskem stála mj. rychle
se měnící politická situace válečných let,
která naopak přišla k dobru druhé „filmové
fresce“ roku 1916, Civilizaci. Stejně jako
Griffith nezapomněl ani Thomas H. Ince
při sestavování seznamu jednajících osob
na Ježíše Krista, který u něj ovšem nejen
káže o míru, ale zajímá se i o ponorky;
nic se koneckonců v daný okamžik nejeví
důležitější a pro lidstvo blahodárnější,
než zničit císařské Německo. Původně
dvouhodinový film obsahoval i záběry
s prezidentem Wilsonem, gratulujícím
Inceovi za jeho film; epilog, jež měl
údajně přispět k Wilsonovu znovuzvolení.
Griffithova superiorita je dnes mimo vší
diskusi, Inceův snímek zůstává nicméně
nesmírně cenným historickým svědectvím
o náladě doby.

Dnes už stoletá osvědčená politika
soustavného hollywoodského importu
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Úterý 04/10
17.30 Jakov Protazanov a Jevgenij Bauer
Jakov Protazanov /
Piková dáma / Pikovaja dama
hrají: Ivan Mozžuchin, Vera Orlovová /
CZT / 42 min. / 35mm
Jevgenij Bauer /
Život za život / Žizň za žizň
hrají: Ivan Perestiani, Vera
Cholodnaja / CZT / 43 min. / 35mm
Jevgenij Bauer / Umírající labuť /
Umirajuščij lebeď
hrají: Vera Karalliová, Andrej Gromov,
Ivan Perestiani / CZT / 35 min. / 35mm
V díle Jevgenije Bauera a Jakova
Protazanova vrcholí kolem roku 1916
umělecká tvorba z posledních let carského
Ruska, Bauer zemře již následujícího roku
ve věku pouhých 52 let a Protazanov po
revoluci odejde společně s hereckým idolem
Ivanem Mozžuchinem do francouzského
exilu. Mozžuchina uvidíme v roli Hermana
v adaptaci slavné Puškinovy novely Piková
dáma, z Bauerovy filmografie promítneme
drama dvou sester milujících jednoho muže
Život za život a E. A. Poea připomínající
nádherně dekadentní drama o posedlém
malíři a jeho nešťastném modelu, němé
baletce, Umírající labuť.
Úterý 18/10
17.30 + 20.00 Louis Feuillade /
Judex / Judex
Francie 1916 / hrají: René
Cresté, Marcel Lévesque,
Louis Leubas, Georges
Flateau, Musidora, Jean
Devalde, Édouard Mathé,
Gaston Michel, Yvette
Andréyorová / CZT /
2x 110 min. / 35mm
Po světovém úspěchu svého Fantomase
z roku 1913 a jeho několika pokračováních
a po mistrovských Upírech z roku 1915
přichází Louis Feuillade v roce 1916
s příběhem tajemného mstitele Judex –
32

soudce živých i mrtvých, který zabírá
i v naší verzi úctyhodné tři a půl hodiny
promítacího času a jehož úspěch si opět
vynutil pokračování (Judexovo nové
poslání, 1917).
„Crestého Judex měl patrně ve své době
pro diváky tu přitažlivost, jakou má dnes
Conneryho James Bond. Na druhé straně
však jako by ještě ve dvacátých letech
mělo i modlářství filmového publika na
krok k hluboké autenticitě skutečných
kolektivních mythů, jež možná teprve
další civilizační rozvoj zploštil k dnešní
povrchnosti pouhých masových stereotypů.
Jeví-li se z jednoho hlediska Crestého
herectví ve srovnání se standardisovanou
suverenitou bondovských supermanů jen
jako jejich naivní předobraz, jímavý nanejvýš
poněkud ochotnickou toporností, je na
druhé straně možné číst z jeho rozvážných,
střídmých, ale i odvážně velkorysých
gest, připomínajících pohyby somnambula,
rovněž jakési ztracené poselství z let,
s nimiž jako by nenávratně zanikla nejedna
z podstatných lidských potencí a perspektiv.
Podmanivou nesourodostí kontrastních
prvků, či snad jejich lautréamontovsky
‚nahodilého setkání‘ působí jedna
z nejsilnějších scén prvního Judexe,
odehrávající se v sugestivním prostředí
starého mlýna. Po dramatickém souboji
s Jeanem Devaldem vrhne se v ní náhle
Musidora ke dveřím a než se její soupeř
stačí vzpamatovat, podaří se jí uprchnout
do vedlejší místnosti, kde se zamkne,
aby se tu bleskurychle převlékla… do
nejmodernějších plavek, v nichž uprchne
s hbitostí profesionální závodnice mlýnským
náhonem.“
Petr Král
„Tisk prorokoval, že věštecký René Cresté,
tajemný, souchotinářský a osudový, bude za
dlouhých večerů znepokojovat ženská srdce.
Tuberkulosa mu na to nenechala mnoho
času, zemřel 3. prosince 1922 ve věku
čtyřiceti let.“
Francis Lacassin
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Cannes 2016 /
Semaine
de la critique

Září přináší v Ponrepu už tradičně možnost
seznámit se s kompletní krátkometrážní
kolekcí, která byla uvedena na letošním
mezinárodním filmovém festivalu v Cannes
jako součást oficiální soutěžní sekce
Semaine de la critique (Týden kritiky). Praha
tak opět stojí po boku dalších světových
metropolí, v nichž repríza probíhá, vedle
Paříže jsou to Bejrút, Fort-de-France, Lima,
São Paulo, Morelia či Porto Vecchio.
Identicky jako v Cannes bude výběr filmů
promítnut ve dvou programových blocích.
Poprvé budou letos projekce rozšířeny
o tzv. Film de clôture (Zakončovací film)
a o Séance 50+5.
Uměleckým ředitelem Semaine de la critique
je bývalý šéfredaktor měsíčníku Cahiers du
cinéma Charles Tesson, výběrovou komisi
krátkometrážní soutěže i letos vedl Fabien
Gaffez spolu s Pierrem-Simonem Gutmanem,
které diváci Ponrepa znají z minulých
ročníků.

Sobota 17/09
20.00 C
 annes 2016 / Oficiální výběr
krátkometrážních filmů
Semaine de la critique I. / CZT / HD
Rina B. Tsou / Arnie
Taiwan – Filipíny 2016 / 24 min.
Při pobytu v přístavu Kaohsiung, zakoupí
Arnie, námořník z Filipín zásnubní prsten
pro svou přítelkyni. Moment, jež mohl
být nejšťastnějším v jeho životě, nabere
nečekaný zvrat, když se dozvídá, že jeho
vyvolená čeká dítě, ale Arnie není otcem.
Pedro Peralta / Ascensão
Portugalsko 2016 / 18 min.
Za úsvitu se skupina vesničanů pokouší
vyprostit tělo mladého muže ze studny.
Ženy se zahalují tichem, zatímco muži musí
čelit situaci. V centru všeho dění je matka,
jež čeká na tělo svého syna. Jak může být
život přerušen, když se příroda neustále
a nezaměnitelně obnovuje.
Cristèle Alves Meira /
Campo de víboras
Portugalsko 2016 / 20 min.
Ve vesnici na severovýchodě Portugalska se
odehrála podivná tragédie. Stará dáma byla
nalezena mrtvá v zahradě zamořené zmijemi.
Její čtyřicetiletá dcera Lurdes utekla,
aniž by o tom komukoliv řekla. Pomluvy
o tajemném osudu jejich domu se šíří rychle
po vesnici.
Fellipe Fernandes / O delírio
é a redenção dos aflitos
Brazílie 2016 / 21 min.
Dům, ve kterém žije, představuje nebezpečí.
Musí odejít.
Antoine de Bary / Dětství šéfa /
L’enfance d’un chef
Francie 2016 / 15 min.
Vincentovi je dvacet let a je nadějným
hercem. Dostane nabídku hlavní role ve
filmu roku, v životopisném snímku o mládí
Charlese de Gaulla. Ve stejné době se jeho
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rodiče rozhodnou přestěhovat do Orléansu
a nutí syna se osamostatnit. Film sleduje
Vincentovy první kroky k samostatnosti.
Název odkazuje ke stejnojmenné novele
J.-P. Sartra ze souboru Zeď (1939).
Neděle 18/09
20.00 Cannes 2016 / Oficiální výběr
krátkometrážních filmů
Semaine de la critique II. / CZT / HD
Konstantina Kotzamaniová / Limbo
Řecko – Francie 2016 / 30 min.

Sobota 24/09
18.30 Séances spéciales / Film de clôture
Tři dámy v režisérském křesle, dvě hvězdy
současného francouzského filmu, jedna
amerického: Sandrine Kiberlainová, Laetitia
Casta a Chloë Sevigny.
Sandrine Kiberlainová /
Hezká postava / Bonne figure
Francie 2016 / hraje: Chiara
Mastroianniová / 13 min. / CZT / HD
V průběhu večerní slavnosti, na které
byla odměněna za svůj herecký výkon, se
Françoise dostává vřelých a obdivných
pohledů. Oslňuje krásnou róbou, jež ji padne
jako ulitá. Když se ocitá zpět doma, nedaří
se jí zdolat zapínání na šatech. Absence
jakékoli pomoci jí zpřítomňuje hloubku její
osamělosti.

Levhart ulehne vedle kůzlete. Vlk bude
bydlet s jehňaty. A chlapec je povede.
12+1 dětí a mrtvé tělo velryby na břehu…
François Jaros / Oh, what
a wonderful feeling
Kanada 2016 / 15 min.

Laetitia Casta / Ve mně / En moi
Francie 2016 / hrají: Yvan Attal, Lara
Stoneová / 26 min. / CZT / HD

Noc, mladá žena, kamiony.
Wregas Bhanuteja / Prenjak
Indonésie 2016 /13 min.
Diah pozve Jarwo do skladu během polední
pauzy. Potřebuje rychle získat peníze.
Nabídne Jarwovi zápalku za deset tisíc
rupií. S pomocí této zápalky Jarwo může
pozorovat její pohlaví.

Filmový režisér přijíždí do pařížské Opery,
aby zde natočil svůj příští film. Přichází
o inspiraci a snaží se nalézt východisko ze
svého osamocení a strachu z neúspěchu.
S každým dalším krokem, se mu vrací
imaginace a podivuhodné postavy jej provází
a navrací mu touhu tvořit a milovat.

Erwan Le Duc / Voják panic /
Le soldat vierge
Francie 2016 / 39 min.
Dva vojáci, Daniel a Jérôme, odešli do války,
kterou nespatříme a nic o ní nevíme. Jérôme
utrpí vážné zranění, brzy zemře, mluví
o tom, uvědomuje si to, má strach. Zašeptá
Danielovi své poslední přání. Nechce zemřít
jako panic, chce zemřít pomilován.
Luca Tóthová / Superbia
Maďarsko 2016 / 16 min.
Domorodci ze smyšlené země Superbia, kde
muži a ženy tvoří oddělená společenství.

nejoriginálnějšího režiséra, jaký se v Izraeli
v posledních deseti letech objevil. Tvůrce
dramat Policista a Učitelka (na Febiofestu
2015 pod názvem Básník ze školky)
přichází tentokrát se středometrážním
Deníkem svatebního fotografa, „nejvíce
nezařaditelným a často komickým“ snímkem
letošní kolekce. „Tímto narychlo načrtnutým
dílkem Nadav Lapid nanovo dokládá, jak
daleko až nás může dovést kamera, jež
s sebou nese a musí nést touhu i ohrožení,“
poznamenává v červnovém čísle Cahiers du
cinéma Joachim Lepastier.
+ krátký film
César Augusto Acevedo /
Los pasos del agua
Kolumbie 2016 / 12 min. / CZT / HD
Dva skromní rybáři žijící v zapomenuté vísce
na břehu řeky Cauca jednoho dne zjistí, že
se do jejich sítě zamotalo mrtvé tělo. Aniž
by nález oznámili úřadům, rozhodnou se, že
tělo pohřbí sami a vydají se na cestu napříč
džunglí.

