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Pátek 01/09
17.30 Jonathan Demme /
Melvin a Howard / s. 59
Sobota 02/09
20.00 Paul Verhoeven / Total Recall / s. 41
Neděle 03/09
18.00 Josef von Sternberg /
Americká tragédie / s. 41
Úterý 05/09
17.30 Jonathan Demme /
Něco divokého / s. 59
20.00 Jean Renoir /
Člověk bestie / s. 41
Středa 06/09
17.30 Film před sto lety / Alla Nazimova /
s. 37
20.00 Václav Kadrnka / Křižáček / s. 59

Program

Čtvrtek 07/09
18.30 Roger Vadim /
Nebezpečné známosti / s. 13
21.00 David Lynch /
Twin Peaks: Ohni se mnou pojď /
s. 60
Pátek 08/09
17.30 Wesley Ruggles /
Dvacetiletá / s. 42
20.00 Nicolas Winding Refn /
Neon Demon / s. 60
Sobota 09/09
20.00 David Cronenberg /
Mapy ke hvězdám / s. 60
Neděle 10/09
15.00 Bořivoj Zeman /
Šíleně smutná princezna / s.55
17.30 J. Zucker – D. Zucker – J. Abrahams /
Připoutejte se, prosím! / s. 61
Pondělí 11/09
17.30 Roland Gräf / Útěk / s. 35
20.00 Michelangelo Antonioni /
Zvětšenina / s. 45

Úterý 12/09
17.30 William Wyler /
V newyorském přístavu / s. 42
20.00 Louis Malle /
Výtah na popraviště / s. 13
Středa 13/09
17.30 Jacques Tourneur /
Kočičí lidé / s. 42
20.00 Marco Bellocchio /
Jindřich IV. / s. 27
Čtvrtek 14/09
17.30 Lana Gogoberidzeová /
Až pokvetou mandloně / s. 61
20.00 Luis Buñuel / Deník komorné / s. 13
Pátek 15/09
17.30 Miroslav Cikán / Alena / s. 61
Neděle 17/09
15.00 M
 ichaël Dudok de Wit /
Červená želva / s. 55
17.30 Tonino Cervi / Třetí na řadě / s. 27
20.00 V
 ečer FAMU / s. 61
Pondělí 18/09
17.30 T
 GM ve filmu / s. 62
20.00 Peter Bogdanovich /
Bijásek / s. 42
Úterý 19/09
17.30 F
 ilm před sto lety / Sessue
Hayakawa, G. M. Anderson
a W. S. Hart / s. 37
20.00 Louis Malle /
Milenci / s.13
Středa 20/09
17.30 Alessandro Blasetti /
Liolà / s. 27
20.00 C
 annes 2017 / Semaine de la
critique I. / s. 19
Čtvrtek 21/09
18.30 C
 annes 2017 / Semaine de la
critique II. / s. 19
21.00 C
 annes 2017 /
Zvláštní uvedení / s. 19
5

Pátek 22/09
17.30 + 20.00 Bennewitzovo kvarteto
Walter Ruttmann /
Berlín, symfonie velkoměsta /
s. 23
Sobota 23/09
17.30 Bořivoj Zeman /
Mrtvý mezi živými / s. 62
20.00 Michelangelo Antonioni /
Červená pustina / s. 45
Neděle 24/09
15.00 Ponrepo dětem / s. 55
17.30 Georg Fenady /
Drahý zesnulý / s. 43
Pondělí 25/09
17.30 Karel Zeman /
Cesta do pravěku / s. 50
20.00 Walter Ruttmann / Melodie světa
+ Walter Ruttmann / Píseň práce /
s. 24
Úterý 26/09
15.00 Kapitoly z dějin (filmu) / s. 63
17.30 Basilio Martín Patino /
Devět dopisů pro Bertu / s. 63
20.00 François Truffaut /
Jules a Jim / s. 13
Středa 27/09
17.30 Roland Gräf / Dům u řeky / s. 35
Pátek 29/09
17.30 Michelangelo Antonioni /
Přítelkyně / s. 46
20.00 Ivan Vojnár /
Cesta pustým lesem / s. 63
Sobota 30/09
17.30 Ivan Vojnár / Lesní chodci / s. 63
20.00 François Truffaut /
Nevěsta byla v černém / s. 14
Neděle 01/10
15.00 Ponrepo dětem / s. 55
17.30 Ronald Neame /
Dobrodružství Poseidonu / s. 43

Pondělí 02/10
17.30 Jiří Slavíček / Podobizna / s. 63
Úterý 03/10
15.00 Kapitoly z dějin (filmu) / s. 64
17.30 Jiří Sequens / Atentát / s. 64
20.00 Michelangelo Antonioni / Noc / s. 14
Středa 04/10
17.30 Roland Gräf / P. S. / s. 35
20.00 Marcel L’Herbier / Stín Matyáše
Pascala / s. 27
Čtvrtek 05/10
17.30 Souleymane Cissé / Světlo / s. 65
20.00 Abbás Kiarostamí / Detail / s. 65
Pátek 06/10
17.30 Martin Frič / Páter Vojtěch / s.66
21.00 Tom Ford / Noční zvířata / s. 66
Sobota 07/10
18.30 Ivan Vojnár / Nepravděpodobná
romance / s. 66
21.00 Jean-Luc Godard / U konce
s dechem / s. 32
Neděle 08/10
15.00 Galina Miklínová /
Lichožrouti / x. 55
17.30 John Milius /
Barbar Conan / s.67
Pondělí 09/10
17.30 Georges Fitzmaurice /
Jakou mě chceš mít / s. 29
20.00 Piotr Andrejew / Klinč / s. 67

Čtvrtek 12/10
20.00 Billy Wilder /
Sunset Boulevard / s. 67
Pátek 13/10
17.30 Miroslav J. Krňanský /
Pohorská vesnice / s. 68
Sobota 14/10
20.00 Jean-Pierre Melville /
Druhý dech / s. 32
Neděle 15/10
15.00 Karel Zeman /
Vynález zkázy / s. 50
Pondělí 16/10
20.00 Michelangelo Antonioni /
Zatmění / s. 46
Úterý 17/10
15.00 Kapitoly z dějin (filmu) / s. 68
20.00 Alain Robbe-Grillet /
Nesmrtelná / s. 68
Středa 18/10
17.30 Pierre Kast /
Kapesní láska / s. 32
20.00 Fritz Lang /
Vrah mezi námi / s. 53
Čtvrtek 19/10
17.30 Karel Zeman /
Ukradená vzducholoď / s. 50
20.00 Germaine Dulacová /
Usmívající se paní Beudetová
+ Orson Welles / Nesmrtelný
příběh / s. 69

Úterý 10/10
15.00 Kapitoly z dějin (filmu) / s. 67
17.30 Martin Frič / 13. revír / s. 67
20.00 Peter Brook /
Moderato cantabile / s. 15

Sobota 21/10
14.00 Den rodinných filmů / s. 69
19.30 Maren Adeová /
Toni Erdmann / s. 69

Středa 11/10
17.30 Roland Gräf /
Poslední kapitola / s. 35
20.00 Fritz Lang /
Unavená smrt / s. 53

Neděle 22/10
15.00 Philipp Fussenegger /
Henry / s. 56
18.00 Orson Welles /
Falstaff / s. 15

Pondělí 23/10
17.30 P
 olstoročie slovenskej
animácie / s. 70
20.00 Michelangelo Antonioni /
Dobrodružství / s. 47
Úterý 24/10
15.00 K
 apitoly z dějin (filmu) / s. 70
20.00 Alain Robbe-Grillet /
Muž, který lže / s. 70
Středa 25/10
17.30 F
 ilm před sto lety / Německo /
z kinematografie soumraku
císařství / s. 38
20.00 Louis Malle / Viva Maria! / s. 15
Čtvrtek 26/10
17.30 Karel Zeman /
Bláznova kronika / s. 51
20.00 Jean-Pierre Melville /
Rudý kruh / s. 33
Pátek 27/10
17.30 Jean-Louis Richard /
Tělo Diany / s. 16
20.00 Luc Besson / Brutální Nikita / s. 16
Neděle 29/10
15.00 P
 onrepo dětem / s. 56
Pondělí 30/10
18.30 Joe May / Indický hrob / s. 53
Úterý 31/10
15.00 K
 apitoly z dějin (filmu) / s. 70
20.00 Jean-Pierre Melville / Policajt / s. 33
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„Nepodrobená! To je to slovo! Nikoli
impertinente (nestoudná). Nikoli marginale
(na hraně). Mně se líbí slovo insoumise
(vzpurná, nepodrobená). Nijak se tím
nehonosím, prostě taková jsem.“
Jeanne Moreau
„Její nejlepší roky byly mezi třicítkou
a čtyřicítkou. Bylo svým způsobem
zapotřebí, aby si s ní život zahrál, aby se
zapsal do krajiny její tváře. Tohle platívá
většinou pro muže. Jeanne Moreau je jednou
z nemnoha žen, jež se staly hvězdami díky
životům, které žily.“
Jean-Claude Carrière

JM, la femme

Od filmových bohyní takzvané zlaté éry
se očekávalo, že budou nedostupné,
nedotknutelné, zahalené jakýmsi
neproniknutelným tajemstvím a samozřejmě…
nadpozemsky krásné. Odtud substantiva jako
bohyně, primadona, diva. Přídavná jména jako
„mýtická“. Vzývání „aury“.
Fenomén Moreau je jedinečný tím, že na
jedné straně splývá s nástupem „moderní
ženy“, jíž je všechno výše zmíněné tak
trochu k smíchu, na druhé straně to ale
neznamená, že by všemi těmito atributy
nedisponovala, jakmile se jí náhodou
zachce. Nejeví zájem o pozici klasické
star, přesto jí je. Hvězdou z ranku Marlene
Dietrichové, z ranku Grety Garbo. Abychom
byli přesní: byla v dějinách filmu poslední
příslušnicí této nejvyšší třídy, této kasty.
Odešla uprostřed léta, 31. července.
Jestliže se Marlene po čtyřicítce objevovala
na plátně stále vzácněji a božská Greta
vůbec, přijala Jeanne Moreau čas jako
spojence, nikoli jako nepřítele – jak v životě,
tak před kamerou (jak ostatně podotkl už
výše J.-C. Carrière). Byla příliš zvědavá,
„co to s ní udělá“ – a ani diváky nikdy
nepřestalo bavit poznávat její tvář v každé
dekádě nanovo. V Brutální Nikitě, jednom ze
snímků, v němž bychom ji rozhodně nečekali,
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má své typické entrée. Najednou, z ničeho
nic, se před mladičkou „chuligánskou“ titulní
hrdinkou objeví zralá žena s velkým Ž, aby ji
předala svá tajemství, a leckdo v publiku se
zachvěje: „Ale ano, vždyť to přece je…!“
Jeanne Moreau neměla strach před časem,
protože neměla strach před ničím. Dnes už
si lze jen těžko představit, jak publikum
přelomu padesátých a šedesátých let
šokovala tím, že ve svých rolích žila jen
a jen podle vlastních morálních představ,
bez ohledu na ztráty, bez ohledu i na
všechno bolestné, co si tím přivodí – a co
způsobí druhým. Že žije nevázaně, s Julesem
i s Jimem, no dobrá, ale opustit s manželem
i dítě? V některých zemích cenzura fakt, že
unikající manželka filmu Milenci je zároveň
i matkou, jednoduše prostřednictvím
střihačských nůžek vymazala.
Odvaha vedla Jeanne Moreau i k časté
volbě postav vyloženě záporných, anebo,
v ideálním případě, takových, které
v sobě nosí všechny odstíny ženství, od
těch nejpůvabnější až po ty nejhorší,
a v nepředvídatelném rytmu je mění, často
v jednom a tom samém filmu. Žádný „filmový
horor“, spíš horor z poznání, co všechno se
vejde do jediného člověka. Truffaut, Buñuel,
Welles, Losey ji právě takovou chtěli mít,
nesměli se s ní minout už proto, že žádná
podobně mnohoznačná ženská bytost se až
do té doby v kinematografii neobjevila.

LOUIS MALLE
Po dlouhých devíti letech filmování najde
Jeanne teprve v Louisi Mallovi svého
Pygmaliona, tvůrce, v jehož filmech může
konečně plně rozvinout typ moderní „femme
libre“, typ v kinematografii padesátých let
vzácný (a vnímaný tehdy jako odvážný, často
vysloveně pohoršující). V letech 1957 až
1965 vzniknou čtyři filmy zcela rozdílných
žánrů, které se všechny zařadily mezi
klasiku nouvelle vague: Výtah na popraviště
(1957), Milenci (1958), Bludička (1963)
a Viva Maria! (1964/65).

Program 09–10 / 17
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Památné první setkání herečky s o čtyři roky
mladším Louisem Mallem, který v roce 1957
neměl na svém kontě jediný dlouhý hraný
snímek, mělo náležitě filmové parametry:
náhlá bouřka, déšť, rozpaky a nepřístupnost
budící oboustrannou fascinaci. „Já jsem
Jeanne zažil vždycky jenom úplně nahoře
nebo úplně dole, za všech možných
okolností. Má v sobě cosi cyklického. Její
intenzivní způsob žít všechno dramaticky
jí nebrání ve smyslu pro humor. Často
ztvárňovala postavy vážné či vykolejené,
sama má ale selskou náturu, jež jí dopřává
radost ze života, pevnost a zdravý rozum.
Její někdejší pověst femme fatale plné
temné sexuality ve mně vždycky budila
úsměv. Já ji mám v paměti jako bytost,
která se ráda baví, má smích, na který
nezapomenete… a dobře vaří. Při práci se
svěřuje do rukou svých režisérů, filmy si
vybírá spíš podle nich než podle nabízených
rolí, což mnoho herců nedělá.“

MICHELANGELO ANTONIONI
Lydie z Antonioniho Noci, jedna
z nejuhrančivějších ženských postav
klasické moderny evropského filmu. Mnoho
skvělých filmů vytěží maximum z intimního
souznění mezi herečkou a režisérem;
dokladem toho, že taková souhra pro zdar
díla není bezpodmínečně nutná, je právě
Noc. Mezi Jeanne a italským maestrem
rozhodně žádná jiskra nepřeskočila, hned na
začátku natáčení se „na place“ ustanovila
nálada vysloveně mrazivá a v průběhu práce
už se na tom nic nezměnilo. Snad to filmu
paradoxně přišlo k dobru, přispělo to k jeho
elegantní chladné kráse. „Cítila jsem už
tehdy, že tu vzniká cosi velkého,“ svěřila
se Jeanne, ale ani po třiceti letech, když se
stejným partnerem, Marcellem Mastroiannim,
stanula před kamerou filmu Za mraky, se
mezi herečkou a Antonionim opravdové
smíření nekonalo; scény s Jeanne zde
točil „v zastoupení“ Wim Wenders. Jeanne
neodpouští, Jeanne se neusmiřuje.

FRANÇOIS TRUFFAUT
„Jako kritik mě François Truffaut znal lépe
než já jeho, protože psal o mých filmech.
Byl to postrach lidí od filmu, hodně jsem
o něm slyšela a vždycky jsem se bála, že mě
v recenzích odsoudí. Přitom se mi však líbilo,
co o filmech psal. Nás mladé herce vzrušoval
oslňující způsob, jakým kopal do všeho
zavedeného a vůbec do všech podivností,
které jsem při natáčení zažívala.
Když se lidé spřátelí, obvykle si vyměňují
spousty vzpomínek. My jsme si vyměňovali
hlavně dlouhá mlčení, ale naštěstí tu
byla pošta, a tak jsme si toho hodně řekli
v dopisech.
Když jsem Françoise poznala, byl velmi
nesmělý, zdrženlivý, málomluvný. Já
jsem byla na slávu zvyklá a příjemnosti
s ní spojené jsem si užívala. Díky mým
anglosaským kořenům jsem taky viděla svět
trochu jinak, co se týče způsobu života
a kultury vůbec. Henryho Jamese objevil
François díky mně a pít šampaňské jsem ho
taky naučila já.“
Poprvé se setkali na festivalu v Cannes
roku 1957, při premiéře Mallova Výtahu
na popraviště. O rok později se Jeanne
„projde“ jednou scénou Truffautova
celovečerního debutu Nikdo mne nemá
rád – jiskra je rozžehnuta, Truffaut se
stává pravidelným hostem v Jeannině domě.
Jednoho dne se tu objeví Jean-Louis
Richard, její dobrý přítel. V budoucnu
režisér dvou jejích filmů. V minulosti její
první manžel. Truffaut a Richard si padnou
do noty a dají se do práce, půjde o adaptaci
románu jménem Jules a Jim. Téma: láska
dvou přátel k jedné ženě, láska, která místo
aby přátelství obou mužů rozdělila, ho
naopak utuží a prohloubí. Inspirují se tím,
co čtou i tím, co každý den žijí. V důsledně
„románovém“ životě Françoise Truffauta to
ani nemohlo dopadnout jinak.
Skok v čase, přes triumf z 23. ledna 1962
(stejně jako už Noc se i premiéra Julese
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a Jima odehrála v předvečer hereččiných
narozenin), o dva roky dopředu. Láska
Françoise a Jeanne, čerstvě vztahově
osiřelých, znovu vzplane na dobu jednoho
léta, aby pak jednou provždy uvolnila místo
důvěrnému přátelství. „Nejednáme spolu
v rukavičkách,“ svěřuje se Truffaut v dopise
Helen Scottové z 19. srpna 1964, „přitom
jsme ale něžní i jemní, ohleduplní jeden
k druhému. Ale ne zase až tak moc.“ Oba
myslí na nový projekt, světlo světa spatří až
za další tři roky: Nevěsta byla v černém. Ale
jak praví přísloví: Nevstoupíš dvakrát do téže
řeky. Dochází k neodvolatelné roztržce
– nikoli s Jeanne, ale s Raoulem Coutardem,
kdysi tak spolehlivým kameramanem Julesa
a Jima. Truffaut se stáhne do sebe, se
štábem komunikuje minimálně, s herci
rovněž, po harmonii Julese a Jima ani stopa.
„Natáčení bylo obtížné a mezi Truffautem
a Coutardem panovalo napětí,“ vzpomíná
Jeanne. „Nevěsta pokaždé zavraždila
jiného muže, což k nedobré atmosféře ještě
přispívalo, protože každý z představitelů
dorazil na jeden týden a měl dojem, že
pronikl do světa, který mu ve skutečnosti
zůstal zcela skryt. Toužil po vysvětlení, na
které François neměl náladu. Žádal, abych
to zařídila já. A tak jsem pokaždé musela
dodávat odvahu chlapíkovi, kterého jsem pak
měla zavraždit.“

LUIS BUÑUEL
„Musím poděkovat Louisi Mallovi, že nám ve
svém Výtahu na popraviště odhalil způsob
chůze Jeanne Moreau. Byl jsem vždycky
citlivý na ženskou chůzi a na pohled žen.
V mém Deníku komorné jsem při scéně
s botkami zažil opravdovou rozkoš, když
jsem jí nařídil chodit, a přitom ji filmoval.
Její noha se při chůzi na podpatku lehce
chvěje. Vzrušující nejistota. A nádherná
herečka! Spokojoval jsem se s tím, že jsem ji
sledoval a téměř jsem ji neopravoval. Sdělila
mi o postavě věci, které jsem netušil.“
Těžko dnes dopátrat, jak se šedé eminenci
české filmové diplomacie, A. M. Brousilovi,

podařilo získat film, který by dělal čest
Benátkám nebo Cannes, do hlavní soutěže
festivalu v Karlových Varech. Nicméně
v červenci roku 1964 zde Buñuelův
mistrovský opus skutečně zažil svou
premiéru.
Cenu za nejlepší ženský herecký výkon
přiřkne toho roku porota Buñuelově
představitelce komorné Célestiny. (Herečka
se do Československa podívá o čtyři roky
později, až zde bude natáčet film Tělo
Diany.) S Buñuelem, svým „španělským
otcem“, jak mu důvěrně říká, chce následně
natočit adaptaci Lowryho románu Pod
vulkánem. Deník komorné bohužel ale
nakonec zůstane jejich jediným realizovaným
společným projektem.

