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ČTVRTEK 30/08
18.00 Gustav Machatý / Extase / s. 43
20.30 Jan Němec / Démanty noci / s. 43

ÚTERÝ 11/09
18.00 M
 ario Monicelli / Lidový román / s. 28
20.30 R
 oman Polanski / Ošklivost / s. 45

PÁTEK 31/08
18.00 Roger Vadim / Barbarella / s. 43

STŘEDA 12/09
18.00 M
 oshé Mizrahi / Drahá neznámá /
s. 45
20.30 L
 ucian Pintilie / V neděli v 6 ráno /
s. 9

SOBOTA 01/09
18.00 Zdeněk Flídr / Tichý společník / s. 19
20.30 Masaki Kobajaši / Harakiri / s. 43
NEDĚLE 02/09
17.30 Po stopách Antonína Dvořáka /
s. 43
PONDĚLÍ 03/09
18.00 Petr Weigl / Radúz a Mahulena /
s. 43

Program

ÚTERÝ 04/09
17.30 William Wyler / Nejlepší léta našeho
života / s. 44
20.30 Ermanno Olmi / Strom na dřeváky /
s. 13
STŘEDA 05/09
18.00 Věra Chytilová / Kopytem sem,
kopytem tam / s. 19
20.30 Jan Němec / Démanty noci / s. 43
ČTVRTEK 06/09
19.00 Film před sto lety / Louis
Feuillade / Tih Minh / s. 23
PÁTEK 07/09
19.00 Alexandr Askoldov /
Komisařka / s. 44
21.00 Alex Proyas / Vrána / s. 44

ČTVRTEK 13/09
18.00 E
 rmanno Olmi / Čas se zastavil / s. 13
PÁTEK 14/09
18.00 S
 ergio Corbucci / Zločin à la
Neapol / s. 28
SOBOTA 15/09
19.00 C
 annes 2018 / Semaine de la
critique / s. 33
NEDĚLE 16/09
15.00 P
 onrepo dětem / s. 39
18.00 Z
 denek Zaoral / Poutníci / s. 19
PONDĚLÍ 17/09
18.00 J
 an S. Kolár – Karel Lamač /
Otrávené světlo / s. 46
ÚTERÝ 18/09
18.00 J
 ana Boková / Bye Bye Shanghai /
s. 46
20.30 D
 iskuse k filmu Bye Bye Shanghai /
s. 46
STŘEDA 19/09
18.00 C
 hůze a běhy Víta Pancíře / s. 46
20.30 B
 runo Dumont / Janička / s. 48

SOBOTA 08/09
18.00 Moshe Mizrahi / Život jde dál / s. 44
20.30 Andrej Tarkovskij / Stalker / s. 45

ČTVRTEK 20/09
18.00 G
 iovanni Pastrone / Cabiria / s.29
20.30 L
 ucian Pintilie / Pavilon číslo
šest / s. 9

NEDĚLE 09/09
18.00 Jean-Charles Dudrumet / Ctihodný
Stanislav / s. 45

PÁTEK 21/09
18.00 E
 rmanno Olmi / Sapéři / s. 13

PONDĚLÍ 10/09
18.00 Petr Weigl / Faust a Markéta / s. 45
20.30 Ermanno Olmi / Místo / s. 13

SOBOTA 22/09
18.00 H
 ugo Haas / Zastávka 47 / s. 48
20.00 H
 ugo Haas / Lizzie / s. 48
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NEDĚLE 23/09
15.00 Marek Beneš / Pat a Mat znovu
v akci / s. 39
18.00 Hugo Haas / Srazit a ujet / s. 48

ČTVRTEK 04/10
18.00 Lucian Pintilie / Dub / s. 9
20.30 Martin Ježek / Heidegger
in Auschwitz / s. 51

PONDĚLÍ 24/09
18.00 Carmine Gallone / Manon Lescaut /
s. 29

PÁTEK 05/10
19.00 Federico Fellini / Cabiriiny noci /
s. 27
21.00 Frank Capra / Jezinky a bezinky /
s. 51

ÚTERÝ 25/09
18.00 Otakar Vávra / Třináctá komnata /
s. 49
20.30 Paolo a Vittorio Tavianiové /
Noc svatého Vavřince / s. 14
STŘEDA 26/09
18.00 Knud Leif Thomsen / Linina svatba /
s.50
20.30 Piotr Szulkin / Golem / s. 50
ČTVRTEK 27/09
18.00 Ladislav Brom / Klapzubova XI. / s. 50
20.30 Ermanno Olmi / Snoubenci / s. 14
SOBOTA 29/09
19.00 Jan Němec / Démanty noci / s. 43
20.30 Roman Polanski / Ples upírů / s. 50
NEDĚLE 30/09
15.00 Ponrepo dětem / s. 39
18.00 Mario Monicelli / Dívka s pistolí /
s. 30
20.30 Mária Takácsová / Teplí muži ve
studené diktatuře / s. 51
PONDĚLÍ 01/10
18.00 Ilinca Calugareanuová / Chuck Norris
versus komunismus / s. 51
ÚTERÝ 02/10
18.00 Ekaterina Minkova / Další stanice:
Kino Odeon / s. 51
20.30 Roberto Rossellini / Řím, otevřené
město / s. 14
STŘEDA 03/10
18.00 Štefan Uher / Správca skanzenu /
s. 20
20.30 Alfred Hitchcock / Případ
Paradinová / s. 29

SOBOTA 06/10
17.00 Vittorio De Sica – Mario Monicelli –
Alberto Sordi / On a ona / s. 30
19.30 Maren Adeová / Toni Erdmann / s. 52
NEDĚLE 07/10
15.00 Oldřich Lipský / Ať žijí duchové! /
s. 39
18.00 Jean-Pierre Mocky / Přátelé
kopretiny / s. 52
PONDĚLÍ 08/10
18.00 Paralelní kino / s. 35
20.30 Ben Rivers / Nebesa se chvějí
a země se bojí a oko oku bratrem
není / s.52
ÚTERÝ 09/10
18.00 Evald Schorm / Vlastně se nic
nestalo / s. 20
20.30 Paolo a Vittorio Tavianiové / Padre
padrone / s. 15
STŘEDA 10/10
18.00 Lucian Pintilie / Nezapomenutelné
léto / s.10
20.30 Roman Polanski / Nůž ve vodě / s. 52
ČTVRTEK 11/10
18.00 Peter Lilienthal / Vítězství / s.53
20.30 Roberto Rossellini / Německo v roce
nultém / s. 15
PÁTEK 12/10
18.00 Paolo a Vittorio Tavianiové / Dobrý
den, Babylónie / s. 15
SOBOTA 13/10
18.00 Ermanno Olmi / Ať žije paní! / s. 15

21.00 1
 6mm noc / Alfred Hitchcock / Sabotér
+ Howard Hawks / Páni mají radši
blondýnky / s. 25
NEDĚLE 14/10
15.00 Ponrepo dětem / s. 39
18.00 Jean-Pierre Mocky / Velké prádlo /
s. 53
PONDĚLÍ 15/10
18.00 Kapitoly z dějin (filmu) / s. 37
20.30 Pier Paolo Pasolini / Mamma
Roma / s. 27
ÚTERÝ 16/10
20.30 Lucian Pintilie / Rekonstrukce / s. 10
ČTVRTEK 18/10
18.00 Roberto Rossellini / Láska / s. 16
20.00 Thanos Anastopoulos – Davide Del
Degan / Poslední pláž / s. 53
PÁTEK 19/10
18.00 Řecké filmové dny / výběr
současných animovaných filmů / s. 53
19.00 Filippos Tsitos / Platónova
akademie / s. 53
21.00 Athina Rachel Tsangariová /
Attenberg / s. 53
SOBOTA 20/10
17.30 Den rodinných filmů / Home Movie
Day / s. 53
19.30 Řecké filmové dny / výběr
současných animovaných filmů / s. 53
21.00 Elina Psykou / Sofiin syn / s. 53
NEDĚLE 21/10
15.00 Karel Kachyňa / Už zase skáču přes
kaluže / s. 40
18.00 Jean-Pierre Mocky / Rozhodčí / s. 54

20.30 F
 rancesco Rosi / Kronika ohlášené
smrti / s. 28
STŘEDA 24/10
18.00 P
 eter Lilienthal Povstání / s. 54
20.30 Alain Tanner / Salamandr / s. 56
ČTVRTEK 25/10
18.00 K
 endži Mizoguči / Správce Sanšó /
s. 56
20.30 T
 hierry Frémaux / Lumière! / s. 56
PÁTEK 26/10
18.00 P
 rvní hrané filmy první
republiky / s. 56
SOBOTA 27/10
18.00 S
 vatopluk Innemann /
Plukovník Švec / s. 57
NEDĚLE 28/10
15.00 P
 onrepo dětem / s. 40
18.00 D
 okumentaristé o vzniku
Československa / s. 57
PONDĚLÍ 29/10
18.00 K
 apitoly z dějin (filmu) / s. 37
20.30 A
 lain Tanner / V bílém městě / s. 57
ÚTERÝ 30/10
18.00 K
 endži Mizoguči / Život milostnice
O’Haru / s. 57
20.30 C
 laude Autant-Lara / Postarej se
o Amálku / s. 58
STŘEDA 31/10
18.00 A
 lain Tanner / Žena z Rose Hillu /
s. 58
20.30 R
 oberto Rossellini / Evropa padesát
jedna / s. 16