Chloë Sevigny / Kitty
USA 2016 / hrají: Edie Yvonneová,
Ione Skyeová / 14 min. / CZT / HD
Filmová adaptace povídky Paula Bowlese.
Příběh mladé dívky, která se mění v kočku,
když dospívá a vzdaluje se vlivu rodiny.
Sobota 24/09
20.30 Nadav Lapid /
Deník svatebního fotografa /
Myomano shel tzalam hatonot
Izrael 2016 / hrají: Ohad Knoller,
Naama Preisová, Dan Shapira /
40 min. / CZT / HD
Zvláštní událostí letošního pražského výběru
z canneského Semaine bude česká premiéra
nového snímku Nadava Lapida, bezesporu
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Villon

Já u pramene jsem a žízní hynu
horký jak oheň, zuby drkotám
dlím v cizotě, kde mám svou domovinu
ač blízko krbu, zimnici přec mám
nahý jak červ, oděn jak prelát sám
směji se v pláči, doufám v zoufání
mně lékem je, co jiné poraní
mně při zábavě oddech není přán
já sílu mám a žádný prospěch z ní
srdečně přijat, každým odmítán.

situovanou do roku 1456. Jak to u mladých
autorů bývá zvykem, nechal i Stevenson
volný průchod svým zálibám v temnu a ve
smrti a promítl sám sebe do Villona-vyvrhele a zločince, k nelibosti části
dobové kritiky. Tomuto romantickému
ladění je i věrný majoritně polský film
Stanisława Różewicze Podivný host,
natočený v Českém Krumlově, Třeboni
a dalších českých lokalitách. Film vzniklý
v pohnutých časech roku 1989 se dostal do
českých kin teprve v červenci roku 1991.

Milovník hezkých čísel si může představit,
že tomu bylo před 555 lety, kdy autor
těchto veršů odešel z tohoto světa.
Vyloučeno to není, poslední známka
života mnohonásobného delikventa
pochází z roku 1463 a týká se omilostnění
k smrti odsouzeného Villona, poté už se
vyobcovaný básník v nuceném vyhnanství
tiše vytrácí z dějin poezie i kriminalistiky.
Kinematografie se o Françoise Villona
začala zajímat už v roce 1914, přičemž
dříve než Francouzi jej coby romantického
hrdinu objevil Hollywood a rezervoval ho pro
herce, kteří byli v daný moment nejvíce „en
vogue“. Druhou hlavní postavou v těchto
silně idealizovaných biografiích byl obvykle
francouzský král Ludvík XI., v němém filmu
Král ulice z roku 1927 do ní vložil veškeré
své charisma uhlazeného aristokrata Conrad
Veidt, do té doby hlavní divácký magnet
německého expresionistického filmu.

Čtvrtek 22/09
17.30 A
 lan Crosland /
Král ulice / The Beloved Rogue /
USA 1927 / hrají: John Barrymore,
Conrad Veidt, Marceline Dayová,
Mack Swain / CZT / 92 min. / HD
Úterý 27/09
17.30 F
 rank Lloyd /
Kdybych byl králem / If I Were King
USA 1938 / hrají: Ronald Colman,
Basil Rathbone, Frances Deeová,
Henry Wilcoxon / CZT / 92 min. / 35mm
Pátek 07/10
17.30 S
 tanisław Różewicz /
Podivný host / Nocny gosć
Polsko – ČSR 1989 / hrají: Jacek
Mikołajczak, Ewa Dałkowská,
Henryk Machalica / CZT /
80 min. / 35mm

Johna Barrymorea v úloze Françoise Villona
v němém Králi ulice vystřídal ve zvukovém
filmu Kdybych byl králem z roku 1938 jiný
populární hollywoodský milovník s klasickou
divadelní průpravou, rodilý Angličan Ronald
Colman, Ludvíka XI. si zahrál Basil Rathbone,
budoucí ikonický Sherlock Holmes, zde
nicméně ještě v herecké škatulce obávaného
a respektovaného muže z vyšších kruhů.
Svému středověkému kolegovi věnoval
Robert Louis Stevenson v roce 1877
povídku A Lodging for the Night,
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DOLORES DEL RIO

Star!

Mimořádná exotická krása Dolores Del
Rio (1905–1983) nebyla z těch, které
po několika málo letech odkvetou. Spolu
s hereckým nadáním, jejž se rozhodla po
nástupu zvuku profesionálně kultivovat, jí
zajistila lákavé nabídky od období němého
filmu až do konce šedesátých let. Mexičanka
Dolores Asúnsolo y López Negrete, dcera
šlechtice baskického původu, absolvovala
svůj hollywoodský debut v roce 1925 a už
o rok později se její jméno stalo pojmem
– díky úspěšné válečné komedii Na poli cti
a slávy režiséra Raoula Walshe. Walsh ji
následně obsadil do svého dalšího díla Žena
s ďáblem v těle (1927). Velké dramatické
úlohy na divu čekaly až v rodném Mexiku,
kde navázala ve čtyřicátých letech plodnou
spolupráci s tamním národním klasikem
Emilio Fernándezem. Filmy jako Polní květ
(1943) nebo Maria Candelaria (1944) se
po válce s úspěchem promítaly u nás, na
rozdíl od několika zajímavých snímků, které
v této dekádě natočila v Hollywoodu spolu
s Orsonem Wellesem (neautorizovaná Cesta
do strachu, 1942) či s Johnem Fordem
(Uprchlík, 1947).
Pátek 23/09
20.00 John Ford / Uprchlík / The Fugitive
USA 1947 / hrají: Henry Fonda,
Dolores Del Rio, Pedro Armendáriz,
Ward Bond, J. Carrol Naish, Fortunio
Bonanova / CZT / 99 min. / HD
Pro svou první nezávislou produkci si John
Ford vybral jako námět román Grahama
Greena Moc a sláva (původně ho zamýšlel
natočit již před válkou s Thomasem
Mitchellem v hlavní roli), příběh kněze
odpadlíka v revolučním Mexiku. Scénář
Dudleyho Nicholse tlumí politické vyznění
a dvojznačnou postavu kněze přetváří
v klasického fordovského hrdinu: mírného,
uzavřeného, násilí neschopného muže, který
je připraven k jakékoli oběti. V úchvatných
černobílých obrazových kompozicích
Gabriela Figueroy se světlo stává
dramatickým prvkem.
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Agnes Ayres
Brigitte Bardot
Betsy Blair
Betty Blythe
Clara Calamai
Claudia Cardinale
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Pátek 30/09
17.30 Lloyd Bacon /
Wonder Bar / Wonder Bar
USA 1934 / hrají: Al Jolson,
Kay Francisová, Dolores Del Rio,
Dick Powell, Ricardo Cortez /
CZT / 61 min. / 35mm
+ filmový týdeník z roku 1927
mj. s Dolores Del Rio při návštěvě
Prahy / 9 min. / 35mm

lásky v luxusním prostředí a s na svou
dobu odvážnými kostýmy Gilberta Adriana
(nacházíme se ještě před zavedením
cenzurních předpisů tzv. production code).
A „božská“ zde smí hned na začátku pronést
svou známou repliku: „Jsem milá mladá
žena. Ne příliš milá a ne příliš mladá.“

Ve vídeňském operetním originále z roku
1930 to byl ještě Wunder Bar, o rok později
na Broadwayi a v roce 1934 ve filmu už je
to noční klub Wonder Bar, situovaný ovšem
na pařížský Montmartre. Wonder je jméno
jeho provozovatele, křestním jménem Ala,
snad proto, že ho hraje Al Jolson, v daném
roce nejlépe placený herec Hollywoodu. Ve
spletitém ději plném milostných romancí
a hlavně hudby a tance (v choreografii
Busby Berkeleye) smí Dolores Del Rio tančit
tango a být horkokrevná až ke zločinu,
neboť její amant ji podvádí (běda!) s neméně
krásnou, v tomto snímku ale upozaděnou
(hanba!) Kay Francisovou. Scéna, již v roce
1977 naši významní filmoví historikové
Myrtil Frída a Jaroslav Brož ve svém profilu
režiséra Lloyda Bacona označili za „vtipný
závěr v černošském nebi“, už dnešním
americkým strážcům politické korektnosti
moc vtipná nepřipadá. Never mind, welcome
to the Wonder Bar!

GRETA GARBO
Středa 05/10
17.30 Clarence Brown /
Inspirace / Inspiration
USA 1931 / hrají: Greta Garbo,
Robert Montgomery, Lewis Stone /
CZT / 67 min. / 35mm
Mladý muž mající před sebou diplomatickou
kariéru se zamiluje do ženy, která stojí
umělcům modelem. Námět převzatý
z románu Alphonse Daudeta Sapho (1884)
skýtal všechny předpoklady pro správný
film s Gretou Garbo: příběh nešťastné
42

+ předfilm
Screen Snapshots Seeing Hollywood
USA 1937 / 9 min. / 35mm
V krátkém vhledu do hollywoodského
hvězdného nebe meziválečné éry, kdy
toto nebe zářilo nejvíc, před našimi zraky
v rychlém sledu defilují Rudolph Valentino,
Gloria Swansonová, Douglas Fairbanks, Mary
Pickfordová, Theda Bara, Greta Garbo, Joan
Crawfordová, Gary Cooper a mnozí další.
Čtvrtek 13/10
17.30 Georges Fitzmaurice / Jakou mě
chceš mít / As You Desire Me
USA 1932 / hrají: Greta Garbo, Erich
von Stroheim, Melvyn Douglas, Hedda
Hopperová, Owen Moore /
CZT / 65 min. / 35mm
+ filmový týdeník z roku 1938
mj. s Gretou Garbo / 7 min. / 35mm
O co vlastně jde v divadelní hře, jež zabírá
tolik prostoru v Rivettově v Ponrepu letos
opět promítaném snímku Kdo ví? O rozdíl
mezi zdáním a pravdou, divadlem a životem.
„Jediné velké téma kinematografie“ – aspoň
podle Rivetta. Ztělesněním hádanky je žena,
tedy několik žen v té jedné, která se ptá:
„Jakou mě chceš mít?“ Když dáme přednost
mozku nebo srdci: může být odpověď stejná?
A když ne, na které odpovědi potom záleží?
Neprotiřečí si tu jenom osudy, ale také
morálka. A navíc – žena nabývá při každé
proměně úplně jiného vzezření a chování.
Něco takového je samozřejmě snem každé
herečky, zvlášť když se jmenuje Greta
Garbo. Nevíme, jak byl filmový znalec Rivette
spokojen s touto předválečnou americkou
adaptací Pirandellovy hry Jakou mě chceš
mít, ale nelze jí upřít, že se na rozdíl od
tehdejší i dnešní hollywoodské praxe
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vyvarovala nemístných simplifikací. Především
ale svedla dohromady dvě herecké legendy,
které spolu předtím a potom nikdy nehrály:
„božskou“ GG a Ericha von Stroheima, který
tu smí zase jednou dostát své pověsti „muže,
jehož nenávidět je potěšením“ (the man you
love to hate).
Pondělí 17/10
17.30 George Cukor / Žena dvou
tváří / Two-Faced Woman
USA 1941 / hrají : Greta Garbo,
Melvyn Douglas, Constance
Bennettová, Roland Young, Ruth
Gordonová / CZT / 83 min. / 35mm
K mýtu Grety Garbo neodmyslitelně patří
její časný odchod do ústraní (ve věku 36
let), díky němuž zůstala „nestárnoucí“, jak
se ostatně na „božskou“ star sluší. Úspěch
Lubitschovy Ninočky, která žasnoucímu
světu poprvé prezentovala „GG smějící
se“, Žena dvou tváří nezopakovala,
byť tento snímek George Cukora za
dobovým komediálním standardem v ničem
nezaostává. Po dlouhém váhání se Garbo po
osmileté přestávce rozhodla ještě jednou
pro velkou tragickou úlohu z rodu těch,
které ji kdysi proslavily, byla to Vévodkyně
z Langeais (balzacovská látka zfilmovaná
J. Rivettem pod názvem Nesahejte na
sekeru). Nelze než litovat, že tento
projekt brilantního německého režiséra
Maxe Ophülse z let 1949 až 1950 zůstal
nerealizován. Posledním filmem Grety Garbo
tak zůstala Žena dvou tváří.