ORSON WELLES
Zvlášť intenzivní spolupráce mezi Jeanne
Moreau a režisérem Občana Kanea spadá
do období, kdy Welles po vysilujících
sporech o finální verzi Doteku zla (1958)
dal před Hollywoodem definitivně přednost
evropským studiím. V rychlém sledu natočí
s Jeanne čtyři filmy: Proces (1962),
Falstaff (1964), Nesmrtelný příběh (1966)
a Hlubiny (1967). Jeanne v nich pokaždé
vykonává „nejstarší povolání světa“,
ale Kafkova slečna Bürstnerová, která
v Procesu vyvádí z míry Josefa K. (Anthony
Perkins), budí v něm střídavě touhu se
svěřit, chtíč, zhnusení i strach, nemá jinak
nic společného s bezelstně přilnavou
Doll Tearsheet z shakespearovského
raně renesančního hampejzu, v němž ji
vyhledávají mladý korunní princ Jindřich
i titulní hrdina Falstaff. Zase úplně jiná bude
Virginie z Nesmrtelného příběhu, zahořklá
prostitutka se způsoby aristokratky, žena
netoužící po ničem jiném, než být přítomna
konci muže, který zruinoval jejího otce.
Nakrátko ostříhanou Ruth z filmu Hlubiny
známe dodnes jenom z fotografií a několika
ukázek; materiály nikdy neuvedeného snímku
zůstávají ukryty v hlubinách mnichovského
filmového muzea, kdo ví, jak dlouho ještě.
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DALŠÍ SETKÁNÍ
Jacques Becker, 1953: Nesahejte na prachy
Jacques Demy, 1962: Zátoka nadělů
Joseph Losey, 1962: Eva, 1975: Monsieur
Klein, 1982: Pstruh
Elia Kazan, 1975: Poslední magnát
Rainer W. Fassbinder, 1982: Querelle
Theo Angelopulos, 1990: Přerušovaný krok
čápa

Naproti tomu nikdo, kdo zažil Moreau
v titulní roli filmu Eva (1962), jednom
z těch, v němž si s mužskými hrdiny
vyřizovala účty zvlášť surově, nebude
litovat, že ho režíroval Joseph Losey…
a nikoli Jean-Luc Godard, kterého Jeanne
producentům původně sama navrhla, ti ale
kategoricky odmítli. Zpětně musela i Jeanne
konstatovat, že to tak bylo dobře: „Je ne
suis pas une créature de Godard.“

Wim Wenders, 1991: Až na konec světa
Agnès Varda, 1994: Tisíc a jedna noc
Manoel de Oliveira, 2011: Gebo a stín
…a několik desítek dalších z let 1948
(Poslední láska) až 2015 (Talent mých
přátel).

PARALELNÍ DĚJINY
Co si herečka s takovou filmografií
mohla ještě přát, řeklo by se. Vedle dějin
natočených filmů existují ale ještě dějiny
paralelní, historie plánů, které měly často
už velmi pevné obrysy, ale z nejrůznějších
důvodů se nakonec neuskutečnily.
Nejpozději kolem roku 1960 se stalo jméno
Moreau magnetem, který budil touhu ve
filmařích celého světa. Zastavme se na chvíli
u těchto paralelních dějin a představme si,
„co by bylo, kdyby“…
Tak tedy: co kdyby Jack Nicholson v Přeletu
nad kukaččím hnízdem sváděl svůj
nesmiřitelný duel s Velkou Sestrou Jeanne
Moreau, které Miloš Forman tuto roli nejdřív
nabídl? Co kdyby Naďu ve Viscontiho filmu
Rocco a jeho bratři hrála Jeanne? Co kdyby
se poslední film Fritze Langa nejmenoval
Tisíc očí doktora Mabuse, ale následoval
by po něm další, napsaný specielně pro
12

Jeanne, s názvem Death of a Career
Girl? Renoir viděl Jeanne jako tulačku (La
Clocharde), pak zase jako kurtizánu, jež se
pokusí opustit své prostředí (Julienne et
son amour). Pro útěchu nám nakonec zůstal
aspoň hereččin výstup v Malém divadle
(1969), Renoirově posledním filmu. Mnoho
dopisů s plány na film putovalo mezi Francií
a Švédskem, nakonec se žádný společný
projekt s Ingmarem Bergmanem nerealizoval.
Zůstaly – snad – ty dopisy. Fénix se měl
nazývat film, který chtěl s Jeanne natočit
Jacques Rivette. A byli tu další: Stanley
Kubrick, Marco Ferreri…

Za amerického režiséra Williama Friedkina,
veleúspěšného tvůrce Francouzské spojky
a Vymítače ďábla, se 8. února roku 1977
provdala (Alain Resnais a jeho choť byli
svědky), ale ani zde nestál, navzdory
očekávání, na konci film. Co se týče role
„typicky americké manželky-hvězdy“, kterou
v realitě Jeanne směla po Friedkinově boku
v Hollywoodu hrát, ta byla po několika
málo sezonách stažena z repertoáru.
Pro hereččin nezájem, rozumí se; Jeanne
z principu odcházela vždycky jako první.

Psalo a bude psát o ní bezpočet
spisovatelů, esejistů, básníků. Ovšem
přetavit celý fenomén JEANNE MOREAU do
obrazu, přesného a okouzlujícího ve své
jednoduchosti, na tohle umění měl, pokud
vím, patent jen jeden autor. Zde ten obraz:

Ponrepo

„Jako žena – vášnivá. Jako herečka
– vzrušující.
Kdykoliv si ji v duchu z dálky představím, čte.
Nevidím ji s časopisem, vidím ji s knihou.
Protože u Jeanne Moreau nemyslíte na flirt,
myslíte na lásku.“
François Truffaut (1932–1984)

Čtvrtek 07/09
18.30 Roger Vadim / Nebezpečné
známosti / Les Liaisons dangereuses
Francie 1959 / hrají: Jeanne Moreau,
Gérard Philipe, Jean-Louis
Trintignant, Annette Vadimová /
CZT / 100 min. / 35mm
Roger Vadim si třicet let před Milošem
Formanem a jeho Valmontem vybral známou
předlohu Choderlose de Laclose a nenatočil
jako jeho následovník kostýmní adaptaci,
nýbrž její aktualizovanou verzi, situovanou
do padesátých let.
Úterý 12/09
20.00 Louis Malle /
Výtah na popraviště /
L’ascenseur pour l’échafaud
Francie 1957 / hrají: Jeanne
Moreau, Maurice Ronet, Lino
Ventura / CZT / 85 min. / 35mm
V černobílém, „nově“ civilním Výtahu na
popraviště nechal režisér svoji hrdinku
bezcílně procházet ulicemi nočního města
a kameraman dlouze ulpíval na její tváři,
nejdříve napjaté, pak unavené a zklamané.
Milenec (Maurice Ronet) nepřišel na
smluvenou schůzku: buď jejího manžela
zabít nedokázal, nebo byl přistižen při činu.
Čtvrtek 14/09
20.00 Luis Buñuel / Deník komorné /
Le journal d’une femme de chambre
Francie – Itálie 1963 /
hrají: Jeanne Moreau, Michel Piccoli,
Georges Géret / CZT / 90 min. / 35mm

Spolu se scenáristou Jeanem-Claudem
Carrièrem, který si ve filmu zahrál vedlejší
postavu kněze, posunul Buñuel děj
Mirbeauova románu do roku 1930. Ten
byl v jeho životě důležitý událostmi kolem
uvedení a zákazu Zlatého věku. Zároveň
mu umožňoval evokovat tehdejší klima
latentního fašismu a v politické rovině tak
konkrétně pojmenovat ono absolutní zlo,
které hlavní hrdinku racionálně odpuzuje
a sexuálně přitahuje.
Úterý 19/09
20.00 Louis Malle / Milenci / Les amants
Francie 1958 / hrají: Jeanne Moreau,
Jean-Marc Bory, Alain Cuny,
José-Luis de Villalonga, Gaston
Modot / CZT / 83 min. / 35mm
Milenci jsou filmem o řece, zrcadlech
a smíchu Jeanne. Zamilovaný režisér tady
dokonce ponechal hlavní hrdince její jméno.
Známá zápletka, v níž se žena nudí na
venkovském sídle svého velmi zaměstnaného
manžela, a tak stále častěji jezdí do Paříže
za svým elegantním „oficiálním“ milencem,
se promění v okamžiku, když Jeanne potká
u řeky Bernarda, muže, který nazývá věci
pravými jmény. Náhle se zdá zbytečné cokoli
vysvětlovat, překonávat napětí vzniklé
situace, její smích se klene nad tím vším
a provane domem, jak žena stoupá po
schodech do svého pokoje, rozhodnutá ke
změně.
Úterý 26/09
20.00 François Truffaut /
Jules a Jim / Jules et Jim
Francie 1961 / hrají: Jeanne
Moreau, Oskar Werner, Henri Serre,
Marie Duboisová, Jean-Louis
Richard / CZT / 100 min. / 35mm
+ krátký film Město Cognac /
Francie 1918 / CZT / 9 min.
Přátelství, román, krása, Francie a Německo,
černá a bílá, láska a smrt, jedna žena a dva
muži… kteří se zamilovali do úsměvu sochy.
Film-mýtus, který s riskantní opravdovostí
proudí z jednoho citu do druhého, ale nejvíc
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se točí kolem stručného poučení, které jeho
autor, François Truffaut, zakusil mnohokrát
velmi citelně na vlastní kůži: „Dvojice… to
není v lásce žádné řešení. Ale jiná řešení
nejsou.“
„S mými pětasedmdesáti léty jsem to, co
zbylo z Kateřiny, pozoruhodné postavy
Rochéova románu Jules a Jim. Dovedete
si představit, s jakou zvědavostí jsem
čekala na okamžik, kdy budu moci spatřit
na plátně Váš film. 24. ledna jsem do
kina BĚŽELA. (…) Jedním rázem se mne
zmocnila ta úžasná schopnost, s níž jste
Vy a Jeanne Moreau oživili, co my jsme
nazdařbůh žili. Že příběh nás tří dokázal
poměrně věrně vylíčit Henri-Pierre Roché,
to jistě není žádný zázrak. Ale jak je možné,
že jste toho byl schopen Vy?“
Helen Hesselová, 30. ledna 1962
Sobota 30/09
20.00 François Truffaut /
Nevěsta byla v černém /
La Mariée était en noir
Francie – Itálie 1967 / hrají: Jeanne
Moreau, Jean-Claude Brialy,
Michel Bouquet, Michel Lonsdale /
CZT / 96 min. / 35mm
William Irish je autorem románu o ženě,
která se zarážející důsledností mstí viníky
smrti svého manžela. Truffaut z něj udělal
svou nejčernější komedii. Hudbu složil
Bernard Herrmann, po Marnie (1964)
nespravedlivě zavržený spolupracovník
nejlepších Hitchcockových filmů, jejž
Truffaut pro tento svůj film „adoptoval“ (což
se v následujících řádkách z 31. srpna 1967
pochopitelně neřeší.)
„Milý Alfrede Hitchcocku, s odpovědí na
Váš dopis jsem chtěl počkat, než dokončím
film Nevěsta byla v černém. Teď zrovna
stříháme a 15. 11. máme předat konečnou
verzi United Artists. Protože jsme točili
francouzsky a hlavně proto, že jsem se
nemusil zlobit s žádným Oskarem Wernerem,
proběhlo natáčení výrazně uspokojivěji
a harmoničtěji než u 451 stupňů
14

Fahrenheita. (…) Můžu Vám říci, že Jeanne
Moreau je díky svému nasazení, hbitému
chápání, dobré náladě a nezlomné solidaritě
herečkou, s níž se pracuje ideálně. Na place
je připravena hrát rychle nebo pomalu,
směšně nebo smutně, vážně nebo bláznivě
a dělat všechno, co po ní režisér vyžaduje.
A dojde-li ke katastrofě, setrvá na straně
kapitána a bez mručení a velkých cavyků
se s ním hrdinně potopí, přičemž si odpustí
i otčenáš. (…) Jako v Julesovi a Jimovi jsem
ji poprosil, aby tu roli hrála úplně přirozeně
a obyčejně, aby její nečekané jednání
vyznělo uvěřitelně a lidsky. Jak to vidím
já, je Julie Kohlerová pannou, protože její
muž byl zabit v den jejich svatby. Ale tato
informace ve filmu není obsažena a musí
zůstat tajemstvím mezi Jeanne Moreau,
Vámi a mnou! (…)
Milý pane Hitchcocku, doufám v brzké
dobré zprávy ohledně Vašeho 51. filmu.
Prosím, vyřiďte mé vřelé pozdravy paní
Hitchcockové! Nadále Váš věrný přítel
François Truffaut!“
Úterý 03/10
20.00 Michelangelo Antonioni /
Noc / La notte
Itálie – Francie 1960 / hrají: Jeanne
Moreau, Marcello Mastroianni,
Bernhard Wicki, Monica Vittiová /
CZT / 114 min. / 35mm
Příběhem vyhnanství je rovněž Noc, žena
– postava Jeanne Moreau – tu jenom muže
nevyžene, ale jako do společného exilu ho
vyláká z domu na noční potulku. V závěru
filmu, aniž se spolu znovu sblíží, se ostatně
octnou v prachu na okraji sadu jako na prahu
ráje, z něhož byli společně vyhnáni; obklopeni
ranní mlhou – opět jí – jako zhmotněným
nepřátelstvím světa, navždy rozpolceni mezi
nevinnost původní zahrady a černé večerní
obleky, které jim lpí na těle – třebaže se
chtějí milovat – jako definitivní smutek
a nesmazatelné stigma (pozdní) civilizace.
Petr Král
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Úterý 10/10
20.00 Peter Brook / Moderato cantabile /
Moderato cantabile
Francie – Itálie 1960 /
hrají: Jeanne Moreau, Jean-Paul
Belmondo, Didier Haudepin, Valeric
Dobuzinsky / CZT / 90 min. / 35mm
Příběh lásky manželky průmyslníka
k obyčejnému dělníkovi neinscenuje
Angličan Peter Brook jako milostný románek,
ale jako modernisticky strohé drama,
sychravý podzimní film v černé a bílé.
Dialogy Marguerity Durasové, autorky
čerstvě proslavené scénářem k Resnaisově
Hirošimě, mé lásce, interpretují nezvykle
tlumený Jean-Paul Belmondo a Jeanne
Moreau, jíž další z jejích zádumčivých
hrdinek vynesla hereckou cenu na festivalu
v Cannes. Jeden z nejzajímavějších filmů
Petera Brooka, ve své době nezakoupený do
české kinodistribuce.
Čtvrtek 19/10
20.00 Orson Welles /
Nesmrtelný příběh /
Une histoire immortelle
Francie 1967 / hrají: Jeanne Moreau,
Orson Welles, Norman Eshley,
Fernando Rey, Roger Coggio /
CZV / 53 min. / 35mm
Předposlední ze čtyř Wellesových filmů
s jeho tehdejší múzou Jeanne Moreau byl
zároveň režisérův první barevný. Sám zde
hraje pana Claye, dalšího z dobře známé
galerie jeho kaneovských manipulátorů.
Clay je posedlý příběhem o mladém
námořníkovi, kterého prý kdysi najal jeden
impotentní starý muž, aby s jeho ženou
zplodil potomka. Tento příběh už existuje ve
formě legendy, kterou si lidé vyprávějí, není
ale verifikovaný. Výzva pro wellesovského
hrdinu tedy spočívá v tom, že se dodatečně
stane jeho autorem, přimkne se tak k mýtu
a uzurpuje si část z jeho nesmrtelnosti.
Sehnat vhodné aktéry není problém, i když
jen pro jednoho z najatých milenců je láska
za peníze profesí. Po předchozích filmech už
tušíme, že i tentokrát se do ctižádostivého

plánu člověka osobujícího si privilegia
vyhrazená Bohu či Prozřetelnosti vloudí
fatální chyba.
Neděle 22/10
18.00 Orson Welles / Falstaff /
Campanadas a medianoche
Španělsko – Švýcarsko 1966 /
hrají: Orson Welles, Jeanne Moreau,
John Gielgud, Keith Baxter, Fernando
Rey, Margaret Rutherfordová /
CZT / 110 min. / 35mm
+ krátký film
Ivan Soeldner / Nastavil jaksi životu
zrcadlo / ČSR 1964 / 14 min. / 35mm
Romeo, Julie, Hamlet, Othello a Lear jsou
nejznámější postavy Shakespearových her.
Na zatím nepřekonaném vrcholu nekonečné
historie shakespearovských filmů stojí ale
postava, jíž Shakespeare nikdy samostatnou
hru nevěnoval. Vycházeje výhradně
z původního textu šesti básníkových her
z let 1594–1597 si tady Orson Welles
sestavil, „napsal na tělo“ (objemné, jak role
vyžaduje), renesančního dvojníka občana
Kanea, pana Arkadina nebo Quinlana
z Doteku zla, aniž by se dopustil sebemenší
„aktualizace“ a aniž by nám na jediný
okamžik dal zapomenout, že je především
geniální filmař. Falstaff: štír, který výjimečně
neubližuje, Arkadin bez démoničnosti,
Quinlan bez touhy po pomstě, Kane, který si
nenechal vzít své dětství.
Středa 25/10
20.00 Louis Malle /
Viva Maria! / Viva Maria!
Francie – Itálie 1965 / hrají: Jeanne
Moreau, Brigitte Bardotová, George
Hamilton / CZT / 110 min. / 35mm
V posledním ze čtyř společných filmů
dvojice M-M se režisér Louis Malle rozhodl
doplnit jedinečný ženský typ Jeanne
Moreau o živočišný temperament Brigitte
Bardotové, která hrála už v jeho Soukromém
životě z roku 1961. Na podobných
„nepravděpodobných spojeních“ je vystavěn
celý film Viva Maria!, odehrávající se
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za dnů mexické revoluce. Je to zároveň
intelektuálská recese i výpravný velkofilm,
anarchistický muzikál, na němž je patrný
vliv Buñuelova scenáristy Jeana-Claude
Carrièra. Výsledek nejenže drží pohromadě,
ale dodnes udivuje vtipem i několika
nečekanými „ujetostmi“.
Pátek 27/10
17.30 Jean-Louis Richard /
Tělo Diany / Le Corps de Diane
Francie – ČSR 1968/69 / hrají:
Jeanne Moreau, Charles Denner,
Henri-Jacques Huet, Elisabeth
Wienerová / CZV / 89 min. / 35mm
Třináct let po rozchodu s Jeanne Moreau
obsadil režisér Jean-Louis Richard
svou někdejší manželku, jejíž jméno se
mezitím stalo celosvětovým pojmem, do
titulní role svého druhého filmu Mata
Hari (1964). Titulní roli jí pak svěřil i ve
svém následujícím snímku Tělo Diany.
Film představuje další z oblíbených
demonstrací, jak zhoubně může dílo umělce
(zde je jím Heinrich von Kleist) inspirovat
životy reálných postav. Slovo reálných
musíme ovšem hned dát do uvozovek,
protože z milostného dramatu, které se
před námi odvíjí, jsou všechny všední
momenty vypreparovány, zůstávají afekty
a pózy. Politicky vyhrocená situace, za
níž se v Československu natáčel, je na
něm sotva patrná. Jak se vůbec mohl do
dramaturgického plánu socialistického
Barrandova dostat snímek evokující spíš
předválečné americké star-filmy s Gretou
Garbo nebo s Joan Crawfordovou než
esprit „nové vlny“, jímž v roce 1968 žila
jak Praha, tak Paříž? Českou stranu
projektu zaštiťují přece jména kameramana
Miroslava Ondříčka nebo vedoucího tvůrčí
skupiny Pavla Juráčka. A neměl Jiří Menzel,
navzdory svým třiceti letům již hrdý držitel
Oscara (za Ostře sledované vlaky), opravdu
nic lepšího na práci, než vrhnout se do
své první (a poslední) dabingové režie?
Z mnohaleté distance bychom se snadno
mohli ještě nějakou dobu pozastavovat
nad umělostí, neprodyšnou „skleníkovostí“
16

filmově historické kuriozity, jíž Tělo Diany
bezpochyby je. Ale proč, když se dá dělat
něco mnohem lepšího: můžeme si ji užít…
Pátek 27/10
20.00 Luc Besson / Brutální Nikita / Nikita
Francie – Itálie 1990 / hrají: Anne
Parillaudová, Jean-Hugues Anglade,
Tchéky Karyo, Jeanne Moreau, Jean
Reno / CZT / 116 min. / 35mm
Pouliční stín Nikita se stal dokonalým
nájemným vrahem. Leon Jeana Rena se ve
scénáři ještě maskuje pod přezdívkou Victor,
le nettoyeur (čistič). Noblesní gardedáma,
která má z Nikity udělat skutečnou ženu, se
jmenuje Amande… a hraje ji Jeanne Moreau.
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Cannes 2017 /
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.
Uměleckým ředitelem Semaine de la critique
je bývalý šéfredaktor měsíčníku Cahiers
du cinéma Charles Tesson. Koordinátorem
krátkometrážního výběru byl letos Léo
Soesanto, který všechny tři canneské bloky
v Ponrepu osobně uvede. Léo Soesanto
je od roku 2012 ředitelem Mezinárodního
festivalu nezávislého filmu v Bordeaux
a od loňska pracuje také v dramaturgickém
štábu celovečerních filmů rotterdamského
festivalu.