PONDĚLÍ 22/10
18.00 Paralelní kino / s. 35
20.30 Kendži Mizoguči / Povídky o bledé
luně po dešti / s. 54
ÚTERÝ 23/10
18.00 Film před sto lety / „On“ Haroldem
Lloydem / s. 23
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Lucian
Pintilie
–
rumunská
první vlna

Když se roku 1971 objevila Rekonstrukce
Luciana Pintilieho, působila v tvrdých
počátcích normalizace jako zjevení.
Natáčení „výchovného filmu“ odhalovalo
praktiky totalitního systému s tak trýznivou
silou jako snad žádné jiné dílo té doby.
Předtím už rumunské filmy v naší distribuci
byly, většinou historické či z doby války,
ale vynikly snad jen Reflektor smrti Liviu
Ciuleie a V neděli v 6 ráno Pintilieho.
Právě Rekonstrukce vzbudila zájem o tuto
kinematografii, začala se objevovat jména
jako Mircea Daneliuc (Glissando, Jakob),
Iulian Mihu (Felix a Otýlie), Dan Piţa
a Mircea Veroiu (Kamenná svatba, Zlato
v horách, Orientační běh).
Pintilie se pro svou nesmlouvavost dostal
k dalšímu filmu až roku 1978 v Jugoslávii,
kde natočil adaptaci Čechovovy povídky
Pavilon číslo šest (jako krutý žert působí,
že ji kdysi obdivoval Lenin), a to způsobem,
jaký opět rezonoval se současným systémem
ničícím jedince, který vybočil. Jeho další film
Za co táhnou zvony, Míťo? (1982), drsně
komediální obraz balkánské živočišnosti,
se dostal do distribuce až po svržení
Ceauşeska.
Po pádu totality natáčel filmy ve
francouzsko-rumunské koprodukci. Hned
v prvním z nich, černém komediodramatu
Dub se vypořádává s krutostí a absurditou
bývalého režimu, a také v následujících
filmech reflektuje to, co z minulosti
přetrvává a deformuje charaktery. Výjimkou
je Nezapomenutelné léto, nostalgická
vzpomínka z dětství na rumunskobulharském pomezí, ale i tady krásné chvíle
končí otřesným zážitkem.
Milan Líčka
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STŘEDA 12/09
20.30 L
 ucian Pintilie / V neděli v 6 ráno /
Duminică la ora 6
Rumunsko 1965 / hrají: Dan Nuţu,
Irina Petrescuová, Graziela Albiniová /
CZT / 76 min. / 35mm
Neobvykle zralý celovečerní debut.
Příběh tragické lásky mladých lidí, kteří
se setkali při konspiraci. Formálně
novátorské dílo, v němž je zobrazeno téma
odboje bez heroizace a děj je vymezen
odkrýváním a revidováním prostých emocí
a elementárních pravd. Na festivalu
v Mar del Plata získal film Zvláštní cenu
poroty a Cenu FIPRESCI, další ceny pak
na festivalech a přehlídkách v Acapulcu,
Hyères, Adelaide a Praze.
ČTVRTEK 20/09
20.30 L
 ucian Pintilie /
Pavilon číslo šest / Paviljon VI
Jugoslávie 1978 / hrají: Slobodan
Perović, Pavle Vuisić, Ljuba
Tadić / CZT / 92 min. / 35mm
Tíživé drama provinčního lékaře v zanedbané
nemocnici, který nachází jedinou spřízněnou
duši v psychiatrickém pavilonu a je za to
společností zničen. Modelovou situaci
Čechovovy povídky přenesl Pintilie do
současnosti, sevřenost děje a myšlenkovou
hutnost zvýraznil krátkými záběry
a zvukovou stopou se znepokojivými hluky.
ČTVRTEK 04/10
18.00 L
 ucian Pintilie / Dub / Balanţa
Rumunsko 1992 / hrají: Maia
Morgensternová, Răzvan
Vasilescu, Victor Rebengiuc, Dorel
Vişan / CZT / 98 min. / 35mm
Černá komedie mapující bezútěšnou realitu,
jež předcházela pádu Ceauşescova režimu.
Po smrti otce, bývalého socialistického
prominenta (vysokého důstojníka tajné
policie), se mladá psycholožka Nela vydává
z Bukurešti do malého města, kam dostala
pracovní umístěnku. Před odjezdem, během
cesty i po příjezdu do městečka zažívá
bizarní, absurdní a většinou traumatické
příhody, související jak s politickou situací
v zemi, tak se svéráznou mentalitou jejích
obyvatel. Pintilieho snímek se odehrává
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„na cestě“, což tvůrci umožňuje zachytit
Rumunsko v jeho nejrozmanitějších
podobách a „zalidnit“ příběh řadou postav.
Film, natočený v nehostinných reálech
a v syrových barvách, je jakousi poutí po
kraji poznamenaném katastrofou. Nezůstává
však jen postkomunistickým politickým
pamfletem: v obecnější rovině je nadčasovou
výpovědí o lidské malosti a průměrnosti.
STŘEDA 10/10
18.00 Lucian Pintilie / Nezapomenutelné
léto / O vară de neuitat
Rumunsko – Francie 1994 /
hrají: Kristin Scott Thomasová,
Claudiu Bleonţ, Olga Tudorache /
CZT / 82 min. / 35mm
Příběh filmu se odehrává v roce 1925
na rumunsko-bulharské hranici v jižní
Dobrudži, kam do odlehlé posádky přijíždí
nový velitel se svou manželkou, třemi dětmi
a vychovatelkou. Pod vlivem své ženy se
zde zdánlivě slabošský kapitán vzepře
nadřízeným a odmítne splnit nesmyslný
rozkaz, podle nějž má pro výstrahu zastřelit
několik nevinných bulharských vesničanů.
Děj je rámován hlasem vypravěče, jednoho
z kapitánových synů, vzpomínajícího na
nezapomenutelné léto. Odvíjí se v pomalém
tempu s důrazem na zčásti nostalgickou
atmosféru zaniklé doby.

10

ÚTERÝ 16/10
20.30 Lucian Pintilie / Rekonstrukce /
Rekonstituirea
Rumunsko 1970 /
hrají: George Constantin, Emil Botta,
George Mihăită, Vladimir Găitan /
SLT / 100 min. / 35mm
Nejlepší rumunský film 20. století podle
hlasování Asociația Criticilor Români de
Film (Asociace rumunských filmových
kritiků).
Adaptace novely Horii Pătrascua se zprvu
tváří jako dokumentární záznam natáčení
výchovného filmu formou rekonstrukce
skutečné události - rvačky dvou studentů.
Příběh o rekonstrukci, vedené neschopným
diktátorským prokurátorem, nabývá smyslu
podobenství o tom, jak hloupost, lhostejnost
a byrokratismus ústí do tragédie. Ve filmu
se naplno rozvinul Pintilieho moralismus
s groteskními rysy, ovlivněný Swiftem a
Gogolem. První uvedení v Ponrepu.