předurčená pro role sebevědomých žen
činu, včetně těch historických, jako byly
madame Curie nebo Eleanor Rooseveltová.
Původem ze severního Irska, debutovala
Greer Garsonová na plátně v roce 1939
v první, britské adaptaci románu Sbohem,
pane profesore (r. Sam Wood). K dobytí
Hollywoodu jí stačí tři roky, v roce 1942 je
už paní Miniverovou ze stejnojmenného filmu
Williama Wylera, činorodou Londýňankou,
která musí zastat roli hlavy rodiny
v dramatických dobách, kdy její muž(i)
bojuje(í) na frontě. Rozmáchlý snímek
zaznamenal mnohem větší divácký úspěch,
než studio MGM čekalo, a získal podporu od
hlavy státu i od členů Americké akademie,
kteří mu udělili hned šest Oscarů, mj. za
nejlepší film roku, za nejlepší režii a za
nejlepší ženský herecký výkon.

CLARA CALAMAI
Posedlost
Natálie
viz cyklus Luchino Visconti

CLAUDIA CARDINALE
Gepard
Hvězdy Velkého vozu
viz cyklus Luchino Visconti

SIMONE SIGNORET
Zlatá hříva
viz text na straně 66

GREER GARSON
Úterý 11/10
17.30 William Wyler /
Paní Miniverová / Mrs. Miniver
USA 1942 / hrají: Greer Garsonová,
Walter Pidgeon, Teresa Wrightová,
May Whittyová / CZT / 122 min. / 35mm
Greer Garsonová (1906–1996) byla jistě
Dáma, ale dáma bez aristokratických
manýr, střízlivá, krásná, inteligentní, přímo
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Sobota 22/10
+
Středa 26/10
19.30 Maren Adeová /
Toni Erdmann / Toni Erdmann
Německo – Rakousko 2016 / hrají:
Peter Simonischek, Sandra Hüllerová,
Vlad Ivanov / CZT / 162 min. / BRD

životů jako ta velká nepojmenovatelná
chlupatá věc z poslední třetiny filmu Maren
Adeové… k naší zděšené radosti. Ne, takové
navštívení jsme v kinematografii už dlouho
nezažili.

Doch Schönres find ich nichts,
wie lang ich wähle
Als in der schönen Form
die schöne Seele.
Friedrich Schiller (1804)

Visitatio
Maren
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Ines, pracující u mezinárodní poradensko-podnikatelské firmy v Rumunsku, se musí
vyrovnat s nečekanou návštěvou: její otec
vážil cestu až z rodného Německa, aby
jí přijel položit obscénní otázku, zda-li
je opravdu šťastná. Záhy se objeví další
nevítaný host, jehož příjmení uzemňuje,
zatímco křestní jméno Toni odkazuje
k travestiím jednoho Formanova Měsíčňana.
Správně bychom měli počkat až na přelom
prosince a ledna, kdy pravidelně nastává
inflace anket o nejlepší film roku, letos to
máme trochu jednodušší. Toni Erdmann
je víc než jen událost filmové sezony
2016, snímek Maren Adeové by mohl
sloužit jako vzor vzácně samozřejmého
ovládnutí mizanscény (jádra toho, co
rozumíme pod pojmem režie), kdy v pozadí
necítíme překombinovanou technokratickou
inteligenci jistých průbojných smart-režisérů, ale duši otevřenou všemu, co
v mátožném světě simulaker 21. století
ještě zbylo z živé skutečnosti. Z pravdy,
jak ji (spolu s krásou) kdysi hlásali
němečtí idealističtí estetikové coby
jednu z nezbytných podmínek pro vznik
skutečného umění, v našem případě
archaické, zemitě-humanistické pravdy,
jaká je s to vtrhnout díky umění do našich
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Neděle 04/09
15.00 Marc Osborne /
Malý princ / Le Petit Prince
Francie 2015 /
CZV / 120 min. / DVD / od 6 let

Během jejího čtení se Bastien ocitne
v docela jiném světě, ve kterém ho provází
létající pes Falco, závodní šnek, královna
a další fantastické postavy.

Animovaný film, adaptace známého díla
o přátelství a lásce, jehož hlavní hrdinkou
je malá holčička. Té trochu excentrický,
leč dobrosrdečný soused, letec, představí
neobyčejný svět, který mu kdysi dávno
odhalil Malý princ. Spolu pak zjišťují, že
skutečně vidět můžeme jen srdcem.

Neděle 25/09
15.00 C
 HACHA CHICHI!
↓
pásmo grotesek s pohybovou
dílnou / 120 min. / 35 mm / od 5 let

Neděle 11/09
15.00 Potkali se u Kolína a jiné pohádky
↓
moderované pásmo pohádek
s animační dílnou / 120 min. /
35 mm, HD / od 3 let

Ponrepo
dětem

Potkali se u Kolína /
r. Břetislav Pojar / ČSR 1965
Swimming pool / Bazén /
r. Alexandra Hetmerová / ČR 2010
Klíčení / r. Martina Mrázová, ČR 2010
Modrý kocourek /
r. Vladimír Lehký / ČSR 1959
Nový druh /
r. Kateřina Karhánková / ČR 2013
Po prázdninách uvádíme pásmo pohádek,
které vám připomenou třeba letní radovánky
a jiné naladí na barevné podzimní období.
Po projekci bude dílna s kreslenou animací,
kde si děti mohou vyzkoušet, jak vzniká
animovaná pohádka.
Neděle 19/09
15.00 Wolfgang Petersen / Nekonečný
příběh / Die unendliche Geschichte
SRN – USA 1984 / hrají: Barret
Oliver, Gerald McRaney, Drum
Garrett / CZV / 92 min. / 35mm /
od 6 let
+ krátký loutkový film
Miloš Zvěřina / Transport Er /
ČR 2015 / 9 min.
Pohádka o chlapci Bastienovi, jenž
v antikvariátu objeví kouzelnou knížku.
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Americká svatba /
r. Louis Gasnier / Francie 1909
Nesmělý trestanec /
r. Joe Rock / USA 1924
Zpropadení muzikanti /
r. Edgar Kennedy / USA 1928
Zjistili jsme, že si moc rádi hrajeme na
grotesku. A proto vám chceme představit
nejdůležitější postavy filmové grotesky,
chceme se s vámi podívat na němé filmy
s klavírním doprovodem, společně se zasmát
v kině, ale hlavně se chceme naučit vytvářet
vtipné situace. Umíte naschvál zakopnout
nebo se zamotat do vlastních končetin?
Po projekci proběhne pohybová grotesková
dílna.
Neděle 02/10
15.00 V
 eselý cirkus a jiné pohádky
↓
moderované pásmo pohádek
s loutkovou dílnou / 110 min. /
35mm / od 3 let
Ježek v mlze / r. Jurij Norštejn /
SSSR 1975
Svatba v korálovém moři / r. Horst
von Möllendorff, Jiří Brdečka a další /
Protektorát Čechy a Morava 1944
Veselý cirkus / r. Jiří Trnka / ČSR 1951
Čtyřicet dědečků / r. Václav Bedřich /
ČSR 1962
V říjnu budou mít naši nejmenší diváci
možnost ponořit se do podzimní atmosféry.
Mohou se ztratit spolu s Ježkem v mlze,
obdivovat zářivé barvy Veselého cirkusu
nebo zatančit si na Svatbě v korálovém moři.
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Po promítání si budou moci vyzkoušet oživit
vlastní pohádkové postavy v loutkové dílně.
Neděle 09/10
15.00 Sylvain Chomet /
Iluzionista / L’Illusioniste
Francie – Velká Británie 2010 /
CZV / 80 min. / DVD / od 7 let
+ krátký loutkový film
Miloš Zvěřina / Transport Er /
ČR 2015 / 9 min.

malou chvílí. Díky tomu se před více než
sto lety zrodil film. Vedla k němu ale dlouhá
cesta, při které vznikla spousta zajímavých
objevů. V lunaparku filmových vynálezů
se s nimi seznámíme a také si vytvoříme
vlastní krátké příběhy. Ty budeme sledovat
v přístrojích, jako je například praxinoskop,
ale i na plátně, za pomoci laterny magiky.
Promítání doplní hudbou náš klavírista.
Neděle 30/10
15.00 Anthony Stacchi – Graham
Annable / Škatuláci / The Boxtrolls
USA 2014 / CZV / 97 min. / DVD /
od 6 let

Animovaný film vypráví o zestárlém
kouzelníkovi, který putuje od vesnice
k vesnici. Ačkoli nemá u publika valný
úspěch, jednoho dne narazí na mladou
obdivovatelku, která mu uvěří, že dokáže
dělat zázraky.
Neděle 16/10
15.00 Karel Kachyňa / Malá mořská víla
ČSR 1976 / hrají: Miroslava
Šafránková, Petr Svojtka, Radovan
Lukavský / 84 min. / 35mm / od 6 let
Filmová adaptace stejnojmenné pohádky
dánského spisovatele Hanse Christiana
Andersena. Příběh o tragické lásce mořské
bytosti k pozemskému princi, pro nějž
obětuje to nejcennější, co má – nejprve svůj
hlas a posléze i svůj život.

Obávaní Škatuláci se skrývají v podzemí
pod Sýrečkovým městem a kradou vše, co
jim přijde pod nos. Hlavní hrdina Vejce,
který mezi nimi vyrůstal, však ví, že jsou
to sice podivínská, ale přátelská stvoření.
Naopak nevrlý pan Chňapal, který prahne
po titulu nejvyššího gurmána sýrů, se je
snaží za každou cenu zničit. Podaří se Vejci
přesvědčit ostatní obyvatele Sýrečkova
o tom, koho se mají ve skutečnosti obávat?