Středa 20/09
20.00 Cannes 2017 / Oficiální výběr
krátkometrážních filmů
Semaine de la critique I. / CZT /
celkem 101 min. / HD / vstupné 80 CZK
Sofía Quirós Ubedaová / Selva / Selva
Kostarika 2016 / 17 min.
Zatímco země vypuzuje a oceán se potápí,
odchody se opakují s každou generací. Selva
tančí podle hlasů a vzpomínek, ve hře, která
ji připravuje na nevyhnutelné odloučení.
Salvatore Lista /
Tvář / Le Visage
Francie 2017 / 30 min.
Camille, asistentka v umělecké galerii, vítá
Masata Kimuru, japonského hvězdného
tvůrce videoher, který přijel představit svoji
nejnovější tvorbu do Francie. Camille je
lhostejná ke světu uzavřeného muže, dokud
ji Masato nenabídne, aby propůjčila svou
tvář postavě v jeho další hře.
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Matthew Rankin /
Tesla: Světlo světa /
Tesla: Lumière mondiale
Kanada 2017 / 8 min.
New York 1905. Vynálezce a vizionář Nikola
Tesla naposledy vyšle prosbu ke svému
někdejšímu mecenáši, J. P. Morganovi.
Tento krátký elektrizující snímek je
velkolepou obrazovou a zvukovou explozí.
Byl inspirován skutečnými událostmi
a čerpá jak z tradic avantgardního filmu,
tak i z animovaného dokumentu.
Moin Hussain /
Skuteční bozi vyžadují krev /
Real gods require blood
Velká Británie 2017 / 20 min.
Manchester 1990, neklidná čtvrť. Sousedka
přemluví Alici, aby jí pohlídala děti, které
tvrdí, že krmí noční pekelné návštěvníky.
Během napětí zdejších gangů, místních
pověr a vlastních abstinenčních příznaků
se Alice musí rozhodnout, zda své nové
svěřence opustí, nebo zůstane přes noc.
Oliver Adam Kusio /
ELA – nástin rozloučení /
ELA – Szkice na Pożegnanie
Polsko – Německo 2017 / 26 min.
Ela chce uniknout zármutku svého
každodenního života a odstěhovat se na
Západ, kde je lepší život. Příběh odloučení
jako nového začátku.
Čtvrtek 21/09
18.30 C
 annes 2017 / Oficiální výběr
krátkometrážních filmů
Semaine de la critique II. /
CZT / celkem 99 min. / HD /
vstupné 80 CZK
Aleksandra Terpińská /
Nejlepší ohňostroje vůbec /
Najpiękniejsze fajerwerki ever
Polsko 2017 / 30 min.
Tři přátelé, kteří čelí vojenskému konfliktu
ve své zemi, v jednom z evropských měst,
jsou nuceni změnit své plány do budoucna.
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Laura Ferrésová /
Vyděděnci / Los Desheredados
Španělsko 2017 / 18 min.
Portrét režisérčina otce, který čelí
ztrátě rodinného podniku. Finanční
potíže ho donutí, aby přijal místo řidiče
na rozlučkových večírcích se svobodou,
nicméně nehodlá přijít o svou důstojnost.

Carlos Conceição /
Zlobivý zajíček / Coelho Mau
Portugalsko – Francie 2017 / 33 min.
Vzpurný mladík potrestá milence své matky.
Krása a děs se snoubí. Mladí bohové
nemilosrdně zavrhují konvenční morálku.
Smrt krouží kolem v dětském převleku.
Caroline Poggiová – Jonathan Vinel /
After School Knife Fight
Francie 2017 / 21 min.

Sam Kuhn / Möbius / Möbius
USA – Kanada 2017 / 15 min.
Starodávný příběh plný kouzel a proměn, který
se napůl noří z paměti mladé básnířky, jejíhož
milovaného bez známky života odnáší proud.
Manon Coubia / Děti odcházejí za
úsvitu / Les enfants partent à l’aube
Francie 2017 / 23 min.

Laëtitia, Roca, Nico a Naël mají hudební
skupinu. Setkají se pozdě odpoledne na
pustém pozemku k poslední zkoušce. Jejich
skupina již brzy přestane existovat; musí ji
rozpustit, jakmile Laëtitia odjede studovat.
Příběh čtyř mladých lidí, kteří se nechtějí
rozloučit.

V ranní mlze, na zasněžené cestě, se
nečekaně objevuje sedmnáctiletý Mo, s nímž
matka přerušila všechny styky. Syn bere
svou matku na poslední společnou cestu
přes hory. Ještě dnes se Mo připojí k horské
pěchotě, elitním sborům francouzské armády.
Carlo Francisco Manatad /
Jodilerks Dela Cruzová,
zaměstnankyně měsíce /
Jodilerks Dela Cruz, Employee
of the Month
Filipíny – Singapur 2017 / 13 min.
Jodilerks je zaměstnána na čerpací stanici
a dnes je její poslední pracovní den. Noc je
ještě mladá…
21.00 C
 annes 2017 / Zvláštní uvedení /
CZT / celkem 77 min. /
HD / vstupné 80 CZK
Yann Gonzalez / Ostrovy / Les Îles
Francie 2017 / 23 min.
Postavy procházejí erotickým bludištěm
lásky, kdy touha je jejich jediným průvodcem.
Režisér Yann Gonzalez (nar. 1977) se v roce
2013 svým celovečerním debutem Setkání
po půlnoci zařadil mezi nejoriginálnější
evropské filmové básníky nastupující
generace.
20
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Pátek 22/09
17.30 + 20.00 W
 alter Ruttmann /
Berlín, symfonie
velkoměsta / Berlin: Die
Sinfonie der Grosstadt
Německo 1926/27 /
65 min. / 35mm
hudba: Viktor Ullmann (1898–1944),
Hans Krasa (1899–1944), Erwin Schulhoff
(1894– 1942), Pavel Haas (1899–1944)
hraje Bennewitzovo kvarteto / Štěpán Ježek,
Jakub Fišer, Jiří Pinkas, Štěpán Doležal

Bennewitzovo
kvarteto
a Ruttmannův
Berlín

Berlín, symfonie velkoměsta, dodnes
jeden z nejčastěji uváděných němých filmů,
přišel do kin 23. září roku 1927, nedlouho
po Faustovi (14. 10. 1926) a Metropolis
(10. 1. 1927) a spolu s oběma těmito díly
F. W. Murnaua a Fritze Langa je považován
za kvintesenci toho nejlepšího, čeho
německý film ve svém klasickém období
dosáhl.
Po první, ryze nefigurativní periodě
vymezené lety 1919 až 1926 přešli němečtí
filmoví avantgardisté Hans Richter a Walter
Ruttmann, především pod dojmem z prvních
Ejzenštejnových filmů, od animace čistě
abstraktních forem ke snímkům pracujícím
s montáží záběrů natočených v reálném
prostředí.
„V Berlínu, symfonii velkoměsta líčí
Ruttmann lesk a bídu metropole v průběhu
jednoho dne. Dlouhé statické záběry ukazují
na začátku město dosud spící. Tempo se
pak během dne stupňuje až k hektickému
vrcholu rušného dění a s blížící se nocí se
opět pozvolna zpomaluje,“ napsala Birgit
Heinová, jedna z hlavních německých
avantgardních filmařek současnosti.
„Ve své Symfonii zůstává Ruttmann
jednoznačně rytmikem. Ukazuje, jak lze
z životní reality vybrat materiál pro snímání
tak, aby se bezchybně zapojil do výrazného
montážního rytmu. Ruttmann má přirozeně
na sto procent pravdu, protože jeho úkolem
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není představit nám Berlín, ale život
v něm,“ prohlásil už v roce 1928 ruský mistr
montážní kinematografie Vsevolod Pudovkin
během své návštěvy Německa.
Filmový historik Walter Schobert zde
navazuje: „Film Berlín, symfonie velkoměsta
byl vždy nahlížen jako dokumentární film
a řazen do proudu tzv. nové věcnosti (neue
sachlichkeit). Ve skutečnosti je vším, jen ne
dokumentem. Je to abstraktní film stejně
jako jeho kreslení předchůdci a jistě není
náhoda, že v úvodu se explicitně cituje
Opus IV. (1923). Je to radikální montážní
experiment, který si z obrazů města Berlín
pouze bere materiál a člení jej podle
časového sledu jednoho dne.“
Heiko Daxl: „Ruttmann podřídil scény z reálu
jedinému tématu natolik, že příběhová linka
už není nutná, protože sled obrazů vyplyne
z leitmotivu, analogií a kontrastů. Různé
lidské činnosti, dopravní změť atd. v různých
denních dobách určují délku záběrů,
obrazovou kompozici a střihovou skladbu.“
Původní hudbu složil Edmund Meisel, tehdy
čerstvě proslavený svou kompozicí pro
Ejzenštejnův Křižník Potěmkin. Během
příštích devadesáti let se nicméně Berlín
dočkal dnes už nepřehlédnutelné řady
dalších hudebních ilustrací všech stylů
a žánrů.
V letošním roce si připomínáme nejen
90. výročí premiéry filmu Berlín,
symfonie velkoměsta (23. 9.), ale i 120.
výročí narození jeho tvůrce, jednoho
z nejvýznamnějších německých filmařů
minulého století, Waltera Ruttmanna.
Pocta bude v Ponrepu doplněna dvěma
dalšími snímky: Melodií světa, jíž Ruttmann
výsostně originálním způsobem vstoupil
v roce 1929 do nové, zvukové éry a italským
snímkem Píseň práce, zřídka uváděnou
adaptací námětu Luigiho Pirandella
z roku 1933.
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Pondělí 25/09
20.00 Walter Ruttmann /
Melodie světa / Melodie der Welt
Německo 1929 / 46 min. / 35mm
Walter Ruttmann /
Píseň práce / Acciaio
Itálie 1933 / hrají: Piero Pastore,
Isa Polaová, Vittorio Bellaccini /
CZT / 63 min. / 35mm
Ruttmannova Melodie světa – vůbec první
dlouhý německý zvukový film – vyvolala pro
svou audio-vizuální montáž obdiv kritiků
v celém světě. Nad „výpovědní“ hodnotu
staví autor – stejně jako již v předchozím
němém Berlínu, symfonii velkoměsta
(1927) – formální principy vlastní hudbě
nebo modernímu malířství.
O čtyři roky později natáčí v Itálii podle
předlohy Luigiho Pirandella snímek Píseň
práce, svůj první pokus o hraný film
s melodramatickými motivy. Podobně jako
ve stejné době v Rusku Pudovkin, narazil
i Ruttmann na vlnu nepochopení; na rozdíl
od roku 1929 – tedy čtyři roky po zavedení
zvuku a ustálení standardů v jeho užívání
– nebyla už doba podobným experimentům
s formou nakloněná. Ruttmann se vrátí do
nacistického Německa a příležitost natočit
další dlouhý film už nedostane. Umírá
v Berlíně v červenci 1941.
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Šest postav hledá autora se jmenuje
nejslavnější hra Luigiho Pirandella
(1867–1936), šest velmi rozdílných
filmových adaptací děl největšího italského
dramatika dvacátého století v Ponrepu
promítneme.

Středa 13/09
20.00 Marco Bellocchio /
Jindřich IV. / Enrico IV
Itálie 1984 / hrají: Marcello
Mastroianni, Claudia Cardinaleová,
Leopoldo Trieste, Paolo
Bonacelli / CZT / 80 min. / 35mm

Pirandello e il
cinema

Pokud Bellocchiovi vždy šlo v jeho tvorbě
především o postižení ambivalence
pravdy, naznačení nezřetelné hranice
mezi představou a skutečností, pak svého
vrcholu v tomto směru dosáhl právě filmovou
adaptací Pirandellova dramatu. Jindřich IV.
v podání Marcella Mastroianniho je stejně
tak psychopatem hrajícím si na mocného
vladaře, jako moudrým bláznem, který se
skrývá ve svém starém sídle, aby tady mohl
žít klidný život podle starých zvyklostí.
Zestárlý herec se snad jen nechce vzdát své
milované role nebo si s někdejším štábem
svých kolegů pouze zahrává, ale možná také
před lety ve své roli uvízl natolik, že nyní
už z ní nezná cestu zpátky. Zmatený herec?
Starý král?
Neděle 17/09
17.30 Tonino Cervi / Třetí na řadě / Il turno
Itálie 1981 / hrají: Vittorio Gassman,
Laura Antonelliová, Bernard
Blier / CZV / 95 min. / 35mm
Příběh o zchudlém šlechtici a jeho milované
dívce je volně inspirován románem Luigiho
Pirandella. Krásná Stella projde netknuta
dvěma manželstvími, až se dočká svého
třetího muže, nepohledného Pepého, kterého
kupodivu od začátku vroucně milovala.
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Středa 20/09
17.30 Alessandro Blasetti / Liolà / Liolà
Itálie 1964 / hrají: Ugo Tognazzi,
Giovanna Ralliová, Pierre Brasseur,
Anouk Aiméeová / CZV / 93 min. / 35mm
Film podle divadelní hry Luigiho
Pirandella vypráví veselý až bujný příběh
z jihoitalského venkova, jehož hrdinou
je čtyřicetiletý vesnický donchuán Liola.
Starý lakomý boháč Simone uvěří, že dítě,
které nosí jeho žena pod srdcem, je jeho
vlastní, vypočítavá a proradná Tuzza bude
potrestána, Liolà uhájí svou svobodu. Ze
starých zlatých časů českého dabingu k nám
dolehnou hlasy Miloše Kopeckého, Aleny
Vránové a Vítězslava Vejražky.
Pondělí 25/09
20.00 Walter Ruttmann /
Píseň práce / Acciaio
Itálie 1933 / hrají: Piero Pastore,
Isa Polaová, Vittorio Bellaccini /
CZT / 63 min. / 35mm
text viz s. 24
Středa 04/10
20.00 Marcel L’Herbier /
Stín Matyáše Pascala /
Feu Mathias Pascal
Francie 1925 / hrají: Ivan Mozžuchin,
Michel Simon, Pierre Batcheff,
Pauline Cartonová /
CZT / 92 min. / 35mm
Ivan Mozžuchin a L’Herbier vytvořili
pro excentrickou adaptaci rané novely
Luigiho Pirandella více než překvapivý
tandem. Dvojnické téma sice oba již dávno
fascinovalo, ale vášnivě expanzivní herec
vedle chladně obřadného režiséra, takové
spojení zneklidňovalo předpokládaným
konfliktem. Přesto, nebo právě proto,
vzniklo dílo, které příjemně zaskočilo nejen
autora předlohy, dílo, které dodnes nebylo
dostatečně doceněno v šíři své pestrosti.
Pomineme-li téma dvojí identity, příznačné
pro celou Mozžuchinovu kariéru a jeho
standardně košatý výkon, pohybující se od
tragické dimenze Pirandellova hrdiny až po
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jeho téměř gymnastické projevy radosti, je
třeba zdůraznit fascinující výpravu Alberta
Cavalcantiho a Lazare Meersona a kameru,
na níž se podílelo hned několik kameramanů,
evidentně vyplňujících režisérovu tvůrčí
představu. Překvapí zvláště velkorysé pojetí
prostoru, leckdy ještě umocněné umělou
perspektivou umně nainstalované kulisy,
práce s několika plány a hloubkou ostrosti,
čarování se světelnými kontrasty. V rámci
fantasticky využité topografie města couvá
kamera před hrdinou, zpomaleně ho snímá ve
snových sekvencích, nechá jej vběhnout do
kruhové zatmívačky atp. Nutno/možno vidět
několikrát a stejně bude stále co objevovat.
Pondělí 09/10
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 / EF
Rozdíl mezi zdáním a pravdou, divadlem
a životem. Podle Rivetta: „Jediné velké
téma kinematografie.“ 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 (kterou později sám zpracoval ve svém
filmu Kdo ví), ale nelze jí upřít, že se na rozdíl
od tehdejší i dnešní hollywoodské praxe
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).
28
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malá koláž ke stému výročí narození
Jeana-Pierra Melvilla (1917–1973)

VOLKER SCHLÖNDORFF
K mé roztržce s Melvillem se schylovalo už
během natáčení Práskače (1962). Vyznával
jsem Hitchcockovu premisu, že divák musí
mít o dění více informací než jednající
postavy, aby byl maximálně emocionálně
zaangažován do děje. Záhadnost předlohy
Práskače ale spočívala v tom, že čtenáři
byly zásadní informace podány až na
posledních stránkách, čehož se Melville ve
své adaptaci držel. Také proto, aby diváci
nezanevřeli na Belmondovu postavu, pokud
by se hned na počátku ukázalo, že zrádcem
je on. Já jsem tvrdil, že diváci se naštvou
spíš, když zjistí, že byli podvedeni.

Melville 100

Inu, celá věc měla o skoro třicet let později
pěknou dohru. V roce 1991 jsem vyučoval
studenty na festivalu v Sundance a jeden
z nich mi utkvěl tím, že byl doopravdy
posedlý. Jistý Quentin Tarantino. Zkoušeli
jsme s ním scény z Gaunerů (Reservoir
Dogs), filmu, který se chystal natáčet na
podzim téhož roku. Melvillova Práskače
počítal mezi své absolutní favority, chtěl si
o něm se mnou povídat. Udivilo mne to, byť
ten film mám taky moc rád, včetně pocty
Hustonovu filmu Asfaltová džungle na konci.
Ale ten nešťastný scénář – co se na něm
Tarantinovi tak líbilo? Že to je jeden z mála
filmů v historii, kde divák celých sedmdesát
minut při nejlepší vůli nechápe vůbec, ale
vůbec nic! Právě to mu přišlo geniální, vždyť
něco takového by v Hollywoodu nikdy nebylo
možné.
Tady je vidět, jak může být člověk vedle, řekl
jsem si a poslal později Tarantinovi faksimilii
Melvillova původního scénáře s našimi
pracovními nákresy.
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PHILIPPE LABRO
Melville?
Osamělost. Násilí. Tajemství. Vášeň pro
riziko. Drsná chuť nepředvídatelného
a neodvratného.
Melvillovské postavy?
Muži, kteří se stanou oběťmi svých
posedlostí a otroky svého kodexu.
Melvillovská nálada?
Ticho na náměstí Vendôme ve čtyři hodiny
ráno. Drnčení vlaku, projíždějícího jihem
Francie. Rudá růže, kterou kdosi dostane
jako ohlášení smrti. Muž v černém, který
v bytě studených barev dává žrát třem
kočkám.
Za zdánlivě konvenční fasádou takzvaného
kriminálního příběhu se nám ukazuje tvůrce
ve své celistvosti, se svými přízraky a sny,
se svými zálibami a touhami, se svým
studem, se svým zoufalstvím.