Ponrepo
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ÚTERÝ 04/09
20.30 Ermanno Olmi / Strom na
dřeváky / L’Albero degli zoccoli
Itálie 1978 / hrají: Luigi Ornaghi,
Francesca Moriggiová, Omar
Brignoli / CZT / 174 min. / 35mm
Zlatá palma v Cannes 1978 za nejlepší film.

dědictví
neorealismu:
Olmi,
Taviani
& Taviani

12

Ponrepo

„Strom na dřeváky je tříhodinová kronika,
v níž Ermanno Olmi v roli autora námětu,
scenáristy, střihače, kameramana a režiséra
skládá z nejnepatrnějších úlomků všedního
života členů čtyř venkovských rodin mozaiku
mytologizující epochu, která nenávratně
zmizela právě tak, jako principy určující
životy jejích příslušníků. Měřeno tradičními
kánony výstavby syžetu, nemá Olmiho film
žádného hrdinu – jeho postavy, ti nejchudší
z chudých, bezzemci žijící pohromadě
v pachtýřském domě – jsou utkány výhradně
z pomíjivých, naprosto nedůležitých
mikrodějů… Přirozenost je vepsána už ve
fyziognomii všech hrdinů – představují je
skuteční vesničané z kraje kolem Bergama,
dějiště filmového příběhu a rodiště režiséra.
Snad žádná tvář, kromě mladičké Teresiny,
není půvabná, a přesto jsou všechny svým
zvláštním způsobem krásné, jejich modelace
nese stopy ušlechtilosti, ryzí čistoty
a důstojnosti.“
Zdena Škapová (1994)
PONDĚLÍ 10/09
20.30 Ermanno Olmi / Místo / Il Posto
Itálie 1961 / hrají: Sandro Panzeri,
Loredana Dettoová, Mara Revelová,
Tullio Kezich / CZT / 87 min. / 35mm
„Po celá 50. léta Ermanno Olmi žil a tvořil
v Miláně, a tak i sem zasadil příběh letmého
sblížení dvou mladých lidí snažících se
získat pracovní pozici ve velké společnosti.
Olmi milánskou aglomeraci ve filmu Místo
přitom obsáhl komplexně. Zobrazil nejen
byznysem kypící centrum, ale také ospalejší
venkovskou periferii. Obojí přitom věrohodně
a s citem pro detaily.“
„Byl to neuvěřitelný úspěch, který předčil
všechna očekávání. Byl jsem tehdy plný
rozpaků. Na benátském festivalu při
odchodu ze sálu lidé křičeli: Film je mrtev,
ať žije film! Především v zahraničí se Místo
stalo snímkem demonstrujícím způsob

vidění reality z perspektivy mladých
tvůrců. Ale i tam, stejně jako v případě
Stromu na dřeváky, nešlo lidem o film
jako takový, tedy o jeho estetiku v užším
slova smyslu. Důležitá byla problematika,
o které pojednával – skutečnost, která se
proměňovala ve všech evropských městech.
Realitu, která se rychle měnila, už nebyly
filmy starého typu schopny reflektovat.
Snímky jako Místo nebo Accattone dokázaly
v prostředí městské periferie nalézt
prvky humanity. I z toho důvodu se jim
dařilo zachycovat ony ohromné a složité
společenské proměny.“
Ermanno Olmi
ČTVRTEK 13/09
18.00 E
 rmanno Olmi / Čas se zastavil /
Il tempo si è fermato
Itálie 1959 / hrají: Roberto
Seveso, Paolo Quadrubbi, Natale
Rossi / CZT / 85 min. / 35mm
„Původně středometrážní snímek
s tematikou života dělníků budujících
alpskou přehradu se postupně rozšířil do
podoby celovečerního díla reflektujícího
psychologii i etiku života dvou hlavních
hrdinů. I to je pro rané Olmiho dílo
příznačné. Nezůstává u technokratického
zadání, ale snaží se i na základě
jednoduchého námětu docílit více.“
„S filmem jsem měl úspěch, noviny mu
věnovaly pozornost, správně pochopily,
jaké byly úmysly a jaký byl výsledek.
Pro mě se tím otevřela možnost stát se
filmovým režisérem. Měl jsem naprostou
svobodu dělat filmy, které jsem sám chtěl
točit, sice mimo produkci Edisonu, ale
s vybavením a časem potřebným ke všemu,
co jsem chtěl. Tak jsem natočil Místo
a Snoubence.“
Ermanno Olmi
PÁTEK 21/09
18.00 E
 rmanno Olmi / Sapéři / I Recuperanti
Itálie 1970 / hrají: Antonio Lunardi,
Andreino Carli, Alessandra
Michelettová / CZT / 92 min. / 35mm
„Svět sapérů je svět, ve kterém se pátrá
po výbušninách. Film jsem natočil na
základě příběhu odehrávajícího se v oblasti
Asiaga. Bezprostředně po válce obyvatelé
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tohoto horského kraje nacházeli hlavní
zdroj výdělku a obživy ve sbírání válečného
materiálu a jak už to bývá, když se vzpomíná
na určité události, ústní tradice má tendenci
uchylovat se k legendám. Právě tak se
dostatečně zdůrazní smysl nebo význam
určitých aspektů reality.“
Ermanno Olmi
ÚTERÝ 25/09
20.30 Paolo a Vittorio Tavianiové /
Noc svatého Vavřince /
La notte di San Lorenzo
Itálie 1981 / hrají: Omero
Antonutti, Claudio Bigagli, Norma
Martelliová / CZT / 90 min. / 35mm
K natočení filmu Noc svatého Vavřince
přiměly bratry Tavianiovy jejich vlastní
vzpomínky na válečné roky, prožité
v dětském věku v rodné toskánské vesnici.
Jejich mistrovské dílo zobrazuje i ve
vyhrocených situacích svébytný ráz kraje
a typickou mentalitu jeho obyvatel, do
jejichž kresby zřejmě pronikl důvěrný vztah
tvůrců, účastníků někdejších událostí.
Na působivosti filmu se podílejí také
neherečtí představitelé, mezi něž jako
jediný profesionální interpret zcela zapadá
Omero Antonutti, který na sebe upozornil
již v předešlém filmu Tavianiových Padre
padrone (1977).
ČTVRTEK 27/09
20.30 Ermanno Olmi /
Snoubenci / Il Fidanzati
Itálie 1962 / hrají: Anna Canziová,
Carlo Cabrini / CZT / 71 min. / 35mm
+ krátký film
Franca Marantoová / Poznámky
o umění / Arte e realita
di Bruno Munari / Itálie 1960 /
15 min. / 16mm
Příběh muže a ženy, které geograficky
i citově rozdělí vidina kariérního vzestupu.
Milánský chlapec nakonec získává pracovní
post, který si vysnil, a snoubenci se díky
delšímu odloučení nakonec ještě více
sblíží. Jestliže Místo charakterizovalo
nekomplikované dokumentaristické snímání
reality, ve Snoubencích Olmi pracuje se
složitější syžetovou strukturou. Obraz
je výtvarnější a střihová skladba využívá
14