Neděle 23/10
15.00 Lunapark filmových vynálezů
↓
moderované pásmo pohádek s prvky
klauniády / 120 min. / 35mm / od 6 let
Přijel biograf / Francie 1913
Chaplin kulisákem / r. Charles
Chaplin / USA 1914
Doma je doma / r. Ladislav Vlk /
ČSR 1982
Jablíčkový lev / r. Marián Jaššo /
ČSR 1971
Bábätko v lunaparku / r. Vladimír
Malík / ČSR – BLR 1987
Víte, jak lidé přišli na to, že se můžeme na
pohádky také dívat? Zjistili, že naše oči jsou
schopné „zapamatovat si“, co viděly před
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Čtvrtek 01/09
17.30 Hideo Onči /
Léto lásky / Jume no nacu
Japonsko 1972 / hrají: Renaud Verley,
Tomoko Ogawa, Kei Jamamoto /
CZT / 102 min. / 35mm
Letní milostná romance. Mladý francouzský
zoolog Pierre připlouvá do Japonska, aby
navštívil svého přítele a kolegu Džira, jenž
pracuje v tokijské zoologické zahradě.
Shodou okolností se dříve než s Džirem setká
s jeho dívkou Juko. Oboustranná neznalost
jazyků nemůže zabránit nové lásce.
20.00 Č
 eský film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Hynek Bočan / Nikdo se nebude smát
ČSR 1965 / hrají: Jan Kačer,
Štěpánka Řeháková, Josef Chvalina,
Radoslav Brzobohatý, Jiří Menzel,
Jan Libíček / 90 min. / 35mm

Filmy

Dlouhometrážní debut Hynka Bočana je
adaptací stejnojmenné povídky Milana
Kundery. Vypráví tragikomický příběh,
v němž zdánlivě podružný detail nabude
absurdních rozměrů. Kunsthistorik Klíma
žije ve volném vztahu s atraktivní Klárou.
Jednoho dne je dopisem vyzván k napsání
lektorského posudku na pseudovědeckou
práci, kterou dávno někde založil. Jeho
vyhýbavá odpověď však zatvrzelého
grafomana vybídne k systematickému
pronásledování. Vše se obrátí proti Klímovi:
je obviněn ze zášti, pomstychtivosti
a nemorálního života.
Sobota 03/09
18.30 Arzenál: Filmy, jak je neznáte
série osmi půlhodinových
dokumentů / celkem 240 min. / HD
Kam se vyvine za dalších sto let
kinematografie, jak ji známe dnes? Kdo
schovával film o Janu Palachovi, jak
fungovalo natáčení propagandistických
terezínských filmů a jak se digitalizovaly
Ostře sledované vlaky?
Dokumentární série Arzenál o filmovém
dědictví v době digitalizace ukazuje, jak
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se filmy natáčely za nacismu, ukrývaly
za socialismu, jak se nyní restaurují
a digitalizují, jak nám radily instruktážní
filmy, co máme jíst, jak se chovat a kdo je
našim nepřítelem, noří se do tajů němého
filmového hororu nebo amatérského filmu.
Bude ještě za sto let existovat temný kinosál
a film promítaný na plátno?
Scénař napsal Martin Švoma, režiséry
jsou Lucie Králová, Adam Olha, Martin
Řezníček, Martin Švoma a Radim Procházka,
který je zároveň producentem série. Na
vizuální koncepci filmů, která hledá nové
cesty, jak pracovat s archivním materiálem
a projekcemi, se podílel scénograf, režisér
a lightdesignér Jan Komárek, na střihu mj.
Šimon Špidla a Adam Brothánek.
Projekt vznikl ve spolupráci NFA a ČT
a podpořil jej Česko-německý fond
budoucnosti.

Epizoda 1. – Ostře sledovaná digitalizace
Jak se dělá „digitalizace“ a co všechno
obnáší? Nový život klasických filmů: bude
jednou archiv sbírkou dat na diskovém poli?
Epizoda 2. – Hra na schovávánou
Filmy, které cenzura nenáviděla. Filmy, které
vás mohly přivést do neštěstí. A přesto se
našli lidé, kteří je pro nás zachránili.
Epizoda 3. – Příchozí z temnot
Vrátit filmům původní podobu může být
skutečná detektivka. Co na nich změnil čas
a co lidé? Filmová rekonstrukce čili hledání
pravdy.
Epizoda 4. – Jak se chovat
Osvětové a instruktážní filmy naší
minulosti – objednávky státních institucí –
nám radily, jak se máme chovat v běžných
každodenních situacích.
Epizoda 5. – Film lež
Proč chtěli nacisté film o Terezíně?
Skutečnost, manipulace a politické zadání
v rukou filmových tvůrců.
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Epizoda 6.– Amatérský film
Milovali film a rozhodli se ho dělat po
svém. Bez filmových škol, bez peněz
a s amatérskou technikou dokázali divy.
Epizoda 7. – 50 %
Filmové publikum a jeho proměny v době online komunikace aneb když si filmaři mohou
přečíst, o čem si jejich diváci povídají po
skončení filmu.

se v nich vzájemně umocňují, až tvoří
jedinečný svět ve světě, zároveň nasycený
k prasknutí konkrétní realitou a úlevně
nadlehčený vnitřní hybností záběrů.
Královo pojetí je rovněž předmětem
textu Tělo obrazů, jenž k večeru vychází
v samostatném sešitku.
Larra Semon / Larry v módním
salonu / The Grown Shop
USA 1923 / 14 min. / 35mm

Epizoda 8. – Nová věčnost
Bordwell, Kubelka, Reggio a další autority ve
filmové sci-fi na téma, co bude s digitálním
záznamem jejich vystoupení za sto let.
Neděle 04/09
17.30 John Huston / Život a doba soudce
Roy Beana / The Life and Times of
Judge Roy Bean
USA 1972 / hrají: Paul Newman,
Anthony Perkins, Jacqueline
Bissetová, Ava Gardnerová /
CZT / 110 min. / 35mm
Postava samozvaného soudce Roye
Beana patří k folklóru bezpráví Divokého
západu. Se skutečnou spravedlností se
příliš neobtěžoval, pod rouškou zákona
a Bible nechal sprovodit ze světa mnoho
nevinných lidí, přesto se dokázal platonicky
zamilovat do proslulé krásky, vaudevillové
herečky a zpěvačky Lillie Langtryové (ve
skutečnosti ji nikdy nepotkal), již kdysi
spatřil na divadelním plakátě. Hustona na
tomto námětu přitahovala podoba s příběhy,
které vyprávěla jeho babička o svém muži,
jenž ve svých divokých letech byl současně
opilým soudcem i střízlivým majitelem výčepu
v oblasti Oklahomy a který dokázal v jedné
hře pokeru prohrát celé město.
Středa 07/09
20.00 Petr Král – Zátěž a úleva
Večer pořádaný k pětasedmdesátým
narozeninám básníka a kritika Petra
Krále (*4. IX. 1941) je sestaven z filmů
odpovídajících Královým filmovým
preferencím. Skutečnost a obrazotvornost
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Alexander Hackenschmied (Hammid)
- Maya Derenová / Odpolední
osidla / Meshes of the Afternoon
USA 1943 / 14 min. / 16mm
Robert Siodmak / Lidé v neděli /
Menschen am Sonntag
Německo 1930 / 74 min. / 35mm
Pátek 09/09
17.30 Český film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Štěpán Skalský / Útěk
ČSR 1967 / hrají: Ivan Vyskočil,
Roman Skamene, Helena
Bendová, Jaroslav Cmíral, Helena
Růžičková / 71 min. / 35mm
Příběh nesourodé dvojice na útěku,
malého kluka a výrostka, z nichž každý
je svým způsobem zapletený do požáru
kůlny na sídlišti, je originální studií
o strachu, manipulaci, zbabělosti
i odhodlání ke vzpouře, o tenké hranici
mezi sobectvím a zárodky solidarity. Studií,
která je na hony vzdálena moralizování
a didaktičnosti. Baladicky laděný film
s působivou černobílou kamerou Jiřího
Šámala a skvělými hereckými výkony tehdy
školáka Romana Skamene a mladého Ivana
Vyskočila.
21.00 Midnight Movies
↓
Marcello Fondato / Jestli se
rozzlobíme, budeme zlí /
…altrimenti ci arrabbiamo
Itálie – Španělsko 1974 /
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hrají: Terence Hill, Bud Spencer,
Patty Shepardová, Donald
Pleasence / CZT / 101 min. / 35mm
Nerozlučná dvojice nadějného studenta
literatury Maria Girottiho a mohutného
studenta práv Carla Pedersoliho. V mládí
nejtalentovanější italští plavci a nesmiřitelní
rivalové se dostávají k filmu, aby stvořili
populární předobraz pro akční buddy
movies. Na nátlak producentů se Mario
stává mrštným a důvtipným Terrencem
Hillem, kterému kryje záda svou vertikální
ukončovačkou Bud Spencer. Slavnému
tandemu, kterému společné účinkování
přineslo více vavřínů než individuální
spolupráce s Olmim, Viscontim či Dino
Risim, vydrželo přátelství půlstoletí. Až
do letošního června, kdy Budovo srdce
vypovědělo jeho mohutnému tělu službu.
Vstupné 100 CZK
Sobota 10/09
17.30 Easterny
↓
Nikita Michalkov / Svůj mezi cizími /
Svoj sredi čužich, čužoj sredi svoich
SSSR 1974 / hrají: Jurij Bogatyrjov,
Anatolij Solonicyn, Sergej Šakurov,
Alexandr Kajdanovskij / CZT /
89 min. / 35mm
+ krátký film Florin Anghelescu /
Daleký západ / Rumunsko 1967 /
9 min. / 35mm
Inspirací pro natočení celovečerního
hraného debutu Svůj mezi cizími byly
Nikitu Michalkovovi údajně filmy s Clintem
Eastwoodem. Scénář však vycházel
z povídky Rudé zlato, již napsal společně
s Eduardem Volodarským podle skutečné
události. V době ruské občanské války
byl ze Sibiře vypraven do Moskvy vlak,
který v jednom z vagonů ukrýval zlato,
zkonfiskované místní buržoazii. Oblastní
Čeka neboli sovětská tajná policie sestavila
z rudých eskortu, která měla čelit útoku
bělogvardějců. Jejím vedením je ve filmu
pověřen Jegor Šilov (Jurij Bogatyrjov),
netěšící se však důvěry u svých soudruhů:

jeho bratr byl zabit jako člen bandy bílých.
Jegor tak stojí před těžkou zkouškou, v níž
má nejen splnit úkol, ale i obhájit svou čest.
Úhlavním nepřítelem je mu anarchista Brylov,
bývalý kozák, kterého s očividnou chutí
ztělesnil sám režisér. Exteriéry se natáčely
především v Čečensku. Kameru vedl Pavel
Lebešev a hudbu složil Eduard Artěmjev,
budoucí stálí kolegové Nikity Michalkova.
Neděle 11/09
17.30 J
 ohn Huston / Čest rodiny
Prizziů / Prizzi’s Honor
USA 1985 / hrají: Jack Nicholson,
Kathleen Turnerová, Anjelica
Hustonová, Robert Loggia /
CZV / 121 min. / 35mm
Jakkoli zpočátku vše nasvědčovalo tomu,
že kniha Čest rodiny Prizziů je pro film
ideálním námětem a že nebude těžké najít
společnost, jež by se tohoto projektu
produkčně ujala, Hustonův producent
John Foreman měl nakonec hodně práce,
aby se tento projekt vůbec uskutečnil.
Dlouho nepomáhala ani záruka jména
Jacka Nicholsona, jenž v té době byl
čerstvě ozdoben Oscarem za film Cena
za něžnost. Ostatně ani Nicholson
nebyl hned přesvědčen rolí poněkud
prostoduchého zabijáka, jenž aspiruje na
seniorské postavení v rámci mafiánské
rodiny. Producenty nejvíce mátla nezvyklá
komediální poloha gangsterského námětu.
Nedokázali dohlédnout ani parodický
prvek této látky, jenž chytrým způsobem
komentuje Coppolova Kmotra, jakož i celý
žánr gangsterky. Hustona také zaujala
schopnost knihy hovořit k současnosti.
V dopise Nicholsonovi psal: „Během našeho
rozhovoru jsi řekl, že Čest rodiny Prizziů
je v podstatě příběh o chamtivosti. Ano,
opravdu jde o chamtivost, ale kráčející
pod praporem cti, protože cokoliv je dobré
pro rodinu v materiálním smyslu, je podle
Prizziů ospravedlnitelné i morálně. A to je
přesně rys, který je více než příznačný pro
současnou společnost.“
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Pondělí 12/09
18.00 O zapomenutém internacionalismu
↓
pásmo filmů zahraničních studentů
FAMU / celkem 105 min. / HD, 35mm
Nabil Maleh / Pozor! Dítě?
ČSR 1963 / 13 min.
Mohammed Lachdar-Hamina
– A. F. Šulc / Znamení Neptuna
ČSR – Tunis 1963 / 17 min.
Piyasiri Gunaratna /
Zima v Československu
ČSR 1964 / 21 min.