JEAN-PIERRE MELVILLE
Styk s lidmi přináší nebezpečí. Abych se
nestal obětí zrad, našel jsem pro sebe
jediné řešení: žít sám. Znáte dva lidi, kteří
o sobě mluví mile poté, co spolu nějakou
dobu žili a pracovali jako přátelé? Já ne.
Přátelství je svatá věc, jako bůh pro
věřícího. V mých filmech v něj věřím moc. Ale
v životě, od okamžiku, kdy si všimnete, že
to začíná mít díry, je cesta ke každé formě
zrady otevřená. Myslím, že zrada, mnohem
víc než láska, je jedním z nejzákladnějších
motorů lidstva.
Už si nedělám iluze. Co je přátelství? V noci
zavolat příteli a říci mu: Buď tak hodný,
vezmi svůj revolver a okamžitě přijď! A jako
odpověď slyšet: Jasně, jdu! Kdo to udělá?
Kdo to pro koho udělá?
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Do třiatřiceti je člověk přesvědčen, že mu
bude stále dvacet. Pak se jednoho dne
pozoruje v zrcadle a vidí zmizelé roky.
Uvědomit si, že zestárl, je pro člověka
zdrcující. Náhle pochopí, že je sám. Stáří je
korunovací samoty.
Když píšu nový scénář, říkám si pro sebe
vždycky: kdybych zítra umřel, mohl by pak
ten film natočit někdo jiný než já? Odpověď
musí znít jedině: Ne! Samozřejmě: dobře
napsaný, dobře strukturovaný scénář může
zfilmovat leckdo, byl by to ale týž film, jaký
bych z něj udělal já? Je-li odpověď záporná,
jsem uklidněn.

Sobota 07/10
21.00 Jean-Luc Godard /
U konce s dechem /
À bout de souffle
Francie 1959 / hrají: Jean
Sebergová, Jean-Paul Belmondo,
Daniel Boulanger, Jean-Pierre
Melville / CZT / 85 min. / 35mm
„Stručně řečeno, půjde o kluka, co myslí na
smrt a o holku, která na ni nemyslí…“ Toto
přesné a přitom dostačující shrnutí děje
filmu U konce s dechem nacházíme v dopise,
který Godard napsal autorovi původního
námětu Françoisu Truffautovi v předvečer
začátku natáčení, 16. srpna 1959. Další
režisérskou veličinou, která stála u zrodu
tohoto filmu, byl Jean-Pierre Melville:
„Přijal jsem roli spisovatele Parvulesca,
abych Godardovi udělal radost. Požádal
mne o to v dopise: Zkus mluvit o ženách, jak
to míváš ve zvyku. Což jsem udělal. Nechal
jsem se inspirovat rozhovorem s Vladimirem
Nabokovem, který jsem viděl v televizi. Byl
jsem jako on: břitký, povýšený, sebevědomý,
trochu cynický, naivní atakdále. Moje scéna
trvala deset minut a U konce s dechem přes
tři hodiny. Bylo třeba zkrátit to na běžnou
délku. Godard se se mnou radil. Řekl jsem
mu, ať vystřihne všechno, co je nepodstatné
pro děj filmu a vyhodí všechny přebytečné
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scény, včetně té se mnou. Neposlechl mne,
a místo aby vyřadil celé sekvence, jak bylo
dosud zvykem, přišel na geniální nápad,
stříhat víceméně podle libosti uprostřed
záběrů. S vynikajícím výsledkem.“
Sobota 14/10
20.00 Jean-Pierre Melville /
Druhý dech / Le Deuxième souffle
Francie 1966 / hrají: Lino Ventura,
Paul Meurisse, Raymond Pellegrin,
Marcel Bozzuffi /
CZT / 142 min. / 35mm
Příběh filmu Druhý dech vyrůstá ze známých
konstant žánrové mytologie. Uprchlý vězeň
přijme účast na organizované krádeži
platiny, při níž přijde o život několik lidí.
Padne do rukou policie, která ví, že z něj
dostane potřebné informace jen pomocí lsti.
Schyluje se k tragédii, když se stárnoucí
outlaw musí pokusit obhájit v očích podsvětí
to jediné, bez čeho se neobejde – svou
gangsterskou čest.
Středa 18/10
17.30 Pierre Kast /
Kapesní láska / L’amour de poche
Francie 1957 / hrají: Jean Marais,
Geneviève Pageová, Jean-Claude
Brialy, Agnès Laurentová /
CZT / 82 min. / 35mm
Vynález zmenšující objekty i lidi, který
využije asistentka hlavního hrdiny,
profesora chemie (Jean Marais), aby
se zneviditelnila před svou sokyní,
profesorovou snoubenkou – to je syžet,
jaký bychom očekávali spíš od českého
komediálního tandemu Macourek/Vorlíček
než od prominentního člena redakce Cahiers
du cinéma. Novou vlnu, hnutí, které tato
skupina rozpoutá o pouhých pár měsíců
později, zde ohlašuje máloco; celovečernímu
debutu Pierra Kasta nicméně nechybí
„jazzový“ šarm generace Saint-Germain-des-Prés. Režiséři Alexandre Astruc
a Christian-Jaque si zahráli zaměstnance
Ztrát a nálezů, v roli komisaře poznáme
Jeana-Pierra Melvilla.
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Čtvrtek 26/10
20.00 Jean-Pierre Melville /
Rudý kruh / Le Cercle rouge
Francie – Itálie  1969 / hrají: Yves
Montand, Alain Delon, Bourvil,
François Perrier, Gian Maria
Volonté / CZT / 129 min. / 35mm
Svízelné pátrání policie, rivalita mezi
gangstery, zločinecké řemeslo vykonávané
s puntičkářskou profesionalitou, rafinovaná
krádež v obchodě šperků – viděli jsme
mnoho způsobů, jak to natočit. Tady máme
ale co do činění s čímsi, co ocení i velmi
náročný fanoušek a znalec žánru. Ve svých
posledních filmech dohnal Jean-Pierre
Melville svou fatalistickou režijní manýru do
krajního stupně. Mizí rozptylující zábavné
přídavky, veškeré informace jsou vtěleny do
rigorózní obrazové montáže, takže je možné
krajně zredukovat a v dlouhých pasážích
úplně odstranit dialog.
Úterý 31/10
20.00 Jean-Pierre Melville /
Policajt / Un flic
Francie – Itálie 1972 /
hrají: Alain Delon, Catherine
Deneuveová, Richard Crenna /
CZT / 98 min. / 35mm
„Začátek Policajta, přepadení banky, za
mlhy, u moře… Jedna z nejkrásnějších
sekvencí Melvillova díla. I jemu to bylo
jasné. Když ho navštívili lidé, jako třeba
Joseph Losey, promítl jim první kotouč
Policajta. Vychutnal si nadšení hostů, pak
přerušil a pravil: S ostatním už vás nechci
obtěžovat. Zbytek filmu dočista popřel.
Neprávem.“
Rui Nogueira (2002)
„Melvillův poslední film představuje konec
dlouhé kapitoly věnované chaotickému
světu noci.“
Philippe Labro (1973)
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Pondělí 11/09
17.30 Roland Gräf / Útěk / Die Flucht
NDR 1977 / hrají: Armin Mueller-Stahl, Rolf Hoppe, Winfried
Glatzeder, Leoš Suchařípa /
CZV / 94 min. / 35mm

Roland Gräf

Pojednat téma útěku do kapitalistických
zemí bylo v kinematografii NDR možné
pouze za cenu demagogických retuší, které
psychologické věrohodnosti vyprávěného
příběhu nemohly nijak zvlášť prospět. Útěk
je nicméně mimořádně zajímavý už tím, že
byl prvním východoněmeckým filmem, který
o jevu odchodu špičkově kvalifikovaných
intelektuálů vůbec vyprávět směl. A je třeba
říci, že Rolandu Gräfovi se přinejmenším
v první polovině daří vdechnout život
postavě ambiciózního lékaře fakultní kliniky,
který, zbaven možnosti udělat ve svém oboru
kariéru v socialistické NDR, se rozhoduje
k emigraci. Soudruzi, kteří „společensky
závažné téma“ Gräfovi zadali, ani ti, kteří
mu pak na festivalu v Karlových Varech
roku 1978 udělili jednu z Hlavních cen,
jistě neměli sebemenší tušení, že sám Armin
Mueller-Stahl podal žádost o vycestování
na Západ, a to ještě během natáčení filmu,
v němž vytvořil hlavní roli! Již brzy bude
ve Spolkové republice pracovat pro
R. W. Fassbindera a Alexandera Klugeho
– a později v Americe pro Cronenberga či
Scorseseho.
Středa 27/09
17.30 Roland Gräf /
Dům u řeky / Das Haus am Fluss
NDR 1986 / hrají: Katrin Sassová,
Sylvester Groth, Manfred Gorr /
CZT / 89 min. / 35mm

Středa 04/10
17.30 Roland Gräf / P. S. / P. S.
NDR 1979 / hrají: Andrzej Pieczyński,
Jutta Wachowiaková /
CZV / 92 min. / 35mm
P. S. je modernisticky vystavěný příběh
osmnáctiletého chlapce vychovaného
v dětském domově, který se obtížně
adaptuje v normálním životě. Realismus
bez simplifikací a bez obvyklého uhlazování
obrazu reálného socialismu se obvykle
neobešel bez kritiky schvalovacích orgánů.
Ta byla v případě filmu Rolanda Gräfa
tlumena domácími i zahraničními oceněními,
mj. Zvláštní cenou z festivalu v San Remu.
Středa 11/10
17.30 Roland Gräf / Poslední kapitola /
Fallada – letztes Kapitel
NDR 1988 / hrají: Jörg Gudzuhn,
Jutta Wachowiaková, Katrin Sassová,
Corinna Harfouchová /
CZT / 94 min. / 35mm
Ve třicátých letech byl autorem bestsellerů.
Posedlý psaním, nesmířený s ničím
a s nikým. Před nepřízní hnědé doby se
stáhne do ústraní, pije, bere drogy, stává
se doživotním vězněm „poměrů“ i vlastního
charakteru a psychické konstituce.
Občánku, co teď? Tak se jmenoval román,
jímž si kdysi Rudolf Ditzen alias Hans
Fallada vydobyl literární slávu.
Známý uměnovědný pojem gesamtkunstwerk
se pro jeden z nejlepších filmů Rolanda
Gräfa (1934–2017) dobře hodí. Porota
bilančního festivalu z května 1988 ocenila
film Poslední kapitola speciální cenou
zaštítěnou právě tímto Wagnerovým
novotvarem.

Německo 1941 až 1942. Vystřízlivění
obyčejné rodiny z nadšení pro hnědý režim
na pozadí příběhu manželského trojúhelníku.
Aneb co dělají matky a dcery, když jsou
mužští členové rodiny na frontě. Adaptace
románu Friedricha Wolfa Ruský kožich
sklidila dobrý ohlas nejen doma, ale i na
festivalech na druhé straně železné opony.

34

Ponrepo

Program 09–10 / 17

35

Středa 06/09
17.30 Alla Nazimova /
James Young /
Rajská růže / Rose o’Paradise
USA 1918 / hrají: Norman Kerry,
Bessie Barriscaleová, Howard
Hickman / CZT / 33 min. / 35mm
George D. Baker / Na zapovězených
cestách / Toys of Fate
USA 1918 / hrají: Alla Nazimova,
Charles Bryant, Irving Cummings /
CZT / 60 min. / 35mm

Film před
sto lety

Alla Nazimova (1879–1945) byla první
renomovanou ruskou divadelní herečkou, jíž
se podařilo dobýt Hollywood. Vítězství to
bylo ovšem hlavně prestižní, nikoli kasovní;
extravagantní role, které si Nazimova
cílevědomě vybírala (Dáma s kaméliemi,
Salomé) byly pro průměrného amerického
diváka většinou příliš výlučné. Na konci
němé éry bude už Alla pro hollywoodská
studia „nezaplatitelná“. Náš snímek Na
zapovězených cestách ji zachycuje ještě
na počátku filmové dráhy, dva roky po jejím
debutu Válečné nevěsty. Nakonec po ní
zůstalo hlavně JMÉNO…, což není málo
ve srovnání s takovým Normanem Kerrym
z našeho předfilmu Rajská růže, šlechetným
krasavcem, jemuž náruživý mladý filmový
fanoušek Jiří Voskovec věnoval v roce 1927
v časopise Přerod několik odstavců plných
sžíravě sarkastického pohrdání.
Úterý 19/09
17.30 Sessue Hayakawa čili Zrod
exotického hrdiny
James Young / Zákon bílého
muže / The White Man’s Law
USA 1918 / hrají: Sessue Hayakawa,
Florence Vidorová, Jack Holt, Noah
Beery / CZT / 21 min. / 35mm
Asiat, vzbuzující svým exotickým zjevem
apriorní nedůvěru i příjemné mrazení, se
jako typus v americkém filmu objevuje
v roce 1914 a nese jméno Sessue Hayakawy
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(1889–1973). De Millův film The Cheat
(1915) proslavil japonského herce nejen
v Americe, ale zjednal mu i dlouhotrvající
přízeň evropské umělecké bohémy; ještě ve
zvukové éře ho budou obsazovat Němec Max
Ophüls, Francouz Marcel L’Herbier nebo Brit
David Lean (proslulý Most přes řeku Kwai,
1957). Z němých filmů s mladým Hayakawou
se v NFA dochovala necelá půlhodina snímku
Zákon bílého muže, jednoho z několika,
v nichž měl za partnerku populární Florence
Vidorovou (1895–1977).
G. M. Anderson a W. S. Hart čili Zrod
westernového hrdiny
Jess Robbins / Divoký střelec /
Shootin’ Mad
USA 1918 / hrají: Gilbert M. Anderson,
Fred Church, Joy Lewis /
CZT / 19 min. / 35mm
William S. Hart – Thomas H. Ince /
Pekla synové /
Blue Blazes’ Rawden
USA 1918 / hrají: William S. Hart,
Robert McKim, Maude
Georgeová / CZT / 40 min. / 35mm
Před nástupem zvuku a před příchodem
Johna Wayna vygeneroval hollywoodský
western čtyři velké hvězdy: G. M.
Andersona, W. S. Harta, Toma Mixe a Harry
Careyho. Otec všech filmových kovbojů,
Gilbert M. Anderson (1880–1971), měl před
sto lety většinu své kariéry už za sebou. Své
alter ego jménem Broncho Billy si přenášel
z jednoho krátkého snímku do druhého;
celkem jich natočil, většinou ve vlastní
režii, několik stovek. William Surrey Hart
(1864–1946) byl sice o šestnáct let starší,
jeho postava Rio Jim byla ale oproti notně
fantazijnímu Billymu o poznání realističtější
a tudíž modernější; v příbězích obvykle
prodělala vývoj z asociálního „outlawa“
v charakterního muže činu a ochránce
ctnostných žen.
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Středa 25/10
17.30 Německo / z kinematografie
soumraku císařství
Alfred Halm /
Rod šelem / Geschlecht der Schelme
Německo 1918 / hrají: Friedrich
Zelnik, Lya Maraová / 12 min. / 35mm
Sven Gade / Láska bajadéry /
Die Liebe der Bajadere
Německo 1918 / hraje: Ferdinand
von Alten / 25 min. / 35mm
Rudolf Biebrach / Zajatá duše /
Gefangene Seele
Německo 1917 / hrají: Henny
Portenová, Curt Goetz, Paul
Bildt / CZT / 21 min. / 35mm
Harry Piel / Boj o diamanty /
Sein Todfeind
Německo 1917 / hrají: Valy
Arnheim, Aruth Wartan, Marga
Lindtová / CZT / 52 min. / 35mm
O vývoj žánru dobrodružného filmu,
předchůdce dnešních „akčních filmů“, se
v Evropě let desátých nejvíce zasloužil
Němec Harry Piel (1892–1963). Jako herec-kaskadér si později získá miliony fanoušků,
ale v první fázi své kariéry se soustředil
výhradně na autorství a na režii, do této
skupiny patří i raritní Boj o diamanty
s lakonickým podtitulem Detektivní
dobrodružství v džungli. V realitě roku
1917 získalo válčící Německo nového
vážného nepřítele – USA –, což naladění
snímku viditelně ovlivnilo. Po úspěšném
schválení cenzurou v únoru 1918 se film
dostal na plátna německých kin v červenci
téhož roku.
Před Bojem o diamanty promítneme tři
kratší německé snímky, mezi nimi Zajatou
duši, už svým názvem typický film s hlavní
melodramatickou star Henny Portenovou
(1890–1960), k němuž scénář napsal
budoucí režisér Kabinetu doktora
Caligariho, Robert Wiene.
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Sobota 02/09
20.00 Star Sharon Stone
↓
Paul Verhoeven /
Total Recall / Total Recall
USA 1990 /
hrají: Arnold Schwarzenegger,
Sharon Stoneová, Rachel
Ticotinová / CZT / 113 min. / 35mm / EF
Dystopická sci-fi o muži s implantovanými
vzpomínkami patří mezi adaptacemi
literárních děl Philippa K. Dicka k těm
lepším. Dokončení několikrát odkládaného
a přepracovávaného projektu nakonec
inicioval Arnold Schwarzenegger. Přesvědčil
společnost Carolco k odkoupení práv
a osobně angažoval režiséra Paula
Verhoevena, který jako jeden z mála
v tehdejším Hollywoodu dokázal vykreslit vizi
budoucnosti patřičně cynickým způsobem –
a ještě za použití klasických triků.

Star!