flashbacků, které rozvíjejí psychologickou
kresbu proměňujícího se vztahu hrdinů.
V obou filmech je přitom Olmi etnograficky
přesný.
„V běžné filmové tvorbě bylo příležitostí
k užití reflexivních tvůrčích postupů málo
a časové úniky z přítomnosti byly vzácným
úkazem. Měl jsem potřebu prolomit toto
schéma. Filmovou strukturu jsem tedy
pořádně promyslel. I proto byl ten film
úspěšný. Dokonce Martin Scorsese mi
říkal, že si doma s přáteli Snoubence
často pouštěl.“
Ermanno Olmi
ÚTERÝ 02/10
20.30 Roberto Rossellini / Řím, otevřené
město / Roma, città aperta
Itálie 1945 / hrají: Anna Magnaniová,
Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Maria
Michiová / CZT / 95 min. / 35mm
+ krátký film
Praha po náletu Američanů –
Aktualita / 12 min.
Zárodkem hraného filmu o protifašistickém
odboji, který Rossellini začal realizovat za
vpravdě partyzánských podmínek v lednu
roku 1945, byl plán natočit film o knězi
donu Morosim, zastřeleném Němci v červnu
předešlého roku. Dojem dokumentu se
podařilo zachovat navzdory tomu, že režisér
kvůli snadnější identifikaci řadového publika
s postavami angažoval do hlavních rolí
hvězdy Alda Fabriziho a Annu Magnaniovou
a nebál se v charakterizaci zajít občas
na pokraj klišé. Přesto je Řím, otevřené
město dílem, na němž se celé generace
filmařů učily, jak zachytit historii na plátně
bezprostředně, syrově, „ve stavu zrodu“,
bez zavedeného filmového iluzionismu.
Ačkoli Federika Felliniho jeho talent
předurčil pro úplně jiný typ filmu, nikdy
nezapomněl na lekci filmařské spontaneity,
při níž stál v Římě, otevřeném městě poprvé
po boku svého mistra – jako spoluautor
scénáře a asistent režie.
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ÚTERÝ 09/10
20.30 Paolo a Vittorio Tavianiové /
Padre padrone / Padre padrone
Itálie 1977 / hrají: Omero Antonutti,
Saverio Marconi, Fabrizio Forte,
Marcella Michelangeliová /
CZT / 103 min. / 35mm
Podkladem pro film Padre padrone se stala
úspěšná autobiografická kniha italského
lingvisty Gavina Leddy, který do svých
osmnácti let vyrůstal jako negramotný
pastevec na Sardinii. Zkušenost dětství,
prožitého v naprosté osamocenosti
v horách, přiměla dorůstajícího chlapce ke
vzpouře proti otci, jenž předem rozhodl
o jeho osudu. Teprve jako vzdělaný muž
a spisovatel dokázal Gavino pochopit otcův
postoj a jeho někdejší krutost. Tato až
trýznivě sugestivní filmová výpověď získala
v roce 1977 Zlatou palmu na Mezinárodním
filmovém festivalu v Cannes.
ČTRVTEK 11/10
20.30 Roberto Rossellini /
Německo v roce nultém /
Germania, anno zero,
Itálie 1947 / hrají: Ernst Pittschau,
Ingetraud Hinzeová, Edmund
Meschke / CZT / 68 min. / 35mm
+ krátký film
Die deutsche Wochenschau
1945/10 / 10 min.
Velká cena MFF v Locarnu 1948 za nejlepší
film.
V srpnu 1947 se Rossellini vydává do válkou
totálně zničeného Berlína, aby tam natočil
Německo v roce nultém. Nechává v něm
německého chlapce Edmunda procházet
ulicemi rozbombardované Germánie (tak chtěl
Berlín přejmenovat Hitler) a vytváří symbolický
obraz materiálního i morálního dna jednoho
národa. Hluboce pesimistický film věnovaný
krátce předtím zesnulému prvorozenému
synovi Romanovi se obejde bez sebemenšího
sentimentálního odlehčení, což velmi oceňoval
Jean-Luc Godard, pro nějž zůstalo Německo
v roce nultém dodnes inspirujícím zážitkem
(dokládají to jeho vlastní díla Německo devět
nula a Příběh(y) filmu).
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PÁTEK 12/10
18.00 Paolo a Vittorio Tavianiové /
Dobrý den, Babylónie /
Good Morning Babilonia
Itálie – Francie 1986 / hrají: Vincent
Spano, Greta Scacchiová, Joaquim
de Almeida, Omero Antonutti, Charles
Dance / CZT / 108 min. / 35mm
„Chci film jako Padre Padrone nebo Noc
svatého Vavřince,“ prohlašoval americký
producent s příznačným jménem Pressman,
když se neúnavně ucházel o spolupráci
s bratry Tavianiovými. V roce 1986 se dočkal
a mohl koprodukovat – byť jen jako partner
majoritních italských a francouzských
producentů – snímek Dobrý den, Babylónie.
Dva bratři z Itálie a jejich cesta do
USA – o tom je i příběh, který snímek
vypráví. Ve filmu jsou to dva ze sedmi synů
chrámového restaurátora, kteří, zdeptáni
sérií neúspěchů v „novém světě“, dojdou ku
štěstí pod falešnou identitou dvou jiných
Italů, mistrů svého oboru. Je to v době,
kdy svým filmem Intolerance hodlá režisér
D. W. Griffith překonat vše, co bylo do té
doby v kinematografii dosaženo, včetně
italské Cabirie (1912–1914). Angažuje
proto naše hrdiny, aby vytvořili dekorace
připravovaného veledíla. Jednoho dne se
ale prozradí, že ti na Pastroneho snímku
vůbec nespolupracovali… Scenáristovi
Toninovi Guerrovi (mimochodem stejně jako
později Karlu Vachkovi) zřejmě z Intolerance
nejvíce utkvěli v paměti umně vymodelovaní
sloni, každopádně jim přisoudil v rozuzlení
svého polofiktivního příběhu klíčové
místo – a spojil je s motivem dvou silných
ženských postav, které svým dvěma hlavním
hrdinům přivedl do cesty. Lyrický tón snímku
umocňuje kamera Giuseppa Lanciho a hudba
felliniovského komponisty Nicoly Piovaniho.
NEDĚLE 13/10
18.00 Ermanno Olmi / Ať žije paní! /
Lunga vita alla Signora!
Itálie 1987 / hrají: Marco Esposito,
Simona Brandaliseová, Stefania
Busarelloová / CZT / 99 min. / 35mm
Přepychový banket v exklusivním hotelu
v renovovaném středověkém hradu. Liberio,
nesmělý žák hotelové školy, se marně snaží
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najít klíč k dešifrování tajuplného světa,
v němž se ocitl. Spolu s ním se i divák – za
doprovodu Tafelmusik G. P. Telemanna –
propadá do stále nových obrazů a vjemů.
Stříbrný lev benátského festivalu roku 1987.
ČTVRTEK 18/10
18.00 Roberto Rossellini / Láska / L’amore
Itálie 1948 / hrají: Anna Magnaniová,
Federico Fellini / CZT / 69 min. / 35mm
+ krátký film
Italské němé filmy / 11 min. / 35mm
Z lásky k Anně Magnaniové vznikl film, který
Rossellini věnoval „hereckému umění Anny
Magnaniové“. Láska není obvyklý milostný
příběh, ale studie neopětovaného citu,
který hrdinku v prvním případě přivede na
pokraj zoufalství a v druhém ji zastihne již
v „blahoslaveném“ stavu. Jean Cocteau byl
autorem námětu první poloviny filmu (Lidský
hlas), Federico Fellini napsal původní scénář
druhé povídky Zázrak, v níž si zároveň
zahrál klíčovou roli muže, který svede
nesvéprávnou hrdinku, jež ho pokládá za
svatého Josefa. Film katolického režiséra
se u představitelů církve nesetkal s velkým
pochopením, v Americe vyzval dokonce
kardinál Spellman k jeho bojkotu a byl
newyorskými politiky vyslyšen. Zajímavý je
v této souvislosti komentář režiséra Rudolfa
Thomeho: „Povídka Zázrak byla nařčena
ze zesměšnění neposkvrněného početí.
To by bylo pro Rosselliniho nemyslitelné.
Spíš by se dalo říci, že Rossellini bere svůj
příběh vážněji než katolická církev své
dogma. Teprve zde vězí provokace. Co kdyby
žena, pokládaná kvůli naivitě své víry za
pomatenou, vůbec pomatená nebyla?“

kruhů. Zbytečná smrt vlastního dítěte přivede
hrdinku k přehodnocení jejího dosavadního
života a myšlení, až se svému prostředí odcizí
natolik, že se stane pro celou „zdravou“
společnost klinickým případem odsouzeným
k nucené izolaci.
„Kromě humánního aspektu a jeho
aktuálnosti jsem ve filmu Evropa padesát
jedna objevil vyšší ambici. Jako by
mu nestačilo předvést nám podlosti
doktrinářského materialismu nebo
materialismu faktů. Jako by jen skrze sílu
toho, co nabízí oku (skrze pohledy, postoje,
fyzické bytí té ženy a lidí kolem ní) si dal za
úkol dokázat samotnou existenci duše.“
Eric Rohmer

STŘEDA 31/10
20.30 Roberto Rossellini /
Evropa padesát jedna / Europa 51
Itálie 1951 / hrají: Ingrid
Bergmanová, Giulietta Masina,
Alexander Knox, Ettore Giannini /
CZT / 106 min. / 35mm
Evropa padesát jedna sugeruje svým názvem,
že diváka čeká podobné objektivní panorama,
jakým byla Paisa pro Itálii roku 1945. Ve
skutečnosti jsou tentokrát Rosselliniho
cíle dalekosáhlejší, i když vychází ze zcela
soukromého příběhu jedné ženy z vyšších
Program 09–10 / 18
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Pět různorodých filmů, které nespojuje
nic víc než rok jejich vzniku a fakt,
že děj každého z nich se odehrává
v tehdejší současnosti. V roce zahlceném
osmičkovými výročími si tímto cyklem
můžeme připomenout obraz československé
společnosti v předposledním roce reálného
socialismu.

SOBOTA 01/09
18.00 Z
 deněk Flídr / Tichý společník
ČSR 1988 / hrají: Jiří Schmitzer,
Tomáš Jánský, Jan Hrušínský /
88 min. / 35mm
Šéfredaktor oblastního listu se dostává
do konfliktu kvůli oprávněné kritice stavby
devastující životní prostředí. Bojí se o své
postavení a nedokáže se postarat o svého
čtrnáctiletého syna. Jiří Schmitzer v titulní
roli psychologického příběhu z konce
reálného socialismu.
STŘEDA 05/09
18.00 V
 ěra Chytilová /
Kopytem sem, kopytem tam
ČSR 1988 / hrají: Tomáš Hanák,
Milan Šteindler, David Vávra /
125 min. / 35mm