Jak stvořit film? je celoroční cyklus
přednášek a seminářů. Každým rokem ho
absolvují přibližně tři desítky studentů.
V tomto programu představíme sérii hraných,
dokumentárních a experimentálních filmů,
které účastníci cyklu vytvořili v uplynulém
školním roce. Slavnostní premiéra proběhne
za účasti tvůrců. Vstup volný.
Středa 14/09
20.00 Marcel Carné /
Den začíná / Le jour se lève
Francie 1939 / hrají: Jean Gabin,
Arletty, Jules Berry, Jacqueline
Laurentová, Bernard Blier /
CZT / 84 min. / 35mm

Drahomíra Vihanová / Fuga na
černých klávesách
ČSR 1964 / 34 min.
Abdelhafidh Bouassida
– A. F. Šulc / Berberská rapsódie
ČSR – Tunis 1980 / 20 min.
Mohammed Lachdar-Hamina (1934), Nabil
Maleh (1936–2016), Piyasiri Gunaratna
(1939) či Abdelhafidh (Hafed) Bouassida
(1947) režiséři z Alžíru, Sýrie, Srí Lanky
a Tunisu, natočili tyto snímky během
svého studia na FAMU nebo krátce po něm
v československé koprodukci. Jakkoliv po
svém návratu domů sehráli významnou,
ne-li zcela klíčovou, roli ve vývoji asijské
a africké kinematografie, v Československu
nezanechali žádnou stopu v kulturní paměti,
jen kopie filmů, svědků zapomenutého času.
V našem pásmu nebude chybět absolventský
snímek Drahomíry Vihanové, příběh afrického
studenta hudby v Praze. Po promítání bude
následovat diskuse za účasti Drahomíry
Vihanové, Abdelhafida (Hafeda) Bouassidy,
kurátorky a teoretičky arabského filmu
Rashy Salti a kurátorky Terezy Stejskalové.
Projekt je výsledkem spolupráce tranzit.cz
a NFA. Vznikl díky finanční podpoře MK ČR.
Vstup volný.
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Úterý 13/09
17.30 Jak stvořit film?
↓
Premiéra studentských filmů

„Den začíná… první den jsem jej viděl
čtyřikrát, a z kina jsem odcházel zmámen
a omráčen bolestí i půvabem, jež jsem si
nedokázal vysvětlit…“
Claude Sautet
Den začíná… a film začíná koncem,
smrtelnými výstřely, po nichž se pachatel
zabarikáduje ve svém pokoji, který už opustí
jen ve vzpomínkách, z nichž se dozvídáme
celý příběh. Právě retrospektivní dramaturgii
vděčí film za velkou část svého renomé,
vedle „psychologických“ ateliérových staveb
Alexandera Traunera a samozřejmě vedle
herců Gabina, Arletty a Julese Berryho,
který s gustem sobě vlastním jako by na
sebe chtěl vzít veškerou podlost a nízkost
našeho světa (z historického hlediska
Francie mezi mnichovskou zradou a blížící
se válkou). Podle smutné, dodnes platné
zvyklosti následoval po velké odezvě filmu
v Evropě hollywoodský remake. Natočil ho
v roce 1947 Anatole Litvak s Henry Fondou
v Gabinově roli. Společnost RKO, která
odkoupila práva, vynaložila velké úsilí na
to, aby všechny dostupné kopie Carného
originálu zničila, což se bohudík nepodařilo.
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„Vztah aktuálního obrazu a obrazu-vzpomínky se ukazuje ve flashbacku.
Přesně vzato je to uzavřený koloběh, který
vychází od přítomnosti k minulosti a později
nás vede zpět do přítomnosti. Může to
být také, jako v Carného filmu Den začíná,
vícero koloběhů, z nichž každý prochází
určitou oblastí vzpomínek a vrací se k čím
dál tím hlubšímu, čím dál tím nelítostnějšímu
stavu přítomné situace. Carného hrdina se
na konci každého okruhu ocitá v hotelovém
pokoji, obklíčen policií, pokaždé blíže
fatálnímu vyústění (rozbité okenní tabule, ve
zdi otvory po kulkách, kupící se cigarety…)
Musí být vyloučeno, aby příběh mohl být
vyprávěn v přítomnosti. Je tedy třeba, aby
něco jiného ospravedlňovalo či ukládalo
flashback a vyznačovalo či autorizovalo
obraz-vzpomínku. Carného odpověď je
v tomto ohledu naprosto jasná: je to
osud, co překračuje meze determinismu
a kauzality, osud, který vytyčuje meta-linearitu a který dává současně flashbacku
nutnost a obrazům-vzpomínkám punc
minulosti. Tak ve filmu Den začíná přichází
obsesivní zvuk ritornelu z hloubi času, aby
ospravedlňoval flashback, zatímco hněv
unáší tragického hrdinu až do hloubi času,
aby jej vydal napospas minulosti.“
Gilles Deleuze
Čtvrtek 15/09
19.30 Michail Kalatozov /
Červený stan / Krasnaja palatka
SSSR – Itálie 1969 / hrají: Peter
Finch, Sean Connery, Claudia
Cardinale, Hardy Krüger, Nikita
Michalkov / CZV / 147 min. / 35mm
Sovětsko-italský koprodukční snímek
vypráví o osudech polární expedice generála
Umberta Nobila. Ten se na jaře 1928 vydal
na vzducholodi Italia s týmem odborníků,
mezi nimiž byl i český fyzik a spisovatel
František Běhounek, na objevitelskou
cestu k severnímu pólu. Po jeho zdolání
vzducholoď ztroskotala a členové posádky
zůstali několik týdnů na ledové kře, než
je zachránil sovětský ledoborec Krasin.
Poslední film Michaila Kalatozova byl uveden