Neděle 03/09
18.00 Star Sylvia Sidney
↓
Josef von Sternberg /
Americká tragédie /
An American Tragedy
USA 1931 / hrají: Phillips Holmes,
Sylvia Sidneyová, Frances Deeová,
Irving Pichel /
CZT / 96 min. / 35mm / EF
Mladý Clyde, který je nevinen i vinen smrtí
proletářské dívky, jíž se chtěl zbavit ve
prospěch výnosné partie, je za svůj čin
souzen a v duchu znovu prožívá svou
minulost. Tak chtěl aspoň režisér Křižníku
Potěmkina Dreiserův román zfilmovat
– jako joyceovský vnitřní monolog. Americká
tragédie měla být Ejzenštejnovým debutem
v Hollywoodu, kde s ním v roce 1929
uzavřelo smlouvu studio Paramount. To se
pak ale zaleklo vlastní odvahy a zdvořile
požádalo politicky problematického hosta,
aby dal svůj souhlas k rozvázání smlouvy
(a úslužně mu obstaralo zpáteční jízdenku).
Teprve když zjistil, že se Americká tragédie
filmovat bude, ale bez něj, pochopil

40

Ponrepo

Ejzenštejn, že byl podveden. Dreiser kvůli
tomu Paramount dokonce zažaloval…
ale proces prohrál. Studio látku naštěstí
nepostoupilo žádnému druhořadému
řemeslníkovi, ale svému kmenovému
režisérovi, Josefu von Sternbergovi.
Úterý 05/09
20.00 S
 tar Simone Simon
↓
Jean Renoir /
Člověk bestie / La Bête humaine
Francie 1938 / hrají: Jean Gabin,
Simone Simonová, Fernand Ledoux,
Julien Carette, Jean Renoir /
CZT / 92 min. / 35mm
+ krátký film
Věra Chytilová / Zelená ulice /
ČSR 1960 / 8 min. / 35mm
Jeana Gabina obsazoval Renoir často,
ačkoli jej nemůžeme označit za typicky
renoirovského herce. S Gabinovou osobností
přichází do Renoirova světa klasický
tragický hrdina, pevný i v krizových
momentech. Filmy, které s ním natočil,
působí oproti ostatním ukázněněji a díky
tomu vyšly nejvíce vstříc očekáváním
dobové kritiky a diváků. Člověk bestie
a Velká iluze se tak staly Renoirovými
komerčně nejúspěšnějšími díly. Renoir se
jen částečně ztotožňuje s naturalistickým
východiskem Zolova románu, nezajímá
se tolik o „genetickou“ podmíněnost
hrdinova jednání, které zde spíše vychází
z obecně lidských vlastností a konfliktů. Ani
nemocný vrah, ani jeho vypočítavá krásná
pokušitelka-oběť (Simone Simonová) nejsou
pro Renoira „bestie“. Roli tuláka, neprávem
nařčeného z vraždy, v níž bychom si dobře
dokázali představit Michela Simona, si
tentokrát zahrál sám Renoir. Úvodní dlouhá
pasáž s jedoucí lokomotivou sloužila mnoha
generacím filmových studentů jako vzorová
ukázka dynamické montáže.
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Pátek 08/09
17.30 Star Sylvia Sidney
↓
Wesley Ruggles /
Dvacetiletá / Accent on Youth
USA 1935 / hrají: Sylvia Sidneyová,
Herbert Marshall, Phillip
Reed / CZT / 77 min. / 35mm / EF

Středa 13/09
17.30 Star Simone Simon
↓
Jacques Tourneur /
Kočičí lidé / Cat People
USA 1943 / hrají: Simone Simonová,
Tom Conway, Jane Randolphová,
Jack Holt / CZT / 67 min. / 35mm / EF

V Ponrepu dosud nikdy nepromítaná
společenská konverzační komedie podle
stejnojmenné hry Samsona Raphaelsona na
oblíbené téma lásky, jež „kvete v každém
věku“. Žánrový specialista Wesley Ruggles
v ní spojil zralé gentlemanství Herberta
Marshalla s dívčím půvabem křehké Sylvie
Sidneyové (1910–1999), která se do
historie filmu zapíše bezprostředně poté
vážnými rolemi ve filmech Fritze Langa (Byl
jsem lynčován, 1935) a Alfreda Hitchcocka
(Sabotáž, 1936).

„Není fantastičtější věci než lidský mozek.
Strach, hrůza, děs jsou v nás. Ať chceme
nebo ne, všichni si v sobě neseme pocit viny.
Krutost nám koluje v žilách, a to i když jsme
se naučili ji ovládat… A právě dobrý horor
je takový, který dokáže probudit naše spící
instinkty.“
Jacques Tourneur

Úterý 12/09
17.30 Star Sylvia Sidney
↓
William Wyler /
V newyorském přístavu /
Dead End
USA 1937 / hrají: Sylvia Sidneyová,
Joel McCrea, Humphrey Bogart,
Wendy Barrieová /
CZT / 83 min. / 35mm / EF
Původním cílem filmu V newyorském
přístavu bylo ukázat, že pochybné a nuzné
městské čtvrti jsou semeništěm zločinu
a vyrůstají v nich budoucí delikventi. William
Wyler propůjčil ale své filmové mládeži
let třicátých notnou dávku sympatických
rysů a do moralizování se příliš nepouštěl.
Z dospívajících hrdinů se díky velkému
úspěchu díla stali v dalších snímcích „Dead
End Kids“, později „East Side Kids“, ještě
později „Bowery Boys“. Pokud jde o čtyři
představitele hlavních dospělých rolí, ti se,
jak víme, také neztratili…

42

Pro mnoho milovníků a znalců hororového
žánru jsou u nás Kočičí lidé jistě spojeni
s remakem Paula Schradera z roku 1982
s Nastassjou Kinskou. Režisérem klasických
původních Kočičích lidí byl v Americe
zdomácnělý syn významného francouzského
filmaře němé éry Maurice Tourneura Jacques
(1904–1977), jemuž před několika týdny
věnoval velkou retrospektivu festival
v Locarnu. Francouzským importem byla
i překrásná kočičí žena Simone Simonová
(1911–2005).
Pondělí 18/09
20.00 Star Stella Stevens
↓
Peter Bogdanovich /
Bijásek / Nickelodeon
USA 1976 / hrají: Ryan O’Neal,
Burt Reynolds, Tatum O’Nealová,
Brian Keith /
CZT / 121 min. / 35mm / EF
V Bijásku se Peteru Bogdanovichovi
podařilo zábavnou formou zobrazit bouřlivé
proměny, jež americká kinematografie
prodělala v první polovině desátých let.
(Menzelův snímek Báječní muži s klikou,
který si stejný cíl vytkl ohledně vylíčení
počátků českého filmu, vznikl jen krátce
poté). Bogdanovich vypráví přesně
v těch žánrech, které kolem roku 1910

Ponrepo

dominovaly, je tu tedy mnoho lásky, akce
a hlavně komiky ve stylu grotesek. Nechybí
samozřejmě stylové mezititulky, kruhové
zatmívačky, skoky v promítací rychlosti,
klavírní doprovod. Vstup nového média do
éry umělecké zralosti, v níž už pro naše
hrdiny nebude místa, pak evokuje historická
událost: premiéra filmu Davida W. Griffitha
Zrození národa. Přání natočit Bijásek
černobíle producenti odmítli, Bogdanovich
si ho splnil teprve v roce 2009, když film
vyšel na DVD.

vznikl na vrcholu jiné vlny: nikdy neměl
katastrofický žánr takovou konjunkturu jako
v sedmdesátých letech minulého století.
Nečekejte tudíž, že příliš mnoho pasažérů
přežije.

Neděle 24/09
17.30 Star Stella Stevens
↓
Georg Fenady /
Drahý zesnulý / Arnold
USA 1973 /
hrají: Stella Stevensová, Roddy
McDowall, Elsa Lanchesterová /
CZT / 84 min. / 35mm / EF
„Arnold is dead… and a newlywed.“ Zní
motto z plakátu k tomuto filmu. Lord Arnold
jako mrtvola leží v rakvi, přesto se ožení
se svou mladou milenkou Karen. Ta si ho
nebere z lásky, ale jak jinak, pro peníze.
Jenže její plán najít lordovo ukryté jmění
a pak žít s jeho mladším bratrem Robertem
nemůže vyjít. Černá komedie, plná gagů
a nepředvídatelných zvratů přecházející do
parodie sebe sama. Další z příležitostí pro
parádní veseloherní roli Stelly Stevensové.
Neděle 01/10
17.30 Star Stella Stevens
↓
Ronald Neame /
Dobrodružství Poseidonu /
The Poseidon Adventure
USA 1972 / hrají: Gene Hackman,
Ernest Borgnine, Stella Stevensová,
Shelley Wintersová, Red
Buttons / CZT / 109 min. / 35mm / EF
Luxusní zámořská loď Poseidon je
31. prosince na své plavbě Středozemním
mořem zasažena mohutnou vlnou a převrátí
se. Divácky nejúspěšnější film roku 1973
Program 09–10 / 17
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Shrnutím většiny filmů Michelangela
Antonioniho může být obraz světa
zaplaveného prázdnem; prázdno do nich
vniká ze všech stran jako do poškozené
lodi a hrozí, že dílo pohřbí pod oceánem
nicoty. Stejně jako o scenériích filmů to jistě
platí o osudech jejich hrdinů, tonoucích
stále hlouběji v samotě, mlčení, pocitech
nereálnosti a marnosti. Park, v němž hrdina
Zvětšeniny odhalí nepřítomný zločin, pustá
ranní obora, která na závěr filmu obklopí
ústřední pár Noci, tristní, mlhavá planina
ve Výkřiku, poušť ve filmu Povolání: reportér
jsou zároveň vnější a vnitřní krajiny, které
obývají hrdiny neméně, než oni je.
Petr Král

Kompletní text Petra Krále Napříč pustinou
publikoval NFA roku 2012 ve zvláštní příloze
věnované Michelangelovi Antonionimu.

Antonioni
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Pondělí 11/09
20.00 Michelangelo Antonioni /
Zvětšenina / Blow-Up
Velká Británie 1967 /
hrají: David Hemmings, Vanessa
Redgraveová, Sarah Milesová /
CZT / 105 min. / 35mm / EF
Příběh fotografa, který objeví vraždu, aby ji
zase ztratil a našel „nové vidění“ – vskutku
modelový antonioniovský film. Režisérův
divácky nejúspěšnější snímek (Zlatá palma
v Cannes) – a také nejčastěji napodobovaný,
především americkými tvůrci, jako jsou
Francis Ford Coppola (Rozhovor, 1974)
nebo Brian De Palma (Hadí oči, 1998). Už
v názvu Blow Out odkazuje na Zvětšeninu
(v originálu: Blow-Up) De Palmův film
z roku 1981.
Sobota 23/09
20.00 Michelangelo Antonioni /
Červená pustina / Il deserto rosso
Itálie 1964 / hrají: Monica
Vittiová, Richard Harris, Carlo
Chionetti / CZT / 110 min. / 35mm
Červená pustina je situována do okolí
Ravenny, kde nedaleko historických staveb
vyrostlo chladné monstrum kovových
potrubí, cisteren, komínů a vysokých
pecí. Uprostřed odumírající přírody se
začíná proměňovat myšlení zde pracujících
a žijících lidí. Mladá Giuliana je v takovém
světě bezradná, schoulí se do sebe, stále
častěji se ztrácí v bludišti neurózy.
„Antonioni mohl konečně zobrazit svět
tak, jak ho vlastníma očima viděl, protože
nahradil vidění neurotičky v jeho celku svým
vlastním viděním, estetickým deliriem. Tuto
kompletní substituci opravňuje myslitelná
analogie obou vidění. Pokud by v té
substituci byla i trocha libovůle, nebylo by
přesto co namítat. Je jasné, že nepřímá
svobodná subjektivní perspektiva je jen
záminkou, s níž Antonioni nakládá, jak se
mu to hodí, aby si dopřál nejvyšší básnické
svobody. Svobody, jež hraničí s libovůlí,
a právě proto je opojná.“
Pier Paolo Pasolini
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Pátek 29/09
17.30 Michelangelo Antonioni /
Přítelkyně / Le amiche
Itálie 1955 / hrají: Eleonora
Rossi-Drago, Gabriele Ferzetti,
Yvonne Fourneauxová, Franco
Fabrizi / CZT / 95 min. / 35mm

navždy rozpolceni mezi nevinnost původní
zahrady a černé večerní obleky, které jim lpí
na těle – třebaže se chtějí milovat – jako
definitivní smutek a nesmazatelné stigma
(pozdní) civilizace.
Petr Král

Antonioniho raná tvorba je u nás stále málo
známá. Patří sem sedm pozoruhodných
dokumentárních filmů z let 1943–1950,
mistrovský celovečerní debut Kronika
jedné lásky (1950), sociologická sonda
Poražení (1952) a hořký příběh ze světa
filmu Dáma bez kamélií (1952). V polovině
padesátých let už bylo vnímání Antonioniho
ustálené: náročný umělec, byť s malým
komerčním potenciálem. Přítelkyně tuto
problematickou pozici v rámci italské
kinematografie upevnily; film získal
v Benátkách Stříbrného lva a několik
dalších cen na jiných festivalech. Do naší
distribuce se nedostal a na Antonioniho
poměry nečekaně „dialogový“ film byl
v našem prostředí zcela zastíněn pozdější
„tetralogií citů“ (1959–1964). Tu v mnohém
předznamenává, i když zatím spíš tematicky
než formálně: prostředí středních
a vyšších kruhů, muži a ženy, kteří nechali
vychladnout své vztahy, přátelství mezi
ženami, ohrožené lží a intrikařením,
a přesto občas dodávající útěchu a naději.
Úterý 03/10
20.00 Michelangelo Antonioni /
Noc / La notte
Itálie – Francie 1960 /
hrají: Jeanne Moreau, Marcello
Mastroianni, Bernhard Wicki, Monica
Vittiová / CZT / 114 min. / 35mm
Příběhem vyhnanství je rovněž Noc, žena
– postava Jeanne Moreau – tu jenom
muže nevyžene, ale jako do společného
exilu ho vyláká z domu na noční potulku.
V závěru filmu, aniž se spolu znovu sblíží,
se ostatně octnou v prachu na okraji sadu
jako na prahu ráje, z něhož byli společně
vyhnáni; obklopeni ranní mlhou – opět
jí – jako zhmotněným nepřátelstvím světa,
46

Pondělí 16/10
20.00 Michelangelo Antonioni /
Zatmění / L’éclipse
Itálie – Francie 1961 / hrají: Monica
Vittiová, Alain Delon, Francisco
Rabal, Louis Seigneur /
CZT / 115 min. / 35mm
Jeden vztah skončil, zdá se, že by mohl
začít nový. Muž a žena spolu sice na první
pohled nemají absolutně nic společného,
ale možná právě tím jsou pro sebe navzájem
přitažliví. Jen kdyby tma nepřišla dřív,
než se jim podaří překročit hranici, která
je dělí. Ta zásadní schůzka bude nakonec
domluvena… ale nevěřme slibům. Kdyby
na ni náhodou ani jeden z našich hrdinů
nepřišel, co (a proč) by se pak vlastně
filmovalo? Pravda je, že ve filmu, jako je
tenhle, nezbývá člověku mnoho nadějí.
Stále se lze ovšem dívat – a to
u Antonioniho není málo.
„Ve slavné závěrečné montáži ze Zatmění
spočívá tajemství rovněž – a především
– v naší nejistotě co do vztahů, které
vzájemně svazují jednotlivé předměty
defilující před námi v blízkých záběrech:
v křehkosti a váhavé bloumavosti myšlenky,
kterou navozují (i ‚předvádějí‘), aniž se
spojí v jednoznačné sdělení. Podobná
váhavost je ostatně příznačná i pro
Antonioniho ‚běžnou‘ střihovou skladbu;
také ta svou lehkou přerývaností, tím, jak
tok obrazů zároveň sceluje a opětovně
narušuje, nechává přetrvávat mezi
záběry – a v jejich okrajích – chvějivé
zóny prázdna, kde mlčení zrádně podrývá
(a zpochybňuje) nejprostší gesta. V úvodní
sekvenci Zatmění, konfrontující Monicu
Vitti s milencem ve chvíli rozchodu, montáž
doslova artikuluje pouze rozpaky, které
se jich zmocnily, každý z jejich pohledů,
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střídavě vyčítavých a vyhýbavých, i každá
změna v perspektivě záběrů a v rozvrhu
jejich černobílých komponent, jen dál
hloubí totéž trapné ticho.“
Petr Král
Pondělí 23/10
20.00 Michelangelo Antonioni /
Dobrodružství / L’avventura
Itálie 1959 / hrají: Gabriele
Ferzetti, Monica Vittiová, Lea
Massariová / CZT / 128 min. / 35mm
Film o muži, který nahrazuje ztracené lásky
jinými, které také ztrácí. Film o ženách,
které nevědí, mají-li se někým nechat
nalézt, nebo raději ne. Film o netečných
němých věcech okolo nich – o moři, skalách,
zdech…
I u Antonioniho platí, že nejvýznamnější
film určitého režiséra nemusí být jeho
nejznámějším. Šest let před Zvětšeninou,
díky níž se mu podaří dosažené estetické
objevy „prodat“ (aniž by je rozmělňoval)
širokému publiku, natočil film, který se,
jako skoro každé opravdu novátorské dílo,
setkal při premiéře s okázalým a hlasitým
odmítnutím. Poměr ztrát a nálezů se prvním
festivalovým divákům zdál být krajně
nevyrovnaný. Co se týče „normálního
příběhu“ překonaly ztráty jakoukoli (tehdy)
únosnou míru. Nálezy v mezerách děje
(v jedné navíc skandálně zmizela jedna
z hlavních postav!) zůstaly zmatenému
publiku zatím nepřístupné. Po oné památné
rozepři z festivalu v Cannes roku 1960
pověst Dobrodružství už jenom stoupala
a s ní i ochota diváků otevřít se něčemu, co
původně vlastně nehledali. V celých dějinách
filmu je jen malá hrstka děl, které toto umění
poznamenaly tak zásadním způsobem, že po
nich „už nic nebylo takové, jako předtím“.
Dobrodružství je jedním z těchto filmů.
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Karel Zeman /
smysl
a ornament
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Zeman mě za šest měsíců přesvědčil, že
film je něco jiného než literatura, což
jsem po celá čtyři léta strávená na FAMU
odmítal uznat. Pochopil jsem, že s ním
mohu spolupracovat jen tehdy, když budu
schopen myslet tím způsobem jako on – to
jest v obrazech. Čili musel jsem se přinutit
k činnosti, kterou jsem dříve podceňoval:
k vymýšlení takových situací, které sdělují
myšlenku vizuálně. Já jsem vždycky vynikal
tím, že jsem psal nekonečné dialogy. Proto
pro mne bylo velice těžké vniknout do toho
Zemanova způsobu. Jednou mi například
řekl, že dialog musí podporovat kompozici
obrazu. Připadalo mi to hloupé, dokud jsem
nepřišel na to, že Zemana nezajímá sdělený
obsah dialogu, ale jeho verbální podoba.
Přesněji řečeno: používá dialogu spíše jako
ornamentu, jako druhého plánu situace, jejíž
smysl vyjadřuje beze zbytku vizuálně.
Pavel Juráček (1963)
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Pondělí 25/09
17.30 Karel Zeman / Cesta do pravěku
ČSR 1955 / hrají: Vladimír Bejval,
Petr Herrmann, Josef Lukáš, Zdeněk
Husták / 82 min. / 35mm
Těžištěm Zemanovy tvorby je patnáctileté
období (1955–1970), kdy vzniká šest
celovečerních snímků kombinujících postupy
hraného a animovaného (kresleného
i loutkového) filmu. Dílem, které ukázalo
perspektivnost nové metody, byla Cesta do
pravěku, snímek, jenž zaznamenal ve své
době celosvětový úspěch (vyznamenán byl
mj. na festivalech v Benátkách, Edinburgu
a Mannheimu), ale během následujících dekád
navíc prokázal neobyčejnou trvanlivost. Ohlas
v odborných kruzích vzbudil také v Americe,
kde se první podobný pokus o filmové
oživení prehistorického světa uskutečnil
již v němé éře (Ztracený svět, 1925).
Komerčně byl Zemanův film v USA využit (či
spíše vykořistěn) ve svévolně změněné verzi
s novým komentářem a přidanými scénami.
Jméno nešťastníka Freda Ladda, který v roce
1960 spáchal zločin s názvem Journey to
the Beginning of Time, se bohužel v mnoha
databázích objevuje vedle jména Zemanova.
Tyto smutné epizody nakonec jenom stvrzují
nesmírný průkopnický význam původní Cesty
do pravěku, rodící se v letech nejtužšího
socialistického realismu. Z této perspektivy
je už skoro malý zázrak, že didaktické
zadání a nutnost striktně se držet vědecky
doložených poznatků nijak nenarušuje
konzistenci poetického univerza, kde nález
zkameněliny trilobita slouží jako pozvánka
k „samozřejmému“ proplutí jeskyní času
a prozkoumání světa „na druhé straně“.
Neděle 15/10
15.00 Ponrepo dětem
↓
Karel Zeman / Vynález zkázy
ČSR 1958 / hrají: Arnošt Navrátil,
Lubor Tokoš, František Šlégr /
81 min. / 35mm

románu Julese Verna, ale i jeho známými
ilustracemi. Vznikl tak nestárnoucí film
plný speciálních efektů a triků, který jako
by se odehrával ve starých grafikách. Jako
předfilm uvedeme Pan Prokouk filmuje,
jeden z řady krátkých filmů Karla Zemana
o svérázném panu Prokoukovi a jeho
dobrodružstvích.
Čtvrtek 19/10
17.30 Karel Zeman / Ukradená vzducholoď
ČSR 1966 / hrají: Michal Pospíšil,
Jitka Zelenohorská, Josef Větrovec,
Eduard Kohout, Hanuš Bor, Čestmír
Řanda, František Filipovský /
82 min. / 35mm
Také jsem létal s Roburem
na jeho záhadné lodi,
také jsem spadl v močály,
jimiž se kajmani brodí,
také jsem v noci počítal
v tmách houští uhlíky vlčí –
kde jsou ty šťastné prázdniny,
když lovil jsem v háječku v Krči.
Když navracím se v místa ta,
je všude jen trochu šedě,
člověk se kolem rozhlíží,
nic spatřit nedovede.
Tu knížku, chlapče, schovám ti,
vydej se zas na ty cesty,
když člověku je dvanáct let,
mívá víc v životě štěstí.