Č88R

„Katalyzátorem příběhu toho filmu je sice
hrozba AIDS, má to však působit ve smyslu
širším, jako jakýkoli druh ohrožení, jako
jakákoli krize v našem životě. Jde o to, jak
se v takovém okamžiku ohrožení zachováme.
Někdo říká, že jsem moralistka. Ale já
opravdu nevím, co nesouvisí s mravností.
Každé jednání je koneckonců mravné, nebo
nemravné. Uvědomila jsem si, že každé
ohrožení vychází z nás samotných, paradoxně
vlastně z našich tužeb. Po čem toužíme?
Po uspokojení, po tom žít svůj život plně,
mít se dobře. Je ovšem rozdíl, v čem to kdo
vidí. Nejsou přece jen rozkoše smyslové.
Bohužel, člověk nevyužívá všech možností.
Obvykle sahá jen po požitcích, jež lze
snadno dosáhnout: rozkoš jíst, pít, milovat
se – a mnohdy si ani neuvědomujeme, jaká
je to rozkoš skutečně vidět, cítit, myslet.
A co teprve rozkoš nezávislosti, prostoru
a svobody! A o tom ten film je, abychom sahali
po hlubších požitcích a vyšších principech,
když nechceme dojít do slepé uličky.“
Věra Chytilová (1989)
NEDĚLE 16/09
18.00 Z
 denek Zaoral / Poutníci
ČSR 1988 / hrají: Ondřej Pavelka,
Petra Lustigová, Alena Mihulová /
91 min. / 35mm
Skupina mladých lidí se rozhodne
v jihočeských rekreačních střediscích
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předvádět svou experimentální inscenaci
Máje. Tragické události v básni jako
by ovšem vrhaly temný stín na vztahy
v amatérském souboru.
STŘEDA 03/10
18.00 Štefan Uher / Správca skanzenu
ČSR 1988 / hrají: Pavol Mikulík,
Lucia Križanová, Stanislav Štepka /
88 min. / 35mm
Příběh muže, který se rozhodl opustit své
zaměstnání a dobré postavení, aby se
vrátil do rodného kraje a stal se správcem
skanzenu. Tento krok je především jeho
osobní vzpourou proti zneužívání jeho
vědecké práce. Mravní očistu a návrat
k ztracené psychické rovnováze mu přinese
až osobní zpověď v rozhovoru s jeho
dospívající dcerou.
ÚTERÝ 09/10
18.00 Evald Schorm /
Vlastně se nic nestalo
ČSR 1988 / hrají: Jana Brejchová,
Tereza Brodská, Jan Kačer /
86 min. / 35mm
Posledním titulem ve filmografii režiséra
Evalda Schorma (1931–1988) se v roce
1988 stal psychologický snímek Vlastně se
nic nestalo. Tím se jeden z nejvýznamnějších
tvůrců československé nové vlny vrátil
po sedmnácti letech k filmové režii (jeho
předchozím snímkem určeným pro kina byl
povídkový film Psi a lidé z roku 1971).
Schorm zemřel předčasně v prosinci
1988, den před svými sedmapadesátými
narozeninami. Nedočkal se tak premiéry
filmu Vlastně se nic nestalo, která proběhla
až v dubnu 1989. Příběh o vztahu matky
a dcery se omezuje na intimní, vztahové
téma. Vzdává se tak obecnější roviny, jež by
vypovídala o morálce society, jež formovala
obě hrdinky: ovdovělou knižní redaktorku
Blanku Halerovou a její dvacetiletou dceru
Šárku.
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ČTVRTEK 06/09
19.00 Louis Feuillade / Tih Minh / Tih Minh
Francie 1918 / hrají: Mary Haraldová,
René Cresté, Georges Biscot,
Édouard Mathé, Louis Leubas, Gaston
Michel, Marcel Marquet, Émile André,
Jane Rolletteová, Lugane / CZT /
5 hodin / 35mm / živý hudební
doprovod
Cože, ty chceš vědět, co to může být
Tih Minh? Zda člověk? Předmět? Co to slovo
značí?
To tajemství ti nelze prozradit
film shlédnout pro ten účel stačí.
(báseň z dobového tisku)

Film před
sto lety

„Tih Minh unáší bystřina obrazů, z nichž
jeden je mediálnější než druhý: tanec
ubohých šílených žen, odkvetlých jak
utržené květy, bitva kolem nádržky na vodu
na střeše hotelu Negresco, černá postava,
která se plazí a úpí v kamení na pobřeží,
vozík visuté dráhy převážející vraha na laně
napříč údolím. Ale to nejkrásnější, co dává
filmu proustovskou ozvěnu a prosycuje jej
krutostí nepřítomnosti, je nehybný obraz,
portrét zmizelé Tih Minh, doručený tajemnou
rukou, na němž je inkoustem napsáno
datum a jediné lakonické slovo, plné hrozeb
i nadějí: ŽIJE.“
Francis Lacassin
„V Tih Minh Feuillade rozšířil své dílo
především o nové polohy erotismu, zejména
o některé jeho subtilnější sadistické
odstíny, jaké se projevují stejně ve slavných
záběrech bláznivých chovanek, jako v pojetí
dobré hrdinky, která už tu není jaksi jen
bezpohlavním ztělesněním abstraktního
Dobra, ale i magnetem ne právě nevinných
významů a emocí.“
Petr Král
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ÚTERÝ 23/10
18.00 „ On“ Haroldem Lloydem
USA 1918 / celkem 93 min. /
35mm / živý hudební doprovod
Bohatá lloydovská sbírka v NFA, v níž
nemalou část tvoří filmy, které se do
českých kin dostaly bezprostředně po
vzniku samostatného státu, nám umožňuje
sledovat vývoj Harolda Lloyda doslova krok
po kroku (filmy promítáme v pořadí, v němž
vznikly). V našem květnovém pásmu jsme
viděli, jak se Lloyd teprve se startem nové
série The Winckle (9. 9. 1917) rozhodl pro
civilní postavu agilního mladíka s brýlemi.
Příběhy se zatím nadále odvíjely ve
zběsilém tempu, s jen nahrubo načrtnutými
charaktery, ale například v torzu
předposledního snímku si můžeme všimnout,
na jak komplikovaná aranžmá honičkových
scén si Lloyd už v tomto období troufl.
Konečně v posledním snímku najdeme
zárodek kaskadérských výjevů na výškových
budovách, které Lloyd později bohatě
rozvinul v pěti svých zralých komediích
a s nimiž je i dnes v povědomí diváků
nejčastěji spojován.
Alf Goulding / On se poznal v biu /
Let’s Go / 5 min.
Alf Goulding / On hotelovým
poslíčkem / On the Jump / 10 min.
Alf Goulding / On v tajemném klubu /
Follow the Crowd / 6 min.
Alf Goulding / On v sanatoriu /
Pipe the Whiskers / 5 min.
Alf Goulding / On nevěstou /
Kicked out / 9 min.
Alf Goulding / On na poušti /
Somewhere in Turkey / 7 min.
Gilbert Pratt / On jasnovidcem /
Are Crooks Dishonest? / 9 min.
Alf Goulding / On jde do rodiny /
An Ozark Romance / 9 min.
Gilbert Pratt / To je celý on! /
That’s Him / 9 min.
Gilbert Pratt / Dva zloději /
Two Scrambled / 10 min.
Hal Roach / On na čertově kole /
Why Pick on Me? / 5 min.
Hal Roach / On a mrakodrap /
Look Out Bellow / 9 min.
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„Comment peut-on être hitchcockohawksien?“
André Bazin (1955)
V pořadí druhá 16mm noc v Ponrepu
představí první dvě položky (později budou
následovat další) z archivu Petera van
Zaanena. Peter ho založil v Amsterdamu, kde
žil, pracoval a promítal. Poté ho přemístil do
Prahy, kde žije, pracuje a promítá (skvěle!)
teď - v Ponrepu.
„Všechno to začalo, když mi bylo asi třicet
a nastoupil jsem jako hlavní promítač do
kina Ketelhuis v Amsterdamu, kde jsem se
poprvé setkal s 16mm pásy. Fascinovaly
mě. Seznámil jsem se tu také s filmovými
sběrateli a postupně jsem nakupoval filmy
na 16mm a 8mm pásech. Teď jich mám
celkem asi sto až sto dvacet.

16mm noc

V Amsterdamu jsem organizoval každých
šest týdnů projekce z mé sbírky
v nezávislém artovém kině jménem Cavia,
kde pracovali nadšenci a dobrovolníci.
Teď žiju a pracuju v Praze, kopie skladuju
doma a občas je zapůjčuji k projekcím. Moje
sbírka nesestává jen z filmových kopií,
ale také z promítaček, objektivů, zvukové
aparatury. Promítaček mám asi deset
různých typů, hlavně z Japonska
a Německa. Nejlepší, kterou mám, je teď
tady, v Ponrepu.“
...pravil Peter a šel ověřovat kvalitu kopií
ze své sbírky, které nám v sobotu 13. října
osobně promítne.