ve dvou verzích s rozdílným hudebním
doprovodem: od Ennia Morriconeho
a Alexandra Zacepina. NFA má ve svých
sbírkách druhou z nich.
Tato projekce je součástí tematického
programu, který pořádá nezisková
organizace Skandinávský dům.
Pátek 16/09
19.30 V
 adí – nevadí. Česká filmová
cenzura 60. let
↓
představení knihy Lukáše Skupy,
kterou vydal NFA
+ projekce filmu Jaroslav Mach /
Preclík / ČSR 1968 / 27 min. / 35mm
Uvedení knihy za účasti autora doprovodí
projekce středometrážního filmu Preclík
– nepříliš známého dílka z roku 1968, které
balancuje na hraně společenské satiry na
socialistické závazky a soutěžení.
Vstup volný.
Sobota 17/09
17.30 Č
 eský film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Pavel Kohout / Svatba s podmínkou
ČSR 1965 / hrají: Marie
Drahokoupilová, Michael Junášek,
Radoslav Brzobohatý / 93 min. / 35mm
Po literárních úspěších se spisovatel
a dramatik Pavel Kohout pustil i do filmové
tvorby. V roce 1965 režíroval rovnou dva
snímky, a to Svatbu s podmínkou a Sedm
zabitých. Zdaleka to však nebyly jeho první
zkušenosti s filmem. Již v padesátých letech
se podílel na několika filmových scénářích.
Ve svém režisérském debutu se Kohout
zabývá běžným problémem mládeže tehdejší
doby: pracovní umístěnkou. „Můj příběh je
komorně laděná tragikomedie,“ řekl Pavel
Kohout. „Ve Svatbě s podmínkou sleduji
mladou, energickou, umíněnou, mimořádně
chytrou dívku a do sebe uzavřeného,
nesmělého a poněkud pomaleji reagujícího
kluka od benzínové pumpy.“
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Pondělí 19/09
17.30 Nizozemská plátna
pásmo dokumentárních filmů /
celkem 103 min. / 35mm
V uplynulých týdnech si svět připomenul
dva čelné představitele nizozemského
malířství – Hieronyma Bosche (1450–1516)
a Franse Halse (1581–1666). Dobrá
příležitost, podívat se na jejich díla na
velkém plátně v kvalitních poválečných
dokumentech z nizozemské a belgické
produkce. Z Boschových současníků
šestnáctého století představíme Rogiera van
der Weydena (1399–1464), Jana Van Eycka
(1390–1441), Hugo van der Goese
(1439–1482) a Pietera Bruegela
(1525–1569), ze současníků Franse Halse
ze století sedmnáctého nemohou chybět
Rembrandt van Rijn (1606–1669) či Jan
Vermeer (1632–1675).
Zlaté století / Un siècle d’Or /
r. Paul Haesaerts / Belgie 1953 /
CZT / 59 min.
Portrét Franse Halse /
Het portret van Frans Hals /
r. Frans Dupont / Nizozemsko 1963 /
CZV / 16 min.
Holandské malířství XVII. století /
L’age d’or de la peinture hollandaise /
r. Hans Sibbellee /
Nizozemsko 1957 / CZV / 17 min.
Homunkulus / r. Václav Mergl /
ČSR 1984 / 11 min.
Úterý 20/09
18.30 Betlémská kulturní noc
↓
René Clément / Hoří už Paříž? /
Paris brûle-t-il?
Francie – USA 1966 / hrají: Kirk
Douglas, Charles Boyer, Alain Delon,
Orson Welles / CZT / 175 min. / 35mm
Ve spolupráci s nakladatelstvím Triáda
se uskuteční slavnostní představení
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knihy Co je spravedlivé, kvasí a stává
se silou… Válečná cesta Ivana
Matouška, zapomenutého hrdiny
protinacistického odboje a člena nejbližší de
Gaullovy stráže. Následovat bude projekce
válečného velkofilmu Hoří už Paříž? Na
scénáři pracovala známá autorská dvojice
Aurenche & Bost, za americkou stranu Gore
Vidal a mladý Francis F. Coppola. Hrají:
Kirk Douglas, Charles Boyer, Alain Delon,
Orson Welles, Jean-Paul Belmondo, Simone
Signoretová, Gert Fröbe, Yves Montand,
Glenn Ford, Michel Piccoli, Leslie Caronová,
Jean-Louis Trintignant, Anthony Perkins,
Jean-Pierre Cassel, Daniel Gélin, Michel
Lonsdale a celá armáda dalších známých
tváří. Vstup volný.
Pátek 23/09
17.30 E
 asterny
↓
Jerzy Hoffman – Edward Skórzewski /
Právo a pěst / Prawo i pięść
Polsko 1964 / hrají: Gustaw Holoubek,
Zofia Mrozowska, Hanna Skarżanka,
Ewa Wiśniewska / CZT / 89 min. / 35mm
+ krátký film
Witold Giersz / Malá kovbojka /
Polsko 1961 / 6 min. / 35mm
Do prostředí bývalého východního
Německa, které bylo po druhé světové
válce přiřknuto Polsku, se vrací druhý
film režijního tandemu Jerzyho Hoffmana
a Edwarda Skórzewského, natočený podle
románu Józefa Hena Přípitek. V jednom
opuštěném lázeňském městě má zabezpečit
majetek po německém obyvatelstvu skupina
dobrovolníků, mezi nimiž se nachází Andrzej,
bývalý vězeň z Osvětimi a Dachau. K jeho
velkému překvapení vychází najevo, že vlivní
koordinátoři této akce mají zájem především
o rabování majetku po Němcích. Morálně
pevný Andrzej je však odhodlán se proti
zlodějům postavit. Především díky tomuto
motivu osamělého strážce zákona se o filmu
psalo jako o polském westernu. Natáčel
se v Toruni, hudbu k němu složil slavný
Krzysztof Komeda.
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Neděle 25/09
17.30 John Huston / Mustangové /
The Misfits
USA 1960 / hrají: Clark Gable, Marilyn
Monroe, Montgomery Clift, Eli
Wallach / CZT / 116 min. / 35mm
Pod názvem The Misfits, jemuž je
v překladu snad nejblíže výraz „ztracené
existence“, měl autor námětu Arthur
Miller na mysli tvory, ať lidi, nebo zvířata,
kteří se nehodí do svého prostředí, cítí
se v něm zavržení a nepotřební. Takový je
stárnoucí kovboj Gay, bývalý válečný letec
Guido, mladý Percy i barová tanečnice
Roslyn. Nemohou najít vztah k sobě stejně
jako k životu, jenž se pro ně stal marnou
a strastiplnou cestou. Symbolem této
marnosti života jsou pro ně mustangové,
pronásledovaní a hubení odvěkou lidskou
touhou po kořisti.
Pondělí 26/09
20.00 Marcel Carné / Návštěva
z temnot / Les Visiteurs du soir
Francie 1943 / hrají: Arletty,
Jules Berry, Alain Cuny, Marie
Déaová, Marcel Herrand, Fernand
Ledoux / CZT / 111 min. / 35mm
Ďábel (Jules Berry) seslal na zem dva
vyslance – Gillese (Alain Cuny) a Dominiku
(Arletty), aby rozsévali smutek a beznaděj.
Tajemní poutníci se toulají světem,
vyvolávají náklonnost a lásku, ale oplácejí
pokrytectvím a zradou. Dokud se Gilles
nezamiluje do krásné a čisté Anne…
Legenda z patnáctého století v klasicistně
akademických obrazech Marcela Carného
a v dialozích Jacquese Préverta.
„Bylo to někdy v roce 1942. Chtěl jsem stůj
co stůj vidět Carného Návštěvu z temnot,
která konečně dorazila do naší čtvrti,
do kina Pigalle. Rozhodl jsem se tedy,
že půjdu za školu. Film se mi moc líbil.
Večer k nám přišla teta, která chodila na
konzervatoř učit se hře na housle, aby mne
vzala s sebou do kina. Vybrala si Návštěvu
z temnot. A protože jsem v žádném případě
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nemohl přiznat, že jsem ji už viděl, musel
jsem na film jít ještě jednou a tvářit se,
že ho vidím poprvé. Toho dne jsem objevil,
jak je vzrušující vnikat stále hlouběji do
obdivovaného díla. Až k bodu, v němž
člověk nabude iluze, že zažívá vznik
toho díla.“
François Truffaut
Úterý 27/09
15.30 Jak vidět film?
↓
Kinematograf – počátek dějin
filmu? / přednáška Ivana Klimeše
Filmový historik a pedagog Ivan Klimeš
představí ve své přednášce počátky
kinematografie a přiblíží podobu a okolnosti
prvních filmových projekcí.
Sobota 01/10
17.30 Český film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Antonín Kachlík /
Pršelo jim štěstí
ČSR 1963 / hrají: Jiřina Bohdalová,
Josef Langmiler, Jiří Krampol,
Jaroslav Nekolný / 69 min. / 35mm
Jeden předlouhý svatební den slečny Věry.
Filmové zpracování stejnojmenné povídky
Jana Trefulky má pozoruhodnou stavbu.
Jde o psychologicky pojatý monolog,
v retrospektivách sledujeme události,
vnímáme pocity a nálady, jež hlavní
hrdinka zažila až do chvíle před zásadním
rozhodnutím. Má si vzít muže, o jehož
lásce pochybuje, nebo se vydat na cestu
svobodné matky?
Pondělí 03/10
17.30 Festival Archaion Kallos
↓
Aleksandar Petrović /
Brzy bude konec světa /
Biće skoro propast sveta
Jugoslávie – Francie 1969 /
hrají: Annie Girardotová, Ivan Palúch,
Mija Aleksić, V. Bata Živojinović /
CZT / 84 min. / 35mm

Ponrepo

+ krátký film
Aleksandar Petrović / Kláštery /
Sabori / Jugoslávie 1965 /
FV / 11 min. / 35mm
Aleksandar Petrović natočil svůj šestý
hraný film volně podle Dostojevského Běsů.
Příběh přesadil do poválečné jugoslávské
vesnice, do doby po smrti Boha, kdy
vše je dovoleno a materialistické zřízení
směřuje definitivně ke šťastným zítřkům.
S příchodem mladé půvabné učitelky (Annie
Girardotová) se ovšem vracejí i ateismem
vymýcení démoni, aby rozehráli svůj
groteskní danse macabre za doprovodu
místní lidové muziky.
Úterý 04/10
20.00 Poslední projekce před koncem
monopolu pro ČR
Alain Resnais / Můj strýček
z Ameriky / Mon oncle d’Amérique
Francie 1979/80 / hrají: Gérard
Depardieu, Nicole Garcia, Roger
Pierre, Jean Dasté, Pierre
Arditi / v ukázkách hrají: Jean
Gabin, Jean Marais, Danielle
Darrieuxová / CZT / 128 min. / 35mm
Můj strýček z Ameriky na sebe okamžitě
prozradí, že mu nepůjde jen o to, aby
pro naše pobavení vytěžil co nejvíc vtipů
z dysfunkcí našeho myšlení, ale o to,
aby názorně předvedl, jak myšlení vůbec
funguje, jak velký (nebo spíš jak malý)
je manévrovací prostor, který individuu
zůstane, když vezmeme v potaz všechny
determinace, které nám nadělila evoluce
a které z nemalé části sdílíme s nižšími
živočišnými druhy. K tomu má film
přichystaný celý rejstřík didaktických
pomůcek, z nichž každá sama o sobě
může – na první pohled – působit jako
gag: mapy, nákresy, lekce z přírodovědy,
laboratorní experimenty, lidsko-animální
travestie, vteřinová nahlédnutí sebe sama
v „cinefilně mytologické“ rovině… Vstupy
skutečného vědce, neurologa, chirurga
a chemika Henri Laborita (1914–1995),

vnášejí řád do nepřeberného audio-vizuálního materiálu, který Resnais před
divákem rozprostírá.
Středa 05/10
19.00 M
 arcel Carné /
Děti ráje / Les enfants du paradis
Francie 1943/44 / hrají: Jean-Louis Barrault, Arletty, Pierre
Brasseur, Maria Casarèsová, Pierre
Renoir, Gaston Modot, Marcel
Herrand / CZT / 177 min. / 35mm
Klasika? Mistrovské dílo? Ano, ale… Co jsou
Děti ráje? Na počátku: překrásný původní
text básníka Jacquese Préverta (aspoň
v základních obrysech reprodukovaný
i v příliš skoupých českých titulcích).
Dokonalá evokace historie tří odlišných
divadelních forem ve stavu jejich zrodu.
Poetická rekonstrukce celkové atmosféry
kulturního centra Evropy 18. století. Film,
který se pro následující generace sám stal
nedocenitelným historickým artefaktem,
už jen díky velmi pohnutým okolnostem,
za nichž vznikal (v době německé okupace
Francie) a díky špičkovým umělcům mnoha
profesí, kteří se na něm podíleli. To všechno
zní jako úctyhodné kvality osvětově-naučného typu, byť všechno z toho
souhlasí. Změňme perspektivu: tzv. ráj
je nejvyšší balkon, skoro až u stropu,
s nejlevnějšími místy v sále, ale je odtud
vidět vše. Kdo dnes hraje? Baptiste čili
Debureau, zvaný „největší z pierrotů“… čili
Barrault, pro změnu jeden z největších mimů
20. století – a dobrý tucet dalších herců
zvučných jmen. Co se hraje? Commedia
dell’ arte a různé nečekané komedie mimo
jeviště. Hraje se jediný „povinný“ film pro
všechny ctitele čisté poezie pantomimy.
A k tomu v pravém slova smyslu VELKÝ
romantický milostný příběh „vysokého stylu“.
Jednou se hraje i Shakespeare, půjde
o žárlivost. Ale je tu také člověk, který se
chystá zabít, tentokrát žádný Othello, ale
filosof, aristokrat zločinu, který s vybranými
způsoby diskrétně inscenuje své pohrdání
světem. Dalo by se dlouho pokračovat. Děti
ráje, film, na nějž nelze zapomenout.
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Pátek 07/10
21.00 Midnight Movies
↓
Čang Sin-jen / Bojovník od Žluté
řeky / Huang he da xia
Čína 1988 / hrají: Cheng-hui Yu,
Jian-qiang Hu/ CZT / 91 min. / 35mm
Otec žánru wuxia z prostředí šaolinských
klášterů a muž, který objevil Jeta-Li. Čang
Sin-jen dosáhl i přes absenci „Tryskáče“
v Bojovníkovi zenitu své kariéry, v ještě
odlehčené, výsostně manické formě.
Nejchaotičtěji odvyprávěná a sestříhaná
propagandistická filmová jízda
osmdesátých let. Vstupné 100 CZK
Sobota 08/10
17.30 Poslední projekce před koncem
monopolu pro ČR
Michael Powell / Červené
střevíčky / The Red Shoes
Velká Británie 1948 / hrají: Adolf
Wohlbrück, Moira Shearerová,
Marius Goring / CZT / 135 min. / 35mm
Dodnes nepřekonaný vrchol mezi filmy
z baletního prostředí, rozhodně ale ne film
obracející se primárně k milovníkům baletu.
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 a dech
beroucí spektákl tvořený tanečníky,
choreografy, hudebníky, dekoratéry.
Apoteóza uměleckého mistrovství kulminující
skandálním tvrzením, podle něhož má
život, postavíme-li ho proti umění ,tak malý
význam‘. Martinu Scorsesemu, iniciátorovi
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restaurování trichromatického Technicoloru
z původního filmu, vděčíme za tuto oslňující
verzi, předvedenou na festivalu v Cannes
2009 (…), verzi, jež se prosadila jako ta, na
niž se bude od nynějška odkazovat.“
Thierry Méranger (Cahiers du
cinéma, prosinec 2011)
Neděle 09/10
17.30 Easterny
↓
Žika Mitrović / Bratr doktora
Homéra / Brat doktora Homera
Jugoslávie 1968 / hrají: Velimir Bata
Živojinović, Voja Mirić,
Jovan Miličević, Ljuba Tadić /
CZT / 85 min. / 35mm
+ krátký film
Josef Kluge / Úkryt Černého
Billa / ČSR 1965 / 13 min. / 35mm
Na jugoslávsko-řecké hranici (některé
zdroje však uvádějí Kosovo) se v roce 1944,
těsně po skončení válečných bojů, odehrává
příběh filmu, který byl nazván „westernem
po balkánsku“ – plným právem, jak vzhledem
k ději, tak k jeho perfektnímu zpracování.
Doktora Homéra vyhledá jeho bratr Simon,
jehož Homér i jeho děvče (dříve Simonova
láska) pokládali za mrtvého. Skutečně mrtví
jsou rodiče obou bratrů a Simon, propuštěný
z vězení, nemyslí na nic jiného, než jak se
pomstít. Titulní roli filmu, inspirovaného
skutečným případem, vytvořil nedávno
zesnulý Velimir Bata Živojinović, jeden
z nejobsazovanějších herců v dějinách
jugoslávské kinematografie.
Pondělí 10/10
20.00 Nové tóny pro český film
↓
Filmy Vladimíra Šmejkala s hudbou
Johna Cage, filmy Karla Degla
s improvizací skupiny Topos
celkem 100 min. / 35mm
Souběžně s avantgardními díly
profesionálních filmařů vznikaly v období
první republiky experimenty i mimo
profesionální okruh, velmi významné jsou
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zvláště fotogenické dadaistické filmy-básně
Vladimíra Šmejkala z let 1934 a 1935 Atom
věčnosti a Ruce v úterý. Vladimír Šmejkal byl
autorem námětů i scénářů, za kamerou stál
Čeněk Zahradníček, který se zároveň podílel
na režii a na střihu, v prvním snímku se
objevuje i jako herec, zatímco interpretace
druhého je v rukou Vladimíra Šmejkala.
Filmy budeme tentokrát moci zažít
s hudbou Johna Cage, od tohoto vůdčího
představitele americké hudby 20. století
zazní Sonáty a interludia pro preparovaný
klavír (1946–48).
Ostatní snímky večera zvukově podkreslí
improvizace skupiny Topos kolektiv. Hlavní
položkou tohoto bloku bude film Karla
Degla Stavitel chrámu, který představoval
v českém filmu roku 1919 do té doby
nejambicióznější umělecký pokus na poli
hrané tvorby. V legendě o staviteli, který
se v touze vybudovat odvážnou klenbu
chrámu Svatého Víta neváhá spolčit
s ďáblem, si svou první velkou filmovou
roli zahrál Rudolf Deyl. Z produkce bratří
Deglů promítneme ještě vzácný dokument
z téhož roku Smrtelný let aeroplánu pod
pražským mostem (šlo o pokus italského
letce Tennete Haase o podlet Železničního
mostu), z tvorby prvního českého filmaře
Jana Kříženeckého Jízdu Prahou otevřenou
tramvají (1908). Z roku 1928 pochází
semiavantgardní dokument Praha v záři
světel (r. Svatopluk Innemann.)
Hudebním dramaturgem pásma je skladatel
Jan Rybář, který loni vystoupil v Ponrepu
se svou orchestrální kompozicí k filmu
Friedricha W. Murnaua Upír Nosferatu.
Úterý 11/10
15.30 Jak vidět film?
↓
Sovětská škola montáže /
přednáška Martina Čiháka