Čtvrtek 26/10
17.30 Karel Zeman / Bláznova kronika
ČSR 1964 / hrají: Petr Kostka, Emília
Vášáryová, Miloslav Holub, Eduard
Kohout, František Kovářík, Vladimír
Menšík / 78 min. / 35mm
V Bláznově kronice, alegorickém traktátu
o nesmyslnosti všech válek a o bláhovosti
touhy po moci a po majetku, se Karel Zeman
nečekaně spojil s jedním z nedůležitějších
protagonistů české „nové vlny“, Pavlem
Juráčkem. Devětadvacetiletého režiséra,
který právě dokončil svou Postavu
k podpírání, spojovala se Zemanem mimo
jiné zvláštní citlivost k různým stupňům
(i)reality, z nichž každá tvoří samostatný
svět, a k přechodům mezi nimi (u Juráčka
se tato inklinace naplno projeví v jeho
uchopení Swiftova Gullivera). V Bláznově
kronice zůstává z předchozích filmů Karla
Zemana zachován ironicky-ireálný obraz
minulých časů ve stylu Reného Claira a jeho
Krásek noci, ale scenárista Juráček do něj
vnáší silnou dávku intelektuální skepse.
Fikční svět se tentokrát nesnaží předstírat
věrohodnost (i kdyby to bylo jen v rovině
nadsázky). Citovou vřelost Barona Prášila
dobrovolně obětuje voltairovské racionalitě.
Ta se hlásí ke slovu během celého příběhu
z třicetileté války – jak v nejrůznějších
zcizujících zásazích animace, tak v šaškových
veršovaných moralitách. Autorem textů písní
je básník Ludvík Kundera.

válka
Je to krásné umění ničit role, bořit domy
a zabíjet ze sta tisíc lidí průměrně čtyřicet
tisíc. Tento vynález byl národy zpočátku
pěstován pro jejich společné dobro. (…)
Dosti vzdálení lidé slyší, že dojde k válce
a že si mohou vydělati pět nebo šest sous
denně, zúčastní-li se jí; rozdělí se ihned
na dvě tlupy jako ženci a jdou prodat své
služby tomu, kdo jich chce upotřebiti. Tyto
tlupy vrhají se navzájem zuřivě na sebe,
nemajíce nejen žádného zájmu na rozepři,
ale nevědouce vůbec ani, oč běží.
Někdy se tak utká pět až šest válčících
mocností, tu tři proti třem, nebo dvě proti
čtyřem, či jedna proti pěti; všechny se
navzájem stejně nenávidí, jsouce hned
spojenci, hned zase odpůrci, a shodují
se jen v jednom bodě, aby totiž způsobily
co nejvíce zla.
Voltaire (z hesla Válka z Voltairova
Filosofického slovníku, 1764)

Jistě tam opět uvidíš
v houštinách oči hadí –
budeš mít luk a ostrý šíp
a v očích užaslé mládí…
Jaroslav Seifert
(Jules Verne, 1937)

V jednom ze svých nejslavnějších filmů se
režisér Karel Zeman inspiroval nejen dějem
50

Ponrepo

Program 09–10 / 17

51

Středa 11/10
20.00 Fritz Lang /
Unavená smrt / Der müde Tod
Německo 1921 / hrají: Bernhard
Goetzke, Lil Dagoverová, Walter
Janssen, Rudolf Klein-Rogge /
98 min. / BR

May be Lang

Unavená smrt – sedmý opus Fritze Langa
a první z jeho vrcholných. Dívka dostane
od Smrti šanci zachránit život svého
milého, když dokáže nad Smrtí zvítězit
ve třech různých končinách, ve třech
různých epochách. Počáteční zdrženlivost
německých recenzentů se v uznání měnila
jen pozvolna, pařížská kritika jím nešetřila
od samého počátku. René Clair: „Vznikl
myšlenkový film. Musíme si přiznat, že
přetvořená příroda je přinejmenším tak
působivá jako přirozená příroda. Uměle
vybudované stavby, osvětlení, výkon herců
a dokonce i jejich obličeje vytvářejí celek,
kde s radostí vůdčí roli hraje rozum.“ Luis
Buñuel vždy připomínal, že své rozhodnutí
stát se filmařem učinil pod dojmem zážitku
z Unavené smrti. Trikovou techniku
a výpravu zároveň pilně studoval – a brzy
napodoboval – Hollywood.
Po dlouhých letech je nyní konečně možné
zažít Langovu klasiku v plné obrazové
nádheře – v České republice poprvé.
Nová digitálně restaurovaná verze vychází
z kopie uložené v newyorském Museum of
Modern Art, další materiály poskytly archivy
v Praze, Toulouse, Mnichově, Moskvě,
Bruselu a Bologni. Premiéra se uskutečnila
12. února 2016 v rámci Mezinárodního
filmového festivalu v Berlíně.
Středa 18/10
20.00 Fritz Lang / Vrah mezi námi / M
Německo 1930 / hrají: Peter Lorre,
Gustaf Gründgens, Paul Kemp, Theo
Lingen, Otto Wernicke /
CZT / 102 min. / DCP
Kritiky a historiky nejvýše hodnocený
německý film dvacátého století.
Na Vraha mezi námi se lze dívat mnoha
způsoby – jako na neuvěřitelně invenční
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experiment s čerstvě se objevivší technikou
zvukového filmu, jako na alegorii sociálního
klimatu ve smrtelně ohrožené německé
demokracii, jako na studii davové psychózy
ústící v lov na patologického jedince, který
si dovolil vychýlit se z „normální“ všednosti,
rovněž zločinné, i když jinak. Setkání Fritze
Langa s několikanásobným pedofilním
vrahem, které stálo u zrodu filmu Vrah mezi
námi, vylíčil v roce 2016 hraný film s názvem
Fritz Lang, v Česku promítnutý letos na jaře
na Febiofestu.
Pondělí 30/10
18.30 Joe May / Indický hrob /
Das indische Grabmal
Německo 1921 / hrají: Conrad Veidt,
Olaf Fönss, Mia Mayová, Lya de
Puttiová, Bernhard Goetzke, Paul
Richter, Erna Morena / 212 min. / DCP
Indický maharadža (Conrad Veidt) hodlá
svou nevěrnou choť zaživa pochovat ve
velkolepém monumentu a jako architekta
smrtícího díla povolá nic netušícího
Evropana.
Pouhé dva týdny po premiéře Unavené smrti
přichází do německých kin 22. října 1921
jiný, o něco starší projekt z autorské
dílny Fritze Langa a jeho ženy They von
Harbou, film Indický hrob. Stejně jako
několik předchozích Langových scénářů ho
inscenuje Joe May (1880–1954), přední
německý režisér průkopnické generace.
V tomto případě nicméně čerstvý třicátník
Lang svému mentorovi a producentovi
nepřenechal scénář dobrovolně. Už od
roku 1919 natáčel filmy ve vlastní režii,
Indický hrob je měl po všech stránkách
předčit. Teprve na sklonku své tvůrčí dráhy
si Fritz Lang „krádež“ vlastního námětu
(abychom použili jeho výrazu) vynahradí,
když v poválečné Spolkové republice natočí
svůj diptych Tygr z Ešnapuru / Indický
hrob (1958), zvukový a barevný. Tří a půl
hodinový Mayův němý Indický hrob se
digitální restaurované verze dočkal teprve
nyní, v České republice ji uvádíme poprvé.
Část použitého filmového materiálu pochází
ze sbírek Národního filmového archivu.
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Neděle 10/09
15.00 Bořivoj Zeman /
Šíleně smutná princezna
ČSR 1968 / hrají: Helena Vondráčková,
Václav Neckář, Bohuš Záhorský,
Jaroslav Marvan /
89 min. / 35mm, HD / 6+

Nejprve uvidíme něco ze slavné polské
animované tvorby a pak se pod vedením
lektorky hravou formou dozvíme, co má
polština společného s češtinou, a co naopak
vůbec ne. A určitě se také naučíme pár
polských slov.

Muzikál, nebo prostě pohádka se
zamilovanými písněmi. Princ a princezna
se mají rádi – a proč ne? Hudbu složil Jan
Hammer mladší, texty nezapomenutelných
songů napsal Ivo Fischer. Jako předfilm
uvedeme hravou poctu pohádkám od Kristiny
Dufkové Malé pohádky.

Neděle 01/10
15.00 H
 ermína Týrlová vypráví
pásmo krátkých filmů /
animační dílna / HD / 3+

Neděle 17/09
15.00 Michaël Dudok de Wit /
Červená želva / La tortue rouge
Francie 2016 / scénář: Pascale
Ferranová, Michaël Dudok de Wit /
umělecká produkce: Isao Takahata /
81 min. / 35mm, HD / 6+
Populární japonský režisér Hajao Mijazaki
poskytl ve svém studiu Ghibli poprvé
prostor nejaponskému tvůrci, a tak zde
v režii holandského tvůrce Michaëla Dudoka
de Wita vznikl poetický animovaný film
beze slov, který okouzlí děti i dospělé.
Snímek o sebepoznání, lásce, rodičovství
i střídání generací získal mimo jiné cenu
na festivalu v Cannes. Projekce začne
krátkým animovaným filmem Svatba
v korálovém moři.
Neděle 24/09
15.00 Dobré odpoledne s polštinou
pásmo krátkých filmů /
jazyková dílna / 35mm / 6+
Rek – polyglot /
r. Lechosław Marszałek / Polsko 1967
Jmenuji se Filemon /
r. Ludwik Kronic / Polsko 1972
Bolek a Lolek – dva rytíři /
r. Władysław Nehrebecki / Polsko 1963
Společně s kolegy z Polského institutu se
vydáme na výlet k našim severním sousedům.
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Ferda v mraveništi / ČSR 1977
Opičí láska? / ČSR 1985
Konec kouzelníka Uhahuly /
ČSR 1981
Pohádka na šňůře / ČSR 1986
Jméno Hermíny Týrlové má leckdo spojeno
s filmovými pohádkami, jež vytvořila animací
netradičních materiálů. Kromě takových ale
uvidíte i filmové příběhy, které vyprávěla
pomocí poloplastických loutek. Právě do této
podoby převedla například Ferdu Mravence
Ondřeje Sekory. Po projekci si budete moci
sami vyzkoušet, jak se tvoří animovaný film,
a také si zakoupit naši novou kolekci filmů
Hermíny Týrlové na třech DVD.
Neděle 08/10
15.00 Galina Miklínová / Lichožrouti
ČR 2016 / 83 min. / DCP / 6+
Také se vám doma ztrácejí ponožky? A víte,
kdo za to může? Lichožrouti! Možná, že už
tyhle tajemné tvory znáte z knih Pavla Šruta.
A pokud jste ještě neviděli Lichožrouty
na filmovém plátně, můžete na ně přijít do
Ponrepa. Po projekci si navíc o filmu můžete
popovídat s jeho režisérkou a výtvarnicí
Galinou Miklínovou.
Neděle 15/10
15.00 Karel Zeman / Vynález zkázy
ČSR 1958 / hrají: Arnošt Navrátil,
Lubor Tokoš, František Šlégr /
81 min. / 35mm / 6+
V jednom ze svých nejslavnějších filmů se
režisér Karel Zeman inspiroval nejen dějem
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románu Julese Verna, ale i jeho známými
ilustracemi. Vznikl tak nestárnoucí film
plný speciálních efektů a triků, který jako
by se odehrával ve starých grafikách. Jako
předfilm uvedeme Pan Prokouk filmuje,
jeden z řady krátkých filmů Karla Zemana
o svérázném panu Prokoukovi a jeho
dobrodružstvích.
Neděle 22/10
15.00 Philipp Fussenegger / Henry / Henry
Rakousko – Německo 2015 /
hrají: Lukas T. Berglund, Nino
Böhlau, Stella Holzapfelová, Julia
Hummerová / CZT / 53 min. / HD / 12+
Jako součást festivalu Das Filmfest
uvádíme pro zkušenější diváky film Henry,
nominovaný v letošním roce na Rakouskou
filmovou cenu. Snímek vypráví o příchodu
talentovaného, ale uzavřeného chlapce do
internátu hudební školy, kde jej nečeká
právě vřelé přijetí od spolužáků. Po projekci
se diváci dozvědí, jak funguje provoz kina,
a budou moci nahlédnout i do jeho zákulisí.
Neděle 29/10
15.00 Otesánek
pásmo krátkých filmů /
výtvarná dílna / HD / 3+
Vlněná pohádka /
r. Hermína Týrlová / ČSR 1964
Naše Karkulka /
r. Jiří Brdečka / ČSR 1961
Otesánek /
r. Linda Retterová / ČR 2017
Myslíte si, že už vás pohádky nemohou
ničím překvapit? Tak to vás možná udiví tři
pohádkové filmy, které v Ponrepu můžete
vidět na konci října. Zatímco Hermína Týrlová
si vybrala na svou dobu velmi netradiční
materiály, kterými svou pohádku ztvárnila,
Jiří Brdečka převyprávěl klasickou pohádku
trochu jinak, než jsme na to zvyklí. A mladá
animátorka Linda Retterová ve svém novém
filmu spojila obojí. A po projekci si navíc
pod jejím vedením budete moci vyrobit svou
vlastní loutku.
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Pátek 01/09
17.30 …než přišel Hannibal
↓
Jonathan Demme /
Melvin a Howard /
Melvin and Howard
USA 1980 / hrají: Jason Robards,
Paul Le Mat, Mary Steenburgenová /
CZT / 95 min. / 35mm / EF

Filmy

Podivínský miliardář Howard Hughes
(1905–1976) se do americké kinematografie
zapsal jako režisér významného válečného
filmu Pekelní andělé (1930) a cenzurně
prokletého snímku Psanec (1943). Film
Martina Scorseseho Letec s Leonardem
Di Capriem (2004) nebyl prvním snímkem,
který Hughese uvedl na plátno jako postavu
hraného filmu. Laskavě ironický film Melvin
a Howard z roku 1980 líčí, podle skutečné
události, jak se s miliardářem za podivných
okolností krátce setká dělník, jeden
z milionů obyčejných Američanů, jejichž
touha po zbohatnutí je modelována televizí.
Mary Steenburgenová získala Oscara za
ztvárnění hlavní ženské role a Bo Goldman
za scénář. Newyorští kritikové odměnili
Jonathana Demmeho Cenou za režii.
Úterý 05/09
17.30 …než přišel Hannibal
↓
Jonathan Demme /
Něco divokého / Something Wild
USA 1986 / hrají: Jeff Daniels,
Melanie Griffithová, Ray Liotta /
CZT / 113 min. / 35mm / EF
Jméno Jonathana Demmeho (1944–2017)
je nerozlučně spojeno s Mlčením jehňátek,
obrovským diváckým i kritickým úspěchem
počátku devadesátých let. Na několika
pochybných pokračováních příběhu
Hannibala Lectera je Demme bez viny,
režisérem blockbusterů tento bývalý kritik
a Truffautův obdivovatel nikdy být nechtěl.
Napínavé road-movie Něco divokého líčí
milostný vztah mezi mladým konzervativním
manažerem a dívkou bez jakýchkoli zábran.
Ve vypjatých scénách recenzenti nalézali
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vliv Rogera Cormana, pod jehož dohledem
Demme v sedmdesátých letech jako
režisér začínal. Pro svůj osobitý styl byl
film vysoce hodnocen, vyzdvihována byla
i hudba, pod níž jsou podepsáni renomovaní
avantgardisté John Cale a Laurie
Andersonová.
Středa 06/09
20.00 M
 FF Karlovy Vary 2017 /
Křišťálový globus za nejlepší film
↓
Václav Kadrnka / Křižáček
ČR – Slovensko – Itálie 2017 /
hrají: Karel Roden, Aleš Bilík,
Matouš John / 90 min. / DCP
projekce za účasti režiséra
Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka
(Karel Roden), se jednoho letního dne
obléká do dětského brnění a utíká z domova
v touze dosáhnout Svaté země. Samota,
klopýtání přes kořeny a překonání strachu
ze tmy se samy o sobě stávají vzrušujícím
zážitkem; neznaje však směru cesty, brzy
se ztrácí a archetypálně dětský element
vyprávění s ním. Zoufalý otec se vydává
po stopách zmizelého synka. Jako by mu
ale osud nepřál, všude přichází pozdě
a zastihne vždy jen svědky tvrdící, že
chlapce viděli. Bořka postupně přemáhá
beznaděj, zmatené vědomí se drolí a okolní
krajina se stává krajinou jeho mysli.
Šest let po úspěšném debutu Osmdesát
dopisů přichází Václav Kadrnka se
stylisticky neméně vyhraněnou adaptací
básně Jaroslava Vrchlického. Dějovou
úsporností a mlčenlivostí filmového tvaru
pobízí naši představivost k vykonání
poetické filmové pouti za chlapeckým
dobrodružstvím, přetrženým poutem
mezi otcem a synem a nalezením spásy
v přímořských krajinách.
Martin Horyna, KVIFF
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Čtvrtek 07/09
21.00 Betlémská kulturní noc /
Midnight Movies
↓
David Lynch /
Twin Peaks: Ohni se mnou pojď /
Twin Peaks: Fire Walk with Me
USA 1992 / hrají: Sheryl Leeová, Ray
Wise, Mädchen Amicková,
David Bowie / CZT / 135 min. /
HD / EF / vstupné 100 CZK
Pětadvacet let čekali diváci na třetí řadu
pokračování seriálu Davida Lynche a Marka
Frosta.
Vraťme se teď zpátky do devadesátých
let. David Lynch po sporech s ABC končí
druhou sérii temným otevřeným koncem.
Rozvázání spolupráce s ABC znamená pro
Lynche větší tvůrčí svobodu, on ale zaskočí
i nejvěrnější ze svých televizních diváků.
Celovečerní film pro kina se věnuje zdánlivě
již známému příběhu padlého anděla
v dechberoucím podání Sheryl Leeové.
Ponrepo a jeho kavárna se 7. září změní na
Double R Diner a podzimní Midnight Movies
odstartuje Lynchův ve své době nedoceněný
nekompromisní snímek.
Pátek 08/09
20.00 Nicolas Winding Refn /
Neon Demon / The Neon Demon
USA – Francie 2016 /
hrají: Elle Fanningová, Jena
Maloneová, Keanu Reeves
CZT / 117 min. / DCP / EF
Americko-francouzský film dánského
režiséra, který by se dal označit za kritický
debakl české kritiky loňského roku, kdyby
nějaká od blogerských výlevů odlišitelná
filmová kritika u nás ještě existovala.
Hrdinkou je začínající mladá modelka, jíž se
expedice do Los Angeles, kde chtěla najít
štěstí a slávu, promění ve zlý sen.
„Neon Demon není x-tá bajka
o pervertovaném čerstvém mase, jenž je
požíráno společností podívané, la societé
du spectacle. Je to vzájemná děsivá obsese,
inscenovaná do nejposlednějšího detailu
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obrazu. Bylo třeba, aby se Refn konečně
začal zajímat o ženské postavy; teprve jas
adolescentní tváře mu dovolil natočit jeho
nejlepší film.“
Cyril Béghin
Sobota 09/09
20.00 David Cronenberg /
Mapy ke hvězdám /
Maps to the Stars
Kanada – USA – Francie
– Německo 2014 /
hrají: Julianne Mooreová,
Mia Wasikowská, Robert Pattinson,
John Cusack / CZT / 111 min. /
DCP / EF / vstupné 80 CZK
„V egyptské královské dynastii byl incest
pravidlem, kvůli domnělé čistotě potomstva.
Incestuózní je i Hollywood, není tam už
čerstvé krve, není tam nových vizí. Pátý
Spiderman a třináctí X-Meni, stále až
donekonečna. Ty filmy jsou produkty
incestu: deformované, retardované,
impotentní.“
David Cronenberg
Kanadský klasik jde v jednom ze svých
nejlepších filmů ve stopách Billyho Wildera,
který ve svém vrcholném díle Sunset
Boulevard (1949) vykreslil nejsžíravější
možný portrét klasického Hollywoodu;
Cronenbergovi se podařilo vytvořit neméně
vtipný a nemilosrdně krutý portrét této
incestuózní metropolis v současnosti.
Další, trochu méně očekávatelný inspirační
zdroj je jen o něco málo starší
než Wilderův film…
Na své školní sešity
na svůj stolek a na stromy
do písku a do sněhu
Píšu tvé jméno
Na všechny přečtené stránky
na všechny čisté stránky
na kámen krev papír popel
píšu tvé jméno
(…)
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A silou jediného slova
znovu začínám žít svůj život
Narodil jsem se abych tě poznal
abych tě volal tvým jménem
SVOBODA
Paul Éluard (Liberté, 1942)