SOBOTA 13/10
21.00 Alfred Hitchcock / Sabotér / Saboteur
USA 1942 / hrají: Robert Cummings,
Priscilla Laneová, Norman Lloyd /
CZT / 109 min. / 16mm / EF

vyvrcholila Hitchcockova první, anglická
perioda. Sabotér zde navazuje a zároveň
předznamenává jiné legendární dílo:
Na sever Severozápadní linkou z roku
1959. Tvůrce sám litoval, že tentokrát
neměl k dispozici tak charismatického
herce, jakými ve zmíněných snímcích byli
Robert Donat a Cary Grant, přesto by bylo
nespravedlivé vidět v Sabotérovi pouhý
přípravný skicář, třebas plný humoru
a úžasných vizuálních nápadů. Nemluvě
o scéně na soše Svobody, což je finále, jaké
se člověku neomrzí nikdy.
Howard Hawks / Páni mají radši
blondýnky / Gentlemen Prefer Blondes
USA 1953 / hrají: Jane Russellová,
Marilyn Monroeová, Charles Coburn,
Tommy Noonan, Marcel Dalio / CZT /
91 min. / 16mm / EF
Rozprava o erotickém významu peněz
a bohatství podaná komediálně-muzikálovou
formou.
„Odborníci i fanouškové, všichni, kdo chodí
do kina, mají už dva týdny jedno velké téma,
které je rozděluje do dvou táborů: Je film
Howarda Hawkse Páni mají radši blondýnky
dílo závažné či jen film lehký a zlehka
vytvořený?“ ptá se koncem srpna roku 1954
v časopise Arts vůdčí autorita nastupující,
názorově ostře vyhraněné generace
pařížských filmových kritiků. Už názvem
své recenze Howard Hawks intellectuel
nenechává dvaadvacetiletý François Truffaut
nikoho na pochybách, do kterého z táborů
se počítá. „Páni mají radši blondýnky je
všechno, jen ne pouhá roztomile cynická
zábava. Je to dílo zlomyslné a přesné.
Inteligentní a bez okolků.“ Bouřlivé kritické
bitvy vešly do historie – radost z filmu
zůstala. Obnovuje-li se, pak stále ještě bez
okolků, bez dlouhých úvodů, rázem, hned
v prvních vteřinách. Ve vlastním zájmu je
nezmeškejte!

Nevinný muž prchá přes celou zemi; jeho
jedinou šancí je najít pravého viníka
zločinu, kvůli němuž ho pronásleduje
policie. Toto schéma stálo už v základu
filmu Třicet devět stupňů, jímž v roce 1935
24
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Francesca Bertini
Clara Calamai
Claudia Cardinale
Gina Lollobrigida
Sophia Loren

Star – Viva
Italia!

Anna Magnani
Silvana Mangano
Giulietta Masina
Ornella Muti
Lidia Quaranta

ANNA MAGNANI
ÚTERÝ 02/10
20.30 Roberto Rossellini / Řím, otevřené
město / Roma, città aperta
Itálie 1945 / hrají: Anna Magnaniová,
Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Maria
Michiová / CZT / 95 min. / 35mm
text viz s. 14
PONDĚLÍ 15/10
20.30 P
 ier Paolo Pasolini /
Mamma Roma / Mamma Roma
Itálie 1962 / hrají: Anna Magnaniová,
Ettore Garofolo, Franco Citti, Silvana
Corsini / CZT / 102 min. / 35mm
Prostitutka Mamma Roma se pokouší
s nejvyšším vypětím sil povznést sebe i svého
syna do maloměšťáckého prostředí. Zhýčkaný
mladý Ettore byl vychován k nicnedělání,
a tak jen přechází do lépe organizované
party a místo nadávat a opovrhovat se učí
krást… Pasolini odsuzuje život Ettoreho,
svobodného, ničemného „vrabčáka“, i sociální
podmínky předurčující jeho osud, ale
zároveň vykresluje prostředí i typy postav
s nelíčeným obdivem a láskou. Svého hrdinu,
stojícího nad propastí Dantova Pekla,
patetizuje, zejména ve scéně umírání, která
je obrazově stylizována v duchu Mantegnova
Oplakávání Krista s převládajícími světlými
tóny a s Vivaldiho hudbou. Ettorův osud
Pasolini zobecňuje, typizuje a zřejmě se i sám
do něj promítá jako do „ukřižované“ oběti
společenských poměrů.
ČTVRTEK 18/10
18.00 R
 oberto Rossellini / Láska / L’amore
Itálie 1948 / hrají: Anna Magnaniová,
Federico Fellini / CZT / 69 min. / 35mm
text viz s. 16
GIULIETTA MASINA

Alida Valli
Monica Vitti
26
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PÁTEK 05/10
19.00 F
 ederico Fellini / Cabiriiny noci /
Le notti di Cabiria
Itálie 1957 / hrají: Giulietta Masina,
François Périer, Amedeo
Nazzari / CZT / 103 min. / 35mm
Program 09–10 / 18

27

Pro realizaci příběhu prostitutky, která
podlehne vidině lásky a lepšího života,
hledal režisér producenta jen velmi obtížně,
přestože měl již za sebou oscarový úspěch
se Silnicí. Nakonec získala Giulietta Masina
za ztvárnění hlavní role Cenu za nejlepší
ženský herecký výkon na MFF v Cannes
a vedle jiných cen obdržel Fellini svého
druhého Oscara.
STŘEDA 31/10
20.30 Roberto Rossellini /
Evropa padesát jedna / Europa 51
Itálie 1951 / hrají: Ingrid Bergmanová,
Giulietta Masina, Alexander Knox,
Ettore Giannini / CZT /
106 min. / 35mm
text viz s. 16
ORNELLA MUTI
ÚTERÝ 11/09
18.00 Mario Monicelli / Lidový román /
Romanzo popolare
Itálie – Francie 1974 / hrají: Ugo
Tognazzi, Ornella Mutiová, Michele
Placido / CZT / 98 min. / 35mm
Na počátku osmdesátých let byla herecká
hvězda Ornelly Mutiové (vlastním jménem
Francesky Romany Rivelliové) na svém
vrcholu. V žebříčku nejžádanějších hereček
nechávala za sebou Claudii Cardinaleovou
i Sophii Lorenovou, konkurentkou jí
mohla být jedině Laura Antonelliová.
O nový sexuální symbol, který od počátku
sedmdesátých let ztělesňovala, postupně
projevovali zájem i významnější režiséři.
Mladičká Vincenzina z Lidového románu
patří k těm rolím, které jí pomáhaly rozjet
kariéru. Pod režijním vedením Maria
Monicelliho zde vytvořila dívku z jihu, jež se
v dělnickém prostředí průmyslového Milána
ocitne mezi dvěma muži: svým zákonným,
o více než třicet let starším manželem (Ugo
Tognazzi) a mladým milencem (Michele
Placido). V této konstelaci si uvědomí
vlastní cenu a podle toho se i zařídí. Snímek
byl oceněn Donatellovým Davidem za
nejlepší scénář roku 1975.
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PÁTEK 14/09
18.00 Sergio Corbucci / Zločin à la
Neapol / Giallo napoletano
Itálie – Francie 1979 / hrají: Marcello
Mastroianni, Ornella Mutiová, Michel
Piccoli, Renato Pozzetto / český
dabing / 107 min. / 35mm
Marcello Mastroianni jako bídou a vlastním
hazardérským otcem pronásledovaný učitel
hry na mandolínu. V postavě dirigenta se
tu Mastroianni znovu shledá s Michelem
Piccolim, svým osvědčeným partnerem
z několika děl Marca Ferreriho. Zločin
à la Neapol dále kromě půvabné Ornelly
nabídne hlavně plejádu mrtvol, jak už
se na specifický italský žánr giallo (viz
původní název snímku) sluší. Ten tu je
ovšem podroben bezuzdné parodii, v níž
jsou gagy na sebe vršeny jako na pouti,
bez nemístných starostí o jakýkoli vážnější
podtext.
ÚTERÝ 23/10
20.30 Francesco Rosi /
Kronika ohlášené smrti /
Cronaca di una morte annunciata
Kolumbie – Itálie – Francie
1987 / hrají: Ornella Mutiová, Rupert
Everett, Gian Maria Volontè, Alain
Cuny, Anthony Delon, Irene Papasová,
Lucia Boséová / CZT / 104 min. / 35mm
Scénář Kroniky ohlášené smrti (1986)
napsal Rosi spolu s Toninem Guerrou na
základě novely kolumbijského nositele
Nobelovy ceny Gabriela Garcíi Márqueze.
I když jde o literární adaptaci, opět
režiséra zajímalo hledání pravdy, dobírání
se podstaty skutečné události, jejíž obětí
se v padesátých letech stal spisovatelův
přítel. Film se tak odehrává ve dvou
časových rovinách, v čase vzpomínek
i v čase přítomném, kdy na jedné straně
stojí falešné pojetí rodové cti, ústící
v nesmyslné spáchání zločinu, a na straně
druhé nevšímavost, pohodlnost a sobectví
davu, který dobře ví, k čemu se schyluje,
ale nekoná nic proti tomu. Rosi zůstal věrný
tématu násilí jakožto důsledku kulturních
souvislostí i stylu, těžícímu z natáčení na
autentických místech.
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LIDIA QUARANTA
ČTVRTEK 20/09
18.00 anonymus / Mučivé hodiny /
La fossa del vivo
Itálie 1912 / hrají: Lidia
Quarantaová, Filippo Boutens, Dora
Baldanelloová / 18 min. / 35mm
Giovanni Pastrone / Cabiria / Cabiria
Itálie 1912–1914 / hrají: Lidia
Quarantaová, Umberto Mozzato,
Bartolomeo Pagano, Italia Almirante-Manziniová / CZT / 65 min. / 35mm /
živý hudební doprovod
Děj Cabirie je zasazen do období od druhé
punské války do dobytí Kartága. Titulní
hrdinku unesou během výbuchu Etny piráti
do severní Afriky, kde má být obětována bohu
Molochovi, je zachráněna, stane se otrokyní
a důvěrnicí princezny Kartága Sofonisby a po
mnoha dalších osudových zvratech se spolu
se svým snoubencem, patriciem Fulviem,
dostává do Říma. Historické události, jako
jsou Hanibalův přechod přes Alpy nebo
útok římské flotily na Syrakusy a její zničení
ohněm vyvolaným známým Archimédovým
vynálezem, jsou plně přizpůsobeny
mytizujícímu pojetí filmu.
Z důvodů toho, čemu se před sto lety ještě
neříkalo „marketing“, byl snímek záměrně
vydáván za dílo tehdy nejvyhlášenějšího
italského básníka a dramatika Gabriele
D’Annunzia (ten ve skutečnosti přispěl
hlavně texty pro mezititulky). Teprve
postupně vystoupil ze stínu údajného
režiséra jistý Piero Fosco, což byla ale jen
další mimikry, skrývající jméno jednoho
z nejvýznamnějších italských filmařů počátku
minulého století: Giovanniho Pastroneho
(1883–1959), skutečného režiséra Cabirie.
Film překonal všechny dobové rekordy:
svými náklady, množstvím spolupracovníků
a komparsistů, délkou natáčení, technickými
inovacemi španělského kameramana
Segunda de Chomóna – a nakonec i ohlasem
u kritiky i u širokého publika. V Americe,
kam se Cabiria dostala již v květnu roku
1914 a kde v té době žádný film podobných
parametrů neexistoval, inspiroval tento
filmový kolos první hollywoodské velkofilmy,
především Griffithovu Intoleranci. Černobílá