Středa 12/10
17.30 Český film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Karel Kachyňa / Pouta
ČSR 1961/ hrají: Radovan Lukavský,
Jiřina Švorcová, Blanka Bohdanová,
Zdeněk Štěpánek / 90 min. / 35mm
Pouta patří k méně známým filmovým
titulům Karla Kachyni, na nichž se jako
spoluscenárista podílel Jan Procházka.
Radovan Lukavský v nezvyklé poloze
mladého rozervance, veterináře, který
se tady ocitá na rozcestí mezi únavnou,
leč potřebnou prací na venkově
a neuspokojivým, leč finančně výhodným
místem na jatkách ve městě. Stejně tak
se hrdina rozhoduje mezi dvěma ženami:
dávnou láskou k temperamentní instruktorce
a pohodlím, jež pro něho představuje dobře
zajištěná manželka.
Pátek 14/10
20.00 Babak Jalali /
Radio Dreams / Radio Dreams
USA 2016 / hrají: Mohsen Namjoo,
Lars Ulrich, Boshra Dastournezhadová /
CZT / 91 min. / HD
Hamid, nepochopený íránský spisovatel
v exilu, zároveň programový ředitel
rádia Pars Radio v San Franciscu, hodlá
uskutečnit svůj sen: uspořádat společné
jam session legendární kapely Metallica
a prvního afghánského rockového bandu
Kábul Dreams. Poetická komedie ve stylu
Jima Jarmusche a Akiho Kaurismäkiho
je druhým celovečerním filmem Babaka
Jalaliho a vynesla mu Zlatého tygra na
filmovém festivalu v Rotterdamu. Jalali
je v posledních letech aktivní také jako
producent, podílel se například na filmu
Bílý stín (2013, MFF Benátky), který jsme
v Ponrepu uvedli letos v červnu. Noaz
Deshe, režisér Bílého stínu, stál u Radio
Dreams za kamerou.

Filmař a pedagog Martin Čihák se
v přednášce a komentovaných ukázkách
soustředí na postupy filmového střihu, jež
natrvalo poznamenaly dějiny filmového umění.
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Sobota 15/10
17.30 Den rodinných filmů /
Home Movie Day
Stranou pozornosti Národního filmového
archivu nezůstávají ani rodinné filmové
kolekce, o jejichž shromažďování a záchranu
se tato instituce systematicky snaží od
roku 2000. Každoroční významnou akci
spojenou s touto činností představuje Den
rodinných filmů, který v rámci mezinárodní
iniciativy Home Movie Day proběhne letos
v kině Ponrepo již potřetí. Podobně jako
desítky kinosálů ve více než dvaceti zemích
Evropy, Asie, Jižní a Severní Ameriky se
Ponrepo v tento den od 14 hodin otevře
příchozím, kteří vlastní filmy s rodinnými
záběry různých formátů (8mm, 9,5mm,
16mm). Přinesené materiály odborně
posoudí pracovníci NFA a část z nich
ještě ten den promítnou návštěvníkům
kina. V případě historicky cenných filmů
NFA nabízí archivaci filmového materiálu
v klimatizovaných depozitářích výměnou
za přepis originálního záznamu na moderní
nosič (DVD apod.). Setkání s rodinnými
filmy vyvrcholí v 17.30 projekcí pásma
sestaveného z materiálů již v NFA uložených.
Letošní výběr se soustředí na Prahu a její
okolí, jak je v průběhu let zachytily kamery
rodinných filmařů.
Majitelé starých rodinných filmů, kteří o akci
mají zájem a kterým nevyhovuje termín jejího
konání, mohou materiály přinášet do kina
Ponrepo již od 19. září, vždy v pondělí a ve
středu mezi 16. a 19. hodinou. Personál
zdejší kavárny filmy převezme na základě
potvrzení NFA o dočasném převzetí do
úschovy a následně je předá kurátorovi, jenž
bude vlastníky kontaktovat.
Neděle 16/10
17.30 Ottokar Runze / Hvězda bez
nebe / Stern ohne Himmel
SRN 1980 / hrají: Randolf
Kronberg, Manfred Gliewe, Martin
Fuchs / SLV / 84 min. / 35mm
Jak se v letech druhé světové války zachová
skupina náctiletých Němců, kamarádů

z městečka u Berlína, vystavených od
nejútlejších let fanatické antisemitské
indoktrinaci, když stanou tváří v tvář
čtrnáctiletému židovskému klukovi,
uprchlému z koncentračního tábora? Film
Ottokara Runzeho, jehož scénář napsala
autorka stejnojmenného románu Leonie
Ossowská, stojí na výkonech výborně
vybraných mladistvých představitelů
hlavních rolí a na celkovém věrohodně
syrově-realistickém pojetí vyprávění.
Pátek 21/10
18.00 8
 1 minut ze života Víta Pancíře
pásmo krátkých filmů /
ČR 1997–2015 / celkem 81 min. /
různé nosiče
Dvacet let tvorby významného
současného českého filmaře (mj. režiséra
dlouhometrážního snímku Sestra, 2008)
v autorském výběru.
Pásmo k 50. narozeninám Víta Pancíře
za autorovy účasti.
Rodinné kroniky
1999 / 9 min. / 35mm
Ve Větru
1997 / 7 min. / 35mm
Žiletky
1996 / 4 min. / DVD
Do Jeřabin
2000 / 8 min. / DVD
Říše koupelen
1998 / 6 min. / DVD
Naše kreslení
2002 / 5 min. / DVD
MAREMARE
2004 / 6 min. / DVD
Alkohol
2003 / 2 min. / DVD
Zdeňkovo křeslo
2005 / 14 min. / DVD
Měnící se kulisa
2010 / 9 min. / DVD
Sunrise
2015 / 6 min. / DVD
Ostrov Hedvika
2006 / 6 min. / 35mm
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20.00 R
 ozhovory Hitchcock – Truffaut
↓
Kent Jones / Hitchcock – Truffaut
Francie – USA 2015 /
CZT / 79 min. / BRD

artist-run film labu L’Abominable a ředitelem
distribuční společnosti Lightcone.
Guillaume Cailleau / Abdou’s Dread
in Teatro Argentina, Roma /
2013 / 3 min. / 16mm

V dějinách filmové literatury neexistuje
kniha, která by byla přeložena do více
jazyků a která by byla během půl století
častěji znovu vydávána… Rozhovory
Hitchcock – Truffaut (1966, česky 1987).
Četli jsme ji všichni, kdo se zajímáme o film,
a sotvakdo ji četl jen jednou. Americký
režisér Wes Anderson se svěřuje: „Můj
exemplář se už dávno nedá nazývat knihou,
je to salát, hromada volných stránek. Hřbet
je úplně vniveč, jak jsem svazek stále bral
do ruky.“ Dokument Kenta Jonese není
první, ale zatím nejdůkladnější snímek
věnovaný této výjimečné knize a vlivu, který
měla a má na filmaře jednadvacátého století.
Jonesovi se podařilo získat pro svůj projekt
takové umělce, jako jsou Martin Scorsese,
Arnaud Desplechin, Olivier Assayas, Peter
Bogdanovich, Paul Schrader, David Fincher,
James Gray, Wes Anderson nebo Kijoši
Kurosawa. Scénář napsal režisér spolu se
Sergem Toubianou, v letech 2003 až 2016
ředitelem Cinémathèque française a předtím
dlouholetým šéfredaktorem Cahiers du
cinéma. Komentář čte Mathieu Amalric.