Pátek 15/09
17.30 Č
 eský film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Miroslav Cikán / Alena
ČSR 1947 / hrají: Vladimír Řepa,
Miluše Zoubková, Vítězslav Vejražka,
Terezie Brzková / 95 min. / 35mm

Neděle 10/09
17.30 J. Zucker – D. Zucker – J. Abrahams /
Připoutejte se, prosím! / Airplane!
USA 1980 / hrají: Robert Hays, Julie
Hagertyová, Lloyd Bridges /
CZV / 88 min. / 35mm

Nadčasové téma lidské žárlivosti, nevěry
a vypočítavosti nabízí historická veselohra
Alena, jež vedle Cechu panen kutnohorských
Otakara Vávry (1938) a Počestných paní
pardubických Martina Friče (1944) patří
k nejzdařilejším dílům svého žánru v české
předúnorové kinematografii. Povídku
Františka Kubky pro film přepsal Jan Wenig.
Příběh o půvabné ženě platnéřského mistra,
která dokáže zamotat hlavu nejednomu
nápadníkovi a svede i samotného pekelníka.
Pečlivou výpravu doplňuje výborná kamera
Ferdinanda Pečenky.

Filmový debut režijního a scenáristického
tria, které se původně sešlo ve
středoškolské, poněkud excentrické
divadelní skupině Kentucky Fried Theater.
Připoutejte se, prosím! je nekompromisní
parodií na divácky oblíbený žánr
amerických katastrofických filmů z počátku
sedmdesátých let. Autoři se v něm nechali
volně inspirovat snímkem Nultá hodina
(1957), jejž režisér Hall Bartlett natočil
podle úspěšné televizní hry Arthura Haileye.
Čtvrtek 14/09
17.30 Lana Gogoberidzeová /
Až pokvetou mandloně /
Roca akvavda nushi
SSSR – Gruzie 1972 /
hrají: Zurab Kipšidze, David Abašidze /
CZV / 78 min. / 35mm
Režisérka Lana Gogoberidzeová
vystudovala původně filologii, kterou
završila kandidátskou prací o současné
americké literatuře. Lákal ji ale film, jemuž
dala v šíři svých zájmů nakonec přednost.
Debutovala v šedesátých letech společně
s bratry Šengelajovými, Otarem Ioselianim
a Nanou Mčedlidzeovou. Vyhranila se vůči
nim jako autorka příběhů ze současnosti,
která okem analytika proniká do nitra svých
hrdinů a přitom uplatňuje smysl pro detail
i postřehy, jež zkoumaný problém ukazují
z vícera úhlů. Za komediální příběh o zrání
venkovského mladíka s názvem Až pokvetou
mandloně získala na Všesvazovém festivalu
roku 1973 Cenu za režii.

Neděle 17/09
20.00 V
 ečer FAMU / Johana Švarcová
uvažuje s diváky o svých filmech
↓
Johana Švarcová /
Ahoj, mám se dobře
ČR 2013 / hrají: Petr Trček, Kryštof
Rusek, Šimon Čech / 28 min. / HD
Film je zasazen do léčebny pro děti
s dočasným omezením pohybu. Subtilní
příběh se silnou atmosférou se odehrává
v poklidném tempu autentického prostředí
s dětskými „neherci“. Film o světě, který se
zmenšil na jednu místnost.
Johana Švarcová / Černý dort
ČR 2016 / hrají: Ester Geislerová,
Barbora Milotová, Taťjana Medvecká /
25 min. / HD
Na rodinných sešlostech se občas dokáže
mluvit hodiny, aniž by se řeklo cokoliv
podstatného. Naučené slovní obraty
a ozkoušené větné konstrukce jako by
najednou tvořily sváteční atmosféru, která
upřímnou lidskou interakci nahradila slovní
vatou. U rodinného stolu se tak mluví skoro
podle scénáře a vybočení není dovoleno…
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Jenže právě o to se pokusí hrdinka
absolventského filmu Johany Švarcové,
která možná najde odvahu otevřít rodinné
tajemství. Režisérka tak kolem rodinného
stolu inscenuje černohumorné drama
o všech důležitých věcech, které si přes
všechny banality nikdy neřekneme.

ke vzájemnému porozumění mezi třídami,
národy a kulturami a přemáhat „tu zaujatou
a sebeuspokojenou lokálnost“ českého
člověka. Pásmo uvede filmová historička
Lucie Česálková.
Slavný den města Klatov, 1923 /
11 min.

Pondělí 18/09
17.30 TGM ve filmu
pásmo filmových dokumentů /
celkem 81 min. / ADSP

Topoľčianky 1925 / 12 min.

Osmdesát let od úmrtí presidenta Tomáše
Garrigua Masaryka dne 14. září 1937
připomene Národní filmový archiv ve
spolupráci s Masarykovým ústavem
a Archivem AV ČR prostřednictvím pásma
archivních snímků, jež vznikly v průběhu
dvacátých a třicátých let 20. století.
Dokumentární a zpravodajské filmy, střihové
životopisně laděné snímky i památeční
film Poslední léto TGM Alexandra
Hackenschmieda a Jana Lukase představí
osobnost TGM v okamžicích veřejného
i soukromého života. Vztah Tomáše Garrigua
Masaryka k filmu a kinematografii byl ve
všech ohledech pozitivní. Ačkoli se před
kamerou dle vlastních slov příliš dobře
necítil, doboví kameramani obdivovali
přirozenost a neafektovanost jeho projevu
a natáčeli s ním velmi rádi. Domácí filmová
periodika pak konstantně budovala obraz
Masaryka coby vřelého obdivovatele
a milovníka filmu, především na základě
zmínek o četných projekcích titulů aktuální
distribuční nabídky ve speciální místnostikině na zámku v Lánech. Ač si nechával
promítat jak filmy hrané, umělecké i zábavné,
tak dokumentární, spatřoval Masaryk
klíčový význam filmu v jeho vzdělávacích
možnostech. Cenil si těch snímků, jež
umožňují důkladnější poznání vzdálených
jevů (cizích zemí či regionů, jejich přírodních
specifik, kulturních památek, osobností,
historických událostí i společenského
a všedního života), neboť jako takové
pomáhají též překonávat jakýkoli druh
izolovanosti (centra od venkova, českých
zemí od zbytku světa), mohou přispívat
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Douglas Fairbanks a Mary
Pickfordová návštěvou v ČSR / 9 min.
Poselství presidenta Tomáše
Garrigua Masaryka / 4 min.
Masaryk mezi dětmi
+ Vánoční poselství presidenta
Masaryka / 1934 / 8 min.
Tomáš Garrigue Masaryk jako
vrchní velitel československé
branné moci / 8 min.
Léto dvou presidentů / 1936 / 8 min.
Poslední léto TGM / 1937 / 9 min.
Pobyt TGM v Lánech v letech 1927
a 1937 / 4 min.
Sobota 23/09
17.30 Český film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Bořivoj Zeman /
Mrtvý mezi živými
ČSR 1946 / hrají: Karel Höger, Zdenka
Procházková, Lída Matoušková,
Eduard Dubský / 84 min. / 35mm
Celovečerní debut režiséra Bořivoje Zemana.
Scénář k němu napsal spolu s Elmarem
Klosem inspirován knihou norského
spisovatele Sigurda Christiansena. Je rok
po válce, poštovní úřad na malém městě,
přepadení, jeden mrtvý, jeden zraněný
a jeden zdánlivě bez úhony přeživší poštovní
asistent, jenž vydal peníze pachatelům.
Hranice hrdinství a společenské předsudky
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o zbabělosti. Sugestivní, místy až syrové
psychologické drama, které stojí především
na hereckém výkonu Karla Högera jako
hlavního hrdiny.
Úterý 26/09
15.00 Kapitoly z dějin (filmu)
↓
Archeologie médií /
přednáší Kateřina Svatoňová
17.30 B
 asilio Martín Patino /
Devět dopisů pro Bertu /
Nueve Cartas a Berta
Španělsko 1966 / hrají: Elsa
Baezaová, Montserrat Blanchová,
Mary Carrillová, Antonio
Casas / CZT / 90 min. / 35mm
Citový deník mladého studenta píšícího
neodeslané dopisy dceři republikánského
emigranta, s níž se setkal v cizině.
Mistrovsky zpracované svědectví
o rozštěpené generaci tlumočí v obrazech
Salamanky a Madridu pozvolné citové,
rozumové i politické proměny, jimiž
procházely děti válečných „vítězů“.
Na festivalu v San Sebastianu získal
film roku 1966 Cenu za nejlepší první
film. Režisér byl vězněn a premiéra jeho
filmu ve frankistickém Španělsku byla
pozdržena až do února 1967. Jak důležitou
inspirací zůstává i pro generaci dnešních
španělských filmařů, ukázal před nedávnem
dokumentární snímek Basilio Martín
Patino, desátý dopis
(V. García del Pinoová, 2014).
Pátek 29/09
20.00 Ivan Vojnár / Cesta pustým lesem
ČR 1997 / hrají: Václav Koubek,
Pavel Landovský, Jana Dolanská,
Eliška Sirová / 87 min. / 35mm
„Znepokojilo mne, jak mimořádné
nepochopení projevili čeští kritici pro
odlišnost filmového vyjádření, které
neodpovídá jejich apriorní představě o tom,
jak má film vypadat.“
Jaromil Jireš (1997)

„V létě roku 1913 jsem opustil Vídeň,“
prozrazuje o sobě na začátku filmu Cesta
pustým lesem dentista Holubek (Václav
Koubek), jehož další kroky vedou na Šumavu,
kde v zapadlé vesnici prožije jeden rok. Svět
rázovitých lidí, jehož se stane součástí,
jej sice nepřivede k nějakému zásadnímu
životnímu poznání, má ale cenu zkušenosti,
která až časem může nalézt své zhodnocení.
Film získal mj. hlavní cenu Mata d’or na
festivalu v nizozemském Leeuwardenu
a Cenu za nejlepší kameru v Barceloně.
Sobota 30/09
17.30 Ivan Vojnár / Lesní chodci
ČR 2003 / hrají: Zdeněk Novák, Jitka
Prosperi, Jiří Schmitzer, Miroslav
Bambušek, Petra Poláková, Ester
Hocke / 95 min. / 35mm
Inspiraci k natočení dalšího hraného
filmu nalezl Ivan Vojnár ve stejnojmenné
knize Martina Ryšavého. Rufus (Jiří
Schmitzer) a Čerčil (Zdeněk Novák),
hrdinové Lesních chodců, si záměrně zvolili
osud outsiderů, aby unikli povinnostem
k různým formám moci. V takto vymezeném
„prostoru“ hledají své místo v životě
a rozhodujícím způsobem do toho zapojují
i své potomky, když je ještě v dětství
spolu zasnoubí. Retrospektivně vedené
vyprávění, odehrávající se v průběhu
třiceti let minulého století, natáčel Vojnár
v Ústí nad Labem a jeho okolí s neherci
a členy tamního Činoherního studia. Velká
část jejich spolupráce byla založena na
improvizaci, což kladlo značné nároky i na
kameramanskou práci Ramunase Greičiuse.
Jak napovídá název filmu, podstatnou roli
v něm hraje opět les, zde jako metafora
nedosažitelného snu o svobodě.
Pondělí 02/10
17.30 Č
 eský film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Jiří Slavíček / Podobizna
ČSR 1947 / hrají: Otomar Krejča, Luba
Skořepová, Vladimír Šmeral, Ladislav
Kulhánek / 85 min. / 35mm
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Na motivy stejnojmenné povídky ze sbírky
Arabesky (1835), v níž N. V. Gogol pojednal
fantaskní syžet zasazený do konkrétního
prostoru města Petrohradu, natočil režisér
Jiří Slavíček snímek žánrově se vymykající
české filmové produkci druhé poloviny
čtyřicátých let. Ponurý, až hororový příběh
malíře Romana, jenž si ve vetešnictví
koupil podobiznu lichváře Chazaje, která
ho – podobně jako předchozí majitele –
přivedla do tvůrčí i osobní krize, se natáčel
zejména v interiérech, čímž se vyřešila
otázka místního ukotvení literární předlohy.
Výtvarně se na snímku podílel malíř Josef
Liesler (1912–2005), který byl rovněž
autorem kostýmů. Dobová kritika zvláště
ocenila kameru Jana Rotha a jeho práci se
světlem. Z herců se dostalo uznání Vladimíru
Šmeralovi v hlavní roli, ovšem ani obsazení
Karla Dostala do postavy Chazaje nebylo
krokem vedle. I po sedmdesáti letech od
vzniku tohoto filmu vyvolává jeho šílený
smích mrazení, které vzhledem k únorovým
událostem dostalo až krutě ironický rozměr.
Úterý 03/10
15.00 Kapitoly z dějin (filmu)
↓
Pavel Juráček /
Případ pro začínajícího kata
ČSR 1969 / hrají: Lubomír Kostelka,
Pavel Landovský, Klára Jerneková,
Slávka Budínová, Jiřina Jirásková,
Miroslav Macháček, Věra Ferbasová,
Nataša Gollová, Radovan Lukavský,
Josef Abrhám / 102 min. / DCP
Digitálně restaurovaná verze (2015). „Tím,
že snové, surreálné, fantaskní motivy
začleňuje do civilní všednosti, dosahuje
Juráček znepokojivého znejistění a zároveň
intimní blízkosti. (…) Vyprávění je členěno
na dvanáct kapitol jako růženec epizod
blízký pikareskním románům, jímž prochází
hrdina zdánlivě bez proměny.,Diskauzální
soustava‘ (Jan Kučera) složená z příčinně
nesvázaných, do jisté míry autonomních
bloků, otvírá divákovi rozlehlý intelektuální
i emocionální prostor k asociacím, domýšlení
a osobně intimním interpretacím. Případ pro
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začínajícího kata je vrcholem tvorby Pavla
Juráčka (1935–1989) a jedním z vrcholů
české nové vlny a české kinematografie
vůbec. Představuje syntézu autorových
vícerých talentů, sklonů a snah a také
syntézu evropské kulturní paměti. Jan
Kučera nalézá spojitost se strukturou
středověkého lidového divadla, nacházíme
zde též ohlasy barokní, prvky pikareskního
i humanistického a osvícenského románu,
silnou notu romantickou, ozvěny pohádek,
surrealismu i blízkost absurdního divadla.
V kontextu české kinematografie jde
o syntézu jejího smyslově lyrického proudu
s ironií směru intelektuálně racionálního,“
napsal Jaromír Blažejovský.
17.30 Jiří Sequens / Atentát
ČSR 1964 / hrají: Radoslav
Brzobohatý, Rudolf Jelínek, Ladislav
Mrkvička, Luděk Munzar, Josef
Vinklář / 104 min. / 35mm
Stále ještě nejvěrnější z filmových
rekonstrukcí událostí pražského
května 1942. Parašutisté, příslušníci
československého západního odboje,
spolehlivě vycvičení ve Velké Británii,
spáchají atentát na říšského protektora
Reinharda Heydricha, jednoho
z nejmocnějších mužů nacistického
Německa. Děj filmu zachycuje přípravu
atentátu, detailně jeho provedení
i tragické následky tohoto činu. Atmosféra
protektorátu Čechy a Morava je tíživá,
což film věrně zobrazuje dokonalou
výpravou. Průběh atentátu i konečný osud
parašutistů, kteří spáchali sebevraždu,
byly samy o sobě velmi dramatické. Filmové
zpracování toto drama umocňuje výbornou
kamerou, dynamickým střihem v akčních
scénách a naprosto přesvědčivými
hereckými výkony.
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Čtvrtek 05/10
17.30 Souleymane Cissé / Světlo / Yeelen
Mali – Burkina Faso – Francie
– SRN 1987 / hrají: Issiaka Kane,
Aoua Sangareová, Niamanto Sanogo,
Balla Moussa Keita /
CZT / 105 min. / 35mm
„V prvním vidění, v prvním setkání, v prvním
okamžiku slasti je také obsaženo zasvěcení,
ale nikoli ve smyslu kladení obsahu, nýbrž
je to zasvěcení jakožto otevření pro rozměr,
který se už nikdy neuzavře, ustavení roviny,
vzhledem k níž se napříště bude vymezovat
každá jiná zkušenost.“
Maurice Merleau-Ponty
Yeelen (v bambarštině světlo) je čtvrtým
celovečerním hraným filmem malijského
režiséra Souleymana Cissého, který
za něj získal Cenu poroty na festivalu
v Cannes v roce 1987. Stal se tak jedním
z nejznámějších a nejuznávanějších
afrických režisérů. Světlo je třeba vnímat
jako obrazovou čítanku, v níž každá
ilustrace přesahuje naši zkušenost
viditelného. Při srovnání použitých záběrů
dojdeme k závěru, že jde o tradiční
„africkou“ převahu polodetailů a detailů,
zatímco celky či velké celky jsou využity
mnohem střídměji. Klasická figura záběr/
protizáběr je vlastně systematicky včleněna
pouze do scény závěrečného souboje. Jde
o jasně podmíněný způsob vyprávění, který
využívá první generace filmařů západní
a střední Afriky. Tak se zásadně odlišuje
od modelů evropského etnografického
filmu, který vizuální realitu vnímá celistvěji.
Také příroda v autorově představivosti
vychází z animistických náboženství. Každé
individuum se v takové koncepci podřizuje
její všemocné síle. Údajně byl film natáčen
pouze na několika málo místech, která
lze identifikovat. Jinak je topograficky
vzato film nezařaditelný a krajina má
jasně symbolický význam jako celek, ale
i v jednotlivostech. Právě silně figurativní
vyznění vedené snahou o postižení
neviditelna tohoto světa přimělo řadu
kritiků ke srovnání s režiséry jako Andrej

Tarkovskij, Michelangelo Antonioni nebo
Theodoros Angelopulos. Na druhé straně děj
zase pro ně sugeroval spojitost s westerny.
20.00 Abbás Kiarostamí /
Detail / Nema-ve Nazdik
Írán 1990 / hrají: Hossain 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, 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 typickém
oproštěném minimalistickém stylu a nechává
hrát skutečné aktéry příběhu jejich vlastní
role, používá ale i dokumentární záběry ze
skutečného přelíčení s viníkem.