kopie NFA nabízí sled všech podstatných
scén v délce rovnající se třetině původní
délky snímku. Upozorňujeme též na snímek
bratří Tavianiových Dobrý den, Babylónie
(v Ponrepu 12. října od 18.00 hodin), který
se k tomuto zlomovému okamžiku filmové
historie přímo vztahuje.
ALIDA VALLI
PONDĚLÍ 24/09
18.00 C
 armine Gallone / Manon
Lescaut / Manon Lescaut
Itálie 1939 / hrají: Alida Valliová,
Vittorio De Sica, Andrea Checchi,
Lamberto Picasso /
CZT / 80 min. / 35mm
+ krátký film
Italské němé filmy / 11 min. / 35mm
Antoine-François Prévost d’Exiles
(1697–1763), známější v literatuře
jako abbé Prévost, napsal sedm svazků
Pamětí a dobrodružství urozeného muže.
V posledním z nich, jenž vyšel roku 1731,
je obsažen román Příběh rytíře Des Grieux
a Manon Lescaut. Vášnivá, romantická
a tragicky vrcholící láska této dvojice
inspirovala pak umělce dalších generací.
U nás se Prévostovo téma proslavilo
zásluhou Nezvalova přebásnění a jeho
jevištní verze v inscenaci E. F. Buriana.
Není divu, že tklivý osud Manon Lescaut
a jejího oddaného milence inspiroval už
několikrát filmaře – poprvé v Itálii roku
1908, o tři léta později ve Francii, těsně
před první světovou válkou v USA, pak
dvakrát v Německu a dvakrát v USA.
Ve zpracování Carmina Galloneho vytvořila
titulní roli devatenáctiletá Alida Valliová,
stojící na počátku své herecké kariéry.
Rytíře Des Grieux si zahrál Vittorio
De Sica.
STŘEDA 03/10
20.30 A
 lfred Hitchcock / Případ
Paradinová / The Paradine Case
USA 1947 / hrají: Alida Valliová,
Gregory Peck, Charles Laughton,
Charles Coburn, Ann Toddová,
Ethel Barrymoreová, Louis
Jourdan / CZT / 109 min. / 35mm / EF
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Ne do žen a mužů, jací ve skutečnosti
jsou, se zamilováváme, nýbrž do ideálních
obrazů, které jsme si o nich vytvořili – to je
jedna z myšlenek, které se v tvorbě Alfreda
Hitchcocka stále vracejí. Skryté pod rouškou
běžného soudního dramatu s kriminální
zápletkou najdeme to téma i v opomíjeném
Případu Paradineová. Když je nedlouho
po začátku filmu Gregory Peck uchvácen
portrétem Alidy Valliové ještě dřív, než se
s obžalovanou krasavicí setká tváří v tvář,
připomene si jistě mnohý divák, že jen
málo odlišná katastrofa se přihodí Jamesi
Stewartovi ve Vertigu, tedy ve filmu, v němž
Hitchcockovo umění dosáhne o deset let
později nepřekonatelného mistrovství.

povídce, nazvané Lednička, se Vittiová
znovu sešla s režisérem Dívky s pistolí
Mariem Monicellim. Prostřední, v níž
Alberto Sordi režíruje sám sebe, se jmenuje
La camera. Pod třetí povídkou s názvem
Lev je podepsán obskurní Elmo De Sica.
Pravděpodobné vysvětlení: Jelikož celý film
byl v originále nazván La coppie, vytvořil
režisér proslulých Zlodějů kol rovnou i svou
vlastní kopii, které pak mohl svěřit látku
lehčího žánru bez obav, že by tím utrpělo
jeho umělecké renomé.

MONICA VITTI
NEDĚLE 30/09
18.00 Mario Monicelli / Dívka s pistolí /
La Ragazza con la pistola
Itálie 1968 / hrají: Monica Vittiová,
Stanley Baker, Carlo Giuffrè, Corin
Redgrave / český dabing /
96 min. / 35mm
Pomsta za ztrátu cti svedené dívky spadá
na Sicílii tradičně do kompetence jejího otce
či bratrů. Titulní hrdinka Dívky s pistolí se
bohužel nemůže spolehnout ani na pomoc
svého snoubence, a tak ji matka posílá do
Británie, aby tam prchlého prostopášníka
sprovodila ze světa sama. Schyluje se ke
střetu, ovšem především kulturnímu: na
jedné straně sicilský středověk, na druhé
Anglie, Skotsko a Londýn éry „swinging
sixties“. Antonioniovské tragédce Monice
Vittiové přinesl Monicelliho film velkou
komediální satisfakci a herecké vavříny
z festivalů v San Sebastianu 1968
a Taormině 1969.
SOBOTA 06/10
17.00 Vittorio De Sica – Mario Monicelli –
Alberto Sordi / On a ona / La coppie
Itálie 1970 / hrají: Monica Vittiová,
Alberto Sordi, Enzo Jannacci / český
dabing / 119 min. / 35mm
Monica Vittiová a Alberto Sordi: každý
zvlášť i společně. To je výchozí nápad
povídkového filmu On a ona. V první
30
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Září přináší v Ponrepu již 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).

Zvláštní uvedení
CZT / celkem 80 min. / HD
Yorgos Zois / Třetí druh / Third Kind
Řecko – Chorvatsko 2018
hrají: Alexandros Vardaxoglou,
Effi Rabsilber / 32 min.

SOBOTA 15/09
19.00 Oficiální výběr
krátkometrážních filmů 1
CZT / celkem 91 min. / HD
Flurin Giger / Schächer / Schächer
Švýcarsko 2018 / 29 min.

Cannes 2018 /
Semaine
de la critique

Camille Luganová /
La Persistente / La Persistente
Francie 2018 / 22 min.

Elias Belkeddar / Svatební den /
Un jour de mariage
Alžírsko – Francie 2018 / 15 min.
Mikko Myllylahti / Tygr / Tiikeri
Finsko 2018 / 10 min.
Charline Bourgeois-Tacquetová /
Zotročená Pauline / Pauline asservie
Francie 2018 / 24 min.

Planeta Země je už dlouhou dobu opuštěná.
Lidstvo našlo útočiště ve vesmíru. Tři
archeologové se vracejí na Zemi, aby vypátrali
zdroj záhadného signálu o pěti tónech.
Boris Labbé / Sestup / La Chute
Francie 2018 / 14 min.
Variace na Božskou komedii Dante
Alighieriho inspirovaná uměleckým odkazem
Botticelliho, Brueghela, Goyi nebo Hieronyma
Bosche. Sestoupením nebeských bytostí na
Zemi dojde k narušení rovnováhy světového
řádu. Tento tragický sestup vede ke zrodu
základních protikladů: nebe a pekla.
Bertrand Mandico / Ultra Pulpe /
Ultra Pulpe
Francie 2018 / hrají: Lola Crétonová,
Pauline Jacquardová, Nathalie
Richardová / 37 min.

Felipe Gálvez / Dravec / Rapaz
Chile 2018 / 13 min.
Oficiální výběr
krátkometrážních filmů 2
CZT / celkem 97 min. / HD
Jacqueline Lentzouová / Hector
Malot: Poslední den roku / Ektoras
Malo: I Teleftea Mera Tis Chronias
Řecko 2018 / 23 min.
Michael Borodin / Jsem normální /
Ya Normalniy
Rusko 2018 / 20 min.
Kim Cheol-hwi / Vzorný občan /
Mo-Bum-Shi-Min
Jižní Korea 2018 / 12 min.

Zatím poslední snímek nového specialisty
„divných“, stylistické (i jiné) hranice
bořících krátkých filmů. Mandicův
francouzskou kritikou velmi dobře přijatý
první celovečerní film Les Garçons
sauvages - Divoši byl loni promítán
i v České republice.
Opuštěné přímořské letovisko. Natáčení
fantasy filmu o závěru jedné epochy se
chýlí ke konci. Dvě členky filmového štábu,
z nichž jedna je herečka a druhá režisérka
filmů Apokalypsa a Radost, se nacházejí
těsně před ukončením svého milostného
poměru.

Duarte Coimbra / Amor, Avenidas
Novas / Amor, Avenidas Novas
Portugalsko 2018 / 20 min.
32
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PONDĚLÍ 08/10
18.00 Pohled do videoarchivu
Videoarchiv VVP AVU, který se od roku
2007 zaměřuje na české umění pohyblivého
obrazu převážně od osmdesátých let
dvacátého století do současnosti, přechází
do péče Národního filmového archivu. Ve
spolupráci s AVU bude nadále probíhat
rozvoj této sbírky a její prezentace. Během
večera bude představena historie archivu
a myšlenka nové spolupráce.
Uvádí Sylva Poláková a hosté.
PONDĚLÍ 22/10
18.00 Zlínské filmy
Průřez tvorbou ateliérů animace
a audiovizuální tvorby UTB Zlín v letech
2015–2018. Projekce bude doplněna
diskuzí s Pavlem Bednaříkem, který je
vedoucím druhého z jmenovaných ateliérů.
Uvádí Johana Ožvold.

Paralelní kino

34

Ponrepo

Program 09–10 / 18

35

PONDĚLÍ 15/10
18.00 Zlínská škola animace
Prezentace představí způsob výuky (zlínské)
animace, k vidění budou studentská
cvičení, semestrální i absolventské práce.
Zlínský Ateliér Animovaná tvorba Fakulty
multimediálních komunikací vychovává
nové generace animátorů, a navazuje
tak na tradici zlínského filmového
i uměleckoprůmyslového školství. Jakou
cestu ale mladý tvůrce urazí od prvního
skákajícího míčku až k diplomovému
projektu?
Přednáší Noemi Valentíny.
PONDĚLÍ 29/10
18.00 Česká meziválečná filmová
avantgarda

Kapitoly z dějin
(filmu)
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Česká filmová avantgarda se vyznačuje
diskontinuitou vývoje, která je dána zejména
společensko-historickými proměnami ve
středoevropském prostoru v průběhu
dvacátého století, a jistou zpozdilostí
oproti obdobným hnutím v Evropě či zámoří.
Můžeme vymezit tři poměrně osamocené
ostrovy či etapy ve vývoji české avantgardy:
léta třicátá, sedmdesátá až osmdesátá
a konečně léta devadesátá. Přednáška
posluchače seznámí se stěžejními díly naší
meziválečné avantgardy a představí její
nejvýznamnější tvůrce.
Přednáší Martin Čihák.
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NEDĚLE 16/09
15.00 Cirkus Hurvínek
pásmo krátkých filmů / HD / dílna
ploškové animace / 3+
Cirkus Hurvínek / r. Jiří Trnka /
ČSR 1955 / 22 min.
Otýlie a 1580 kaněk / r. Stanislav
Látal – Miloš Macourek / ČSR
1965 / 10 min.
Jak krtek ke kalhotkám přišel /
r. Zdeněk Miler / ČSR 1957 / 13 min.

Ponrepo
dětem

První poprázdninová projekce z cyklu
Ponrepo dětem zaujme ty nejmenší diváky
i jejich starší sourozence nebo kamarády.
Promítat se tentokrát bude pohádka
o krtkovi, veselý film o útrapách holčičky
Otýlie se zmizíkem a hlavně cirkusové
dobrodružství Spejbla a Hurvínka. Po
projekci naváže animační dílna se sdružením
Ultrafun, během které si budou moci
návštěvníci oživit svůj vlastní cirkus.
NEDĚLE 23/09
15.00 Marek Beneš /
Pat a Mat znovu v akci
ČR 2018 / 75 min. / DCP / 3+
Známá dvojice Pat a Mat se přestěhovala do
nových domů, kde na ně čekají další kutilské
výzvy. Pro tyhle dva není žádná komplikace
překážkou. Vyčistit komín? Postavit nový
plot? Pat a Mat si dokážou poradit s každým
problémem. Kutilství je pro ně největší zábava
a také si ho patřičně užívají. A protože jdou
Pat a Mat s dobou, stanou se tentokrát
i odborníky ve využití solární energie nebo
na instalaci bezpečnostních kamer. Jako
předfilm uvedeme Pan Prokouk akrobat.
NEDĚLE 30/09
15.00 Den architektury:
Jak si zařídit byt?
pásmo krátkých filmů /
HD / architektonická dílna / 6+
Čtyřicet dědečků / r. Václav Bedřich /
ČSR 1962 / 9 min.
Hranice / r. Hana Nováková /
ČR 2015 / 5 min.
Jak zaříditi byt / r. Břetislav Pojar /
ČSR 1959 / 15 min.
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Jak si správně zařídit byt? Architekti
a designéři sídliště Invalidovna měli na
přelomu 50. a 60. let jasno a snažili se
navrhovat ne zrovna prostorově rozlehlé,
zato ale moderně a účelně řešené bydlení.
Režisér Břetislav Pojar o tom dokonce
natočil loutkový film, který je dnes už skoro
zapomenutou kuriozitou české animace.
Právě tento film bude návštěvníkům také
inspirací při dílně, během níž si pod vedením
architektky Bibiany Heinichové hravou
formou zkusí sami navrhnout, jak by si
správně zařízený byt představovali dnes.
NEDĚLE 07/10
15.00 O
 ldřich Lipský / Ať žijí duchové!
ČSR 1977 / hrají: Jiří Sovák,
Vlastimil Brodský, Dana Vávrová, Jiří
Procházka / 80 min. / 35mm / 6+
Legendární dětská hudební komedie, na
jejímž scénáři spolupracoval také Zdeněk
Svěrák, je trochu nostalgickou vzpomínkou
na prázdninová dobrodružství. Parta
dětských hrdinů se rozhodne opravit
zanedbanou zříceninu hradu a zatímco doma
v nedaleké vesnici se setkávají především
s nedůvěrou, pomoc nakonec naleznou
u ducha dávného majitele hradu Brtníka
z Brtníku. Jeho dcera Leontýnka se navíc
rozhodne, že už nechce dál žít v říši duchů.
Jako předfilm uvedeme K princeznám se
nečuchá.
NEDĚLE 14/10
15.00 D
 obré odpoledne s polštinou
pásmo krátkých
filmů / 35mm / jazyková dílna / 6+
Myška chce spát / r. Wacław
Fedak / Polsko 1973 / 6 min.
Klokánek a medvěd / r. Grzegorz
Handzlik / Polsko 1980 / 7 min.
Rek požárníkem / r. Józef
Ćwiertnia / Polsko 1972 / 9 min.
Minuli jste letos v létě na svých cestách
Polsko? To je ale velká škoda! Přijďte
se tedy se severními sousedy seznámit
alespoň k nám do kina, kde budou opět
hosty naši přátelé z Polského institutu. Na
programu bude tentokrát klasika polské
dětské animace, kterou si někteří z rodičů
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možná budou pamatovat ze svého dětství.
A po projekci se pak diváci pod vedením
lektorky zábavnou formou dozvědí spoustu
zajímavostí o Polsku a polském jazyce.

republiky vytvořili studenti Vysoké školy
uměleckoprůmyslové. Po projekci bude
následovat tematicky zaměřená textilní dílna
s výtvarnicí Lindou Retterovou.

NEDĚLE 21/10
15.00 Karel Kachyňa /
Už zase skáču přes kaluže
ČSR 1970 / hrají: Vladimír Dlouhý,
Zdena Hadrbolcová, Karel
Hlušička / 87 min. 35mm / 6+
Scenárista Jan Procházka (z politických
důvodů nepřiznaně a bez uvedení v titulcích)
adaptoval pro režiséra Karla Kachyňu román
australského spisovatele Alana Marshalla.
Svou