Daiči Saitó / All That Rises /
2007 / 7 min. / 16mm
Emmanuel Lefrant / Blitz /
2006 / 6 min. / 16mm
Emmanuel Lefrant - Christopher
Becks / I Don’t Think I Can See an
Island / 2016 / 4 min. / 35mm
Stefano Canapa – Elisa Ribesová /
Kairos / 2016 / 11 min. / 35mm
Christopher Becks / Ouverture /
2010 / 5 min. / 35mm
Emmanuel Lefrant / Viditelné
a neviditelné části celku pod
tlakem / Parties visibles et invisibles
d’un ensemble sous tension /
2009 / 7 min. / 35mm
Emmanuel Lefrant / Zpustošená
země / Le pays dévasté /
2015 / 11 min. / 35mm

Pondělí 24/10
20.00 Emmanuel Lefrant představuje
(nejen) své filmy
V mladší generaci současných
francouzských filmařů je Emmanuel Lefrant
(nar. 1975) nejvýraznějším představitelem
nefigurální tvorby, pracující výlučně
s klasickým filmovým materiálem. Ve svých
filmech a performancích se zabývá povrchem
filmového pásu a jeho jednotlivých vrstev
coby formou abstraktní krajiny. V jeho
předposledním filmu Zpustošená země se
úvahy o vrstvách prolínají s konceptem
antropocénu, současného geologického
věku země, v němž lidský faktor ovlivňuje
klima v dosud nebývalém rozsahu. Emmanuel
Lefrant je též kurátorem, členem pařížského
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Peter Miller / Projector Obscura /
2005 / 10 min. / 35mm
Christopher Becks – Peter Miller /
Ritournelle / 2012 / 4 min. / 16mm
Labodoble představuje projekt Film Labor
zaměřený na současnou experimentální
tvorbu filmařů a umělců pracujících v médiu
klasického filmu. Skrze cyklus projekcí filmů
a praktických dílen Labodoble představí
scénu tzv. artist-run film labs, jež působí
v různých městech po celém světě. V době
deklarované digitální kinematografie se
okolo padesáti uměleckých nezávislých labů
zabývá filmem ve smyslu práce s filmovým
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materiálem a možnostmi jeho výroby,
laboratorního zpracování, postprodukce
a filmové projekce. Nejde však pouze
o uchování již dosaženého vědění, ale také
o rozvíjení opuštěných cest a hledání nových
řešení pro práci s filmem jako nástrojem
uměleckého vyjádření v 21. století.
Strategiemi sdílení na rovině tvůrčí,
technické, produkční a distribuční tyto
kolektivy vědomě navazují na kulturu
filmových kooperativ (Film Coops) z druhé
poloviny 20. století. Situace, v níž dnes
dochází k utváření těchto kolektivů,
je však těsně spjatá s technologickou
a institucionální proměnou kinematografické
infrastruktury. Pro nezávislé tvůrce
jsou nyní na dosah průmyslová zařízení
a nástroje dosažitelné dříve mimo
profesionální filmové laboratoře jen
výjimečně.
Filmové projekce proběhnou ve spolupráci
s kinem NFA Ponrepo a s Přehlídkou
animovaného filmu PAF v Olomouci. Připravili
Alexandra Moralesová & Georgy Bagdasarov.
Úterý 25/10
15.30 Jak vidět film?
↓
Stručné dějiny filmové avantgardy /
přednáška Martina Čiháka
17.30 D
 en světového audiovizuálního
dědictví
↓
Proměny Georgese Mélièse
Francie 1899–1909 /
celkem 50 min. / 35mm
NFA patří mezi světové filmové archivy,
které se mohou pyšnit filmovými kolekcemi
z počátku kinematografického věku. V tomto
období, tj. přelomu 19. a 20. století má
výsostné místo sbírka filmů Georgese
Mélièse (1861–1938). Invenční výtvarník
a elegantní herec Méliès dokázal dirigovat
své filmy jako hudebník, umělecky ovládnout
pohyb a čas a těšit se z potenciálu filmové
techniky, která tvůrci nabídla nekonečné
proměny, ať už čistě fyzické – ty pod jeho

vlivem upoutaly pozornost také Španěla
Segunda de Chomóna – tak výtvarné.
Tentokrát nás čeká překvapení, neboť
společně odkryjeme poklad, který se po více
než sto letech objevil právě u nás.
Kouzelník / L’Impressionniste
fin de siècle / 1899
Kukla a motýl / La Chrysalide
et le papillon / 1901
Muž s gumovou hlavou / L’Homme
à la tête en caoutchouc / 1902
Cesta do nemožna / Le Voyage
à travers l’impossible / 1904
Čarovný vějíř / Le Merveilleux
éventail vivant / 1904
Kouzelný škopek / Le Baquet
de Mesmer / 1905
Mýdlové bubliny / Les Bulles
de savon vivantes / 1906
Oživlé noty/ En avant la musique,
r. Segundo de Chomón / 1909
Ďábelský nájemník/ Un Locataire
diabolique / 1909
+ jeden top secret bonus
ze sbírek NFA
20.00 V
 sevolod Pudovkin /
Prostý případ / Prostoj slučaj
SSSR 1930 / hrají: Alexandr Baturin,
Jevgenija Rogulinová, Marija
Bělousovová / CZT / 72 min. / 35mm
Po dlouhá léta těžko dostupný snímek
z nejvíce vzrušující fáze tvorby brilantního
teoretika a experimentátora na poli
filmové montáže, fáze, kterou o tři roky
později uzavře fenomenální a v Ponrepu
několikrát uvedený Dezertér (1933), jsme
loni na podzim mohli poznat díky zápůjčce
z moskevského Gosfilmofondu. Nyní
promítneme poprvé kopii ze sbírek NFA.
Prostý případ prošel složitou anabází od
původního scénáře z konce němé éry, přes
jeho důkladné přepracování Pudovkinem
pro podmínky zvukového filmu, natáčení
komplikované bídnou úrovní sovětské
zvukové techniky, tím podmíněná další
přepracování a nové natáčení. Tvůrčí
galeje… bohužel bez happy endu; shora
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řízená kampaň proti tzv. formalismu
dokonala tragický úděl tohoto odvážného
projektu, který v sovětských kinech nakonec
skončil tak, jak v nejranější fázi scénáře
začal, to jest coby němý film.
Pondělí 31/10
18.00 Best of Becker
↓
Jacques Becker /
Zlatá hříva / Casque d’or
Francie 1951 / hrají: Simone
Signoretová, Serge Reggiani,
Claude Dauphin, Gaston Modot /
CZT / 92 min. / 35mm
Námět z černé kroniky doby secese: truhlář,
prostitutka, bezelstná láska, zločinné milieu.
O skutečnou událost, která se odehrála
v Paříži na přelomu 19. a 20. století, se
zajímali Jean Renoir, Julien Duvivier i Marc
Allégret, ale nakonec ji uchopil Jacques
Becker a přetvořil ji do jednoho z ikonických
děl francouzské klasiky. Od odlehčeného,
světlého začátku postupujeme spolu
s hrdiny k tragickému finále. Navzdory
počátečnímu komerčnímu neúspěchu všichni
zúčastnění cítí, že se stali součástí něčeho
mimořádného. Zatímco Serge Reggiani si
po dobu pěti let po Zlaté hřívě nezahraje,
Simone Signoretová získá anglickou obdobu
Oscara, British Film Academy Award a s ním
i mezinárodní proslulost. Po Londýně film
dobude i Řím a s desetiletým zpožděním se
vrátí triumfálně do pařížských kin.
20.00 Best of Becker
↓
Jacques Becker / Díra / Le Trou
Francie 1959 / hrají: Michel
Constantin, Philippe Leroy, Marc
Michel / CZT / 115 min. / 35mm

„nechytilo“, zatímco diskuse pařížských
intelektuálů zcela ovládl debut Jeana-Luca
Godarda. Nebýt vytrvalé podpory zprvu
nepočetné hrstky zasvěcenců by dnes Díra
sotva figurovala na seznamech nejlepších
francouzských filmů. K neoblomným
příznivcům filmu Díra patřil od samého
počátku režisér Jean-Pierre Melville,
který se na něm nepřímo podílel (současně
stál ale také coby herec u zrodu U konce
s dechem). Po letech k tomu poznamenal:
„Nespokojen s ‚pokusem‘ natočit Díru –
ale každý film je pokus – natočil Becker
ten film celý ještě jednou – v mém
studiu v ulici Jenner. Každý záběr v 25,
28, 30, 33 ‚pokusech‘, z nichž nakonec
stejně použil první, druhý, třetí, nanejvýš
šestý. Perfekcionismus se obrátil proti
samotnému tvůrci. Pamatuji se na jeho
potřebu kontaktovat pohledem svého syna
Jeana Beckera, aby po dvacáté viděl jeho
přikývnutí, bylo to pro něj neuvěřitelně
důležité.“
Námět a scénář, zčásti autobiografický,
pocházel od jiného později známého
režiséra, José Giovanniho. (Vše, co má ve
francouzském kriminálním žánru 60. a 70. let
hodnotu, vychází víceméně z tradice
Becker – Melville – Giovanni.) Pět mužů
odsouzených k dlouholetým trestům
plánuje vykopání tunelu a útěk pařížskou
kanalizací. Příběh je pojednán realisticky,
s bressonovskou strohostí (dost nečekanou
u režiséra z renoirovské „líhně“), nezní
tu hudba, ale jen přirozené zvuky. Věcná
kamera Ghislaina Cloqueta (pozdějšího
kameramana Roberta Bressona) pozoruje
pět hrdinů, vývoj vztahů mezi nimi daných
povahovou rozdílností, celý jejich pokus
o útěk ze zajetí na tenkém laně přátelství,
nahlodávaném nedůvěrou a přetrženém
zradou.

Dne 20. února 1960 zemřel Jacques Becker
ve věku pouhých 54 let, zanedlouho poté
přišel do kin jeho poslední film, Díra, ve
stejném týdnu jako U konce s dechem. Ve
velkém sále kina Marignac, vhodném spíš
pro velkofilmy, se Beckerovo psychologické
vězeňské drama u běžného publika
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Do kina chodím zřídka. Nebo
spíš: nechodím na všechno.
Dívám se jen na filmy, jejichž
téma mne oslovilo nebo které
natočili filmaři, jimž se cítím
být blízko. Nemusím už vidět
všechno, vybírám si. Znám
jednoho architekta, je to
výborný přítel, ale jedno vím:
jakmile se on pro nějaký film
nadchne, tak to nemůže být
dobré. Je to pro mne opravdu
velká pomoc. Jsem mu moc
vděčný. Jakmile mi něco
doporučí, vím, že si návštěvu
kina mohu odpustit.
Abbás Kiarostamí
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67

kino
národního

Ponrepo
filmového
archivu

Cykly Ponrepo dětem
a Jak vidět film? připravili
Matěj Forejt, Jiří Forejt, Alexandra
F. Lipovská, Natalia Neudacina, Michaela
Mertová
Grafický design
Petr Babák, Jan Matoušek (Laboratoř)
www.laboratory.cz
Grafická úprava a sazba
Doďa Bergner

Ponrepo
– kino Národního filmového archivu
Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1
Pokladna
Po–So 16.00–20.15
Ne
14.00–20.15
T
+420 778 522 708
Ve dnech, kdy se nepromítá, je pokladna
uzavřena. Online předprodej vstupenek
na www.goout.cz.
www.nfa.cz
www.facebook.com/kinoponrepo
www.twitter.com/KinoPonrepo

Tisk
Helma Beta, spol. s r.o. / www.helmabeta.cz
Vydal
Národní filmový archiv
Malešická 12, 130 00 Praha 3
Česká republika
www.nfa.cz
srpen 2016
změna programu vyhrazena
Vysvětlivky
CZT – české titulky
CZV – česká verze
ENT – anglické titulky

Ponrepo – program a dramaturgie
Milan Klepikov / milan.klepikov@nfa.cz
Program a redakce
Václav Kofroň / vaclav.kofron@nfa.cz
Produkce a PR
David Havas / david.havas@nfa.cz
Projekce
Roman Říha / roman.riha@nfa.cz
Peter van Zaanen
Na programu spolupracovali
Jiří Horníček, Milan Líčka, Tomáš Hála,
Nikola Krutilová, Jan Křipač, Briana
Čechová, Věroslav Hába, Alena Přádná
68

Ponrepo

Program 09–10 / 16

69

kino
národního

Ponrepo
filmového
archivu

70

Ponrepo