když přišel,
přišel
když byl tady,
byl tady
když odešel,
byl tady
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Smrt vašeho otce (4. července 2016)
vyvolala v Íránu velkou odezvu.
Čemu to připisujete?
Ahmad Kiarostamí (24. května 2017 pro
Cahiers du cinéma): Bylo to velice působivé.
Myslím, že dokonce i ti, kdo neviděli jeho
filmy, věděli, že v době, kdy o Íránu nikdo
nepromluvil dobrého slova, byl jediný, kdo
nám v zahraničí zjednal respekt, můj otec.
Byli mu za to vděční také proto, že to dělal
celých posledních třicet let.
A ještě něco: otec se nestranil politiky. Stál
nad ní – a všichni to respektovali. Pokud
vím, nebyl nikdo, při jehož smrti by ze sféry
politiky projevili soustrast jak někdejší
president Rafsandžání, tak současný
president Rúhání, a dokonce Farah, vdova
po posledním šáhovi. Ulice byly plné lidí,
přestože poslední z otcových filmů, který se
až do loňska v Íránu oficiálně promítal, byla
Chuť třešní (1997). Kolik z těch čtyřiceti
nebo padesáti tisíců lidí v ulicích vidělo jeho
filmy? Ale vytiskli plakáty s jeho fotografiemi
a s úryvky jeho básní. Byla mezi nimi i tahle:
když přišel, přišel // když byl tady, byl tady
// když odešel, byl tady.
Pátek 06/10
17.30 Martin Frič / Páter Vojtěch
ČSR 1928 / hrají: Josef Rovenský,
Karel Lamač, Suzanne Marwille,
L. H. Struna / 79 min. / 35mm
Příběh vesnického chlapce plného života,
jehož umírající matka zasvětí bohu. Vojtěch
se stává knězem, zatímco jeho ovdovělý
otec se ožení s dívkou, kterou Vojtěch
miloval. Mravoučný román Jana Klecandy
byl předlohou němého filmu, který se stal
režijním debutem tehdy pětadvacetiletého
Martina Friče. Poněkud schematický scénář
vyvažuje nápaditá filmová řeč mladého Friče,
náznaky a promyšlená symbolika. A také
exteriérové záběry Otto Hellera neztrácejí
na sugestivnosti.
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21.00 M
 idnight Movies
↓
Tom Ford / Noční zvířata /
Nocturnal Animals
USA 2016 / hrají: Amy Adamsová,
Jake Gyllenhaal, Michael Shannon,
Isla Fisherová / CZT / 116 min. / EF /
vstupné 100 CZK
Druhý celovečerní snímek Toma Forda
prošel českou distribucí bez většího
diváckého zájmu. I přes ocenění na festivalu
v Benátkách dávalo mnoho kritiků přednost
režisérově debutu Single Man. Žánrová
pocta Alfredu Hitchcockovi neskrývá
Fordův sklon k estétství, jdoucímu ruku
v ruce s ambivalentním vyzněním knižní
předlohy. Její prázdná místa režisér
ponechává divákově interpretaci. Dvě
atmosférou zcela odlišné linie vyprávění
nepropojí v rafinovaném narativu, který by
sloužil jen překvapivé pointě. Díky tomu se
ocitáme ve zcela subjektivním sensuálním
světě režiséra, který se do postavy Amy
Adamsové možná ponořil více než do alter
ega ztvárněného Colinem Firthem ve svém
úspěšném debutu.
Sobota 07/10
18.30 Ivan Vojnár /
Nepravděpodobná romance
ČR 2013 / hrají: Berenika
Kohoutová, Patrik Děrgel, Alžběta
Pažoutová, Ivan Vojnár, Veronika
Freimanová / 105 min. / DCP
Psychologické drama, inspirované
skutečným osudem i díly Josepha Conrada
a Guye de Maupassanta, se podobně
jako režisérovy předchozí filmy rodilo
dlouho. Příběh začínající herečky Luisy,
která si životní cestu obtížně hledá
přes nešťastné manželství s násilnickým
Igorem a přes lesbické partnerství se
samorostlou Erikou, se odehrává převážně
v retrospektivách, pojatých jako hrdinčino
vyprávění terapeutovi v psychiatrické
léčebně. V Nepravděpodobné romanci
se objevují režisérovy oblíbené motivy,
především zkoumání hranice mezi hraným
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a dokumentárním filmem, mezi „normalitou“
většinového světa, uměleckou fikcí
a vyšinutostí posedlého jedince.
Neděle 08/10
17.30 John Milius / Barbar Conan / Conan
the Barbarian
USA 1982 / hrají: Arnold
Schwarzenegger, James Earl Jones,
Max von Sydow /
CZT / 122 min. / 35mm / EF
Meč, magie a také amulet s vyobrazením
černého slunce a dvou hadů – to jsou hlavní
atributy filmu o Conanově pomstě. Tento
klasický snímek žánru fantasy s kulturistou
Arnoldem natočil souputník Francise
F. Copolly John Milius podle scénáře,
který napsal s Oliverem Stonem. Autorem
podmanivé hudby je Basil Poledouris.
Pondělí 09/10
20.00 Piotr Andrejew / Klinč / Klincz
Polsko 1979 / hrají: Tomasz
Lengren, Bolesław Smela, Janusz
Sykutera / CZT / 90 min. / 35mm
+ krátký film Malíř Z. Beksiński /
Fotoplastykon / Polsko 1978 /
12 min. / 35mm
Příběh o nesnadné kariéře mladého
profesionálního boxera, který svou přímočarostí
a upřímností naráží na kuloárové machinace
sportovních lobistů, byl sice prvním
celovečerním filmem Piotra Andrejewa, ale
každý, kdo se v sedmdesátých letech zajímal
o moderní tendence v polském filmu, už
jeho jméno znal díky krátkým snímkům jako
Rozhovor (1974) či Okno (1978), sbírajícím
ceny na festivalech tehdejšího Západu.
Dnes je řada Andrejewových krátkých
filmů poměrně snadno dostupná, jak se
může každý přesvědčit několika kliknutími
na počítači, jeden z nich si ale naštěstí
můžeme dopřát i na plátně z 35mm kopie (viz
předfilm). Generačně i umělecky byl Andrejew
spřízněn s režiséry Piotrem Szulkinem,
Filipem Bajonem (spoluautorem filmu Klinč)
či s videoartistou Zbigniewem Rybczyńským.
Po v Československu neuvedené temné sci-fi

Citlivá místa (1980), považované za jeho
nejlepší film, opustil Andrejew po vyhlášení
stanného práva (1982) Polsko, usadil se
v Holandsku a začal používat jméno Andrean.
V Dánsku zfilmoval v roce 1986 hru Václava
Havla Protest. Po pádu komunismu se
pravidelně vracel do vlasti jako pedagog.
Zemřel letos 12. června ve věku 69 let.
Úterý 10/10
15.00 K
 apitoly z dějin (filmu)
↓
Česká nová vlna /
přednáší Briana Čechová
17.30 Č
 eský film – ztráty, nálezy a objevy
↓
Martin Frič / 13. revír
ČSR 1946 / hrají: Dana Medřická,
Jaroslav Marvan, Ella Nollová,
Vilém Pfeiffer / 96 min. / 35mm
Spolu s Karlem Čapkem a Emilem Vachkem
bývá Eduard Fiker (1902–1961) považován
za spolutvůrce českého detektivního románu.
Napsal více jak čtyřicet knih a mnohé byly
také zfilmovány. Jednou z nich je Zinková
cesta (1942), podle níž vznikl film 13. revír.
Příběh kasařů Kočky a Karty a zavražděného
čínského obchodníka Wang-liho, jenž by měl
být transportován z Čech do Číny v zinkové
rakvi. Snímek začal natáčet režisér
J. A. Holman již za protektorátu, ale krátce
po skončení války emigroval, a tak film víc
než jen dokončil Martin Frič. Český film noir
v hlavní roli, vedle Jaroslava Marvana, s tehdy
pětadvacetiletou Danou Medřickou.
Čtvrtek 12/10
20.00 Billy Wilder / Sunset Boulevard /
Sunset Boulevard
USA 1950 / hrají: William Holden,
Gloria Swansonová, Erich von
Stroheim, Cecil B. De Mille, Buster
Keaton / CZT / 103 min. / 35mm / EF
Mapy ke hvězdám… pětašedesát let před
Davidem Cronenbergem. Žádný jiný americký
snímek nepodává tak fascinujícím způsobem
odhalující obraz klasického Hollywoodu
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jako mýtický film Billyho Wildera Sunset
Boulevard. Prostřednictvím portrétu
někdejší divy němého filmu, jež se snaží
o návrat na výsluní slávy pomocí cynického
scenáristy bez zaměstnání, který je pro
ni v její posedlosti pouhým nástrojem,
satirizují autoři filmu temné stránky mýtu
svrchované dokonalosti a nedostižné
nádhery, pečlivě budovaného americkým
filmovým průmyslem po všechna léta jeho
dosavadní existence. Díky své zkušenosti
superhvězdy a filmového idolu němého
údobí se Gloria Swansonová stala ideální
představitelkou šílené Normy Desmondové,
nicméně skutečnými osudy by tuto postavu
spíše přibližovala Mae Murrayová, o jejímž
obsazení Wilder původně uvažoval. Mary
Pickfordová, Pola Negri a Mae Westová byly
herečky, které tuto roli odmítly.
Pátek 13/10
17.30 Miroslav J. Krňanský /
Pohorská vesnice
ČSR 1928 / hrají: Fred Bulín, Ivan
Frank Kubišta, Božena Svobodová,
Melita Jelenská / 68 min. / 35mm
Hrabě Hanuš Březenský, komtesa Jelena,
dráteník Jano, Dorla a její matka, vesnická
porodní bába, která vše o všech v okolí
ví. To jsou hlavní postavy románu Boženy
Němcové z roku 1855 Pohorská vesnice,
jehož adaptace pro film se ujal scenárista
Václav Wasserman a režisér Miroslav Josef
Krňanský.
Úterý 17/10
15.00 Kapitoly z dějin (filmu)
↓
Karel Kachyňa / Král Šumavy
ČSR 1959 / hrají: Radovan Lukavský,
Jiří Vala, Jiřina Švorcová, Jaroslav
Marvan / 93 min. / 35mm
Drama odehrávající se na šumavských
hranicích v roce 1948. Navzdory silnému
tendenčnímu ladění Král Šumavy zaujme
baladickými rysy, vycházejícími z temné
nádhery přírodních lokací. Postava titulního
hrdiny – tajemného pašeráka, který převádí
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ilegální uprchlíky přes hranici do Německa
skrz nebezpečné močály – nabývá až
mytického charakteru.
20.00 Alain Robbe-Grillet /
Nesmrtelná / L’Immortelle
Francie 1962 / hrají: Françoise
Brionová, Jacques Doniol-Valcroze /
CZT / 95 min. / 35mm
+ krátký film / Jan Lenica /
Nosorožci / Die Nashörner /
SRN 1964 / námět Eugène Ionesco /
hudba Wilhelm Killmayer /
9 min. / 35mm
„Freudistické psychoanalýze vyčítám hlavně
to, že nechává vše procházet řečí, slovy. Když
se Lacan, ale ještě před ním Freud, který
s touto metodou přišel, věnoval nějakému
pacientovi, nechal ho vyprávět sen. Slovy!
Ale o snu se slovy vypovídat nedá. Každý,
kdo vypráví sen, v jistém smyslu selže. Jeho
vyprávění je váhavé, pohyblivé, protiřečící
si, s trhlinami – a to je zatím jen promluva.
Tu Freud vzápětí vtěsná do písma – to už je
druhá transformace, jíž musí sen projít. Právě
v tom spočívá prohra psychoanalýzy: bylo
vážnou chybou nechat vše procházet slovy
a ještě slovy zakonzervovanými do písma, do
čehosi naprosto uzavřeného a protikladného
podstatě snu. Možná, že právě film se svými
zvuky a pohyblivými obrazy, může přímo
vytvořit cosi podobného snu, konkrétně
jeho iracionální prostor. Tradiční film vytváří
normalizovaný realistický prostor, avšak
filmová práce umožňuje reprodukovat či
přinejmenším pokusit se reprodukovat
paradoxní prostory snu. V realistickém
prostoru jsou interiér a exteriér jasně
oddělené. Ne tak ve snu! V něm jsou
prostory paradoxní, v čemsi srovnatelné se
slavnými Kleinovými vázami, nádobami, které
jsou příkladem paradoxní topologie: jejich
vnitřek se totiž nachází venku. Pro snovou
temporalitu platí totéž, co pro prostor.
Existuje realistický, normalizovaný čas, kde
jsou minulost, přítomnost a budoucnost
dobře odlišitelné, ale film se může pokusit
i o vytvoření paradoxních temporalit, kde
je budoucnost například minulostí. Ve filmu
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Nesmrtelná, kde se právě takový paradoxní
časoprostor nachází, jsem měl problémy se
skriptkou, protože ta je vlastně strážkyní
realismu. Protože když rozbijeme kontinuitu
prostoru, postava ztratí identitu, anebo
se rozdvojí. V případě filmu Nesmrtelná
bylo porušeno pravidlo, podle kterého,
když postavu v daném čase opouštíme
v pohybu, musíme ji v následujícím záběru
opět najít v pohybu. To znamená, že když se
rozhodneme vyjmout jednu část přechodu
z místa na místo, který je zbytečně dlouhý,
necháme postavu projít dveřmi, udělat dva
kroky, a střihneme ve chvíli, kdy má levé
chodidlo ve vzduchu. Vzápětí ji najdeme
v jiném prostoru, pod jiným úhlem, jak klade
levé chodidlo na zem a sedá si. Chtěl jsem
– a také jsem to udělal –, aby postava, která
kráčí, byla nastřihnutá na postavu už sedící
a nehybnou. Skriptka z toho byla úplně
zhrozena. Zabralo mi nesmírně mnoho času,
než jsem jí vysvětlil, co chci udělat.“
Alain Robbe-Grillet
Čtvrtek 19/10
20.00 Germaine Dulacová / Usmívající
se paní Beudetová / La Souriante
Madame Beudet
Francie 1922 / hrají: Germaine
Dermozová, Alexandre Arquillière,
Jean d’Yd / CZT / 28 min. / 35mm
Navzdory své krátké metráži nejvýznamnější
nepokrytě feministický film své doby (před
Dreyerovým Pánem domu z roku 1925),
klasické dílo tzv. francouzského filmového
impresionismu. Snímek promítáme spolu
s Nesmrtelným příběhem Orsona Wellese
(viz s. 15).
Sobota 21/10
14.00 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 počtvrté. Podobně jako desítky
kinosálů ve více než dvaceti zemích Evropy,
Asie, Jižní a Severní Ameriky se bio Ponrepo
v tento den otevře (od 14 hodin) příchozím
vlastnícím 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 aj.
Setkání s rodinnými filmy vyvrcholí v 17.30
digitální projekcí pásma sestaveného z částí
filmových kolekcí, jež NFA získal v rámci této
akce v minulém roce. Promítání proběhne
za účasti dárců, kteří vybraný obrazový
materiál doprovodí komentářem.
19.30 Maren Adeová /
Toni Erdmann / Toni Erdmann
Německo – Rakousko 2016 /
hrají: Peter Simonischek, Sandra
Hüllerová, Vlad Ivanov /
CZT / 162 min. / BRD
„Čím víc je nějaké umělecké dílo pravdivé,
tím vyšší styl má.“
Alberto Giacometti
Ines, pracující u mezinárodní poradenskopodnikatelské 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.
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
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průbojných a hollywoodských 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 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.
Pondělí 23/10
17.30 Den české a slovenské kulturní
vzájemnosti
↓
Polstoročie slovenskej animácie
pásmo slovenských animovaných
filmů / celkem 90 min. / HD
projekce za účasti tvůrců
Program je připraven ve spolupráci s Bienále
animácie Bratislava u příležitosti měsíce
české a slovenské kulturní vzájemnosti.
Úterý 24/10
15.00 Kapitoly z dějin (filmu)
↓
Zvuk ve filmu /
přednáší Marie Barešová
20.00 Alain Robbe-Grillet /
Muž, který lže / Muž, ktorý luže /
L’homme qui ment
Francie – Slovensko (ČSSR) 1967 /
hrají: Jean-Louis Trintignant, Ivan
Mistrík, Zuzana Kocúriková, Sylvia
Turbová / režie dabingu / Martin
Hollý / orig. slovenská verze /
90 min. /
+ krátký film A. F. Šulc / Jan Kupecký /
ČSR 1966 / orig. slovenská verze /
10 min. / 35mm

charismatickou tvář muži, který žádnou
nemá, který si v neustálém běhu (začínajícím
už při úvodních titulcích) nepřestává
vynalézat nejrůznější „pravdy“. Možná
byl hrdinou povstání, možná zbabělým
zrádcem. Ani podstata povstání není zcela
jasná, snad jde o „Slovenské národní“, ale
možná, soudě i podle nehistorických rekvizit
a obleků, prostě o povstání proti mýtu Pravdy
vůbec. Čestný bojový úkol pro nádherných
devadesát minut…!
„Každá složka příběhu – každá dekorace,
každá scéna, každá věta dialogu, každá
věc – všechno je to jakoby rozleptávané
vnitřní rozervaností a brzy i tušením, že vše
se může znovu objevit v jednom i druhém
smyslu, že vše se může vrátit i zvrátit ve
svůj opak. Tak se celý příběh rozvíjí pouze
anulováním každé věci a jejím převrácením
naruby. Přitom Boris Varissa postupuje dál
podle svého rituálu: vypravuje, opravuje se,
zase mluví, vymýšlí si, předvádí se, a těmito
řečmi se postupně vkrádá do nepřátelského
prostředí zámku, vtáhne do postele jednu
holku za druhou, pokusí se diskreditovat
památku mrtvého odbojáře a přisvojit si úctu,
kterou mu vzdávají, a nakonec, samozřejmě,
zabije otce, ve víře, že takto se definitivně
usadí jako pán domu a zaujme jeho místo. Ale
přepočítal se, nepočítal se svým dvojníkem,
který je s ním nerozlučně spjat, právě
s oním druhým, jehož chtěl nahradit, se
svým údajným spolubojovníkem, skutečným
hrdinou, ,skutečným‘, protože jméno Jean
Robin se zapsalo do paměti a srdce celé vsi,
i na památník obětem odboje.“
Alain Robbe-Grillet
Úterý 31/10
15.00 Kapitoly z dějin (filmu)
↓
Pásmo raných populárně naučných
a dokumentárních filmů /
ČSR 1911–1948 / 90 min. / HD

Své možná nejdokonalejší filmové dílo vytvořil
Robbe-Grillet v roce 1967 na Slovensku:
Muž, který lže. Jean-Louis
Trintignant v něm propůjčil svou
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Dělá-li člověk film sám, sám si ho
napíše, produkuje, režíruje, případně
sehraje i hlavní roli, naplní ho tak svým
srdcem, svou krví. Tu krev pak z filmu
- nezávisle na zdaru či nezdaru - už
nikdo nedostane. Už jenom proto, že
mne stál mnohem více námahy, než
kdybych v něm pouze hrál, jsou šance,
že se můj film podaří, mnohem větší.
Ano, když se dají tři, čtyři hlavy
dohromady, může z toho vzejít dobrý
film, ale ty nejlepší takto nevznikají,
Mona Lisa nemá více otců. A i když
ani absolutní filmař nedělá jen samé
Mony Lisy, má každý z jeho filmů stejně
větší cenu než vícehlavé filmy. Nejlepší
příklad: Chaplin a jeho Monsieur
Verdoux nebo Světla ramp.
Jerry Lewis
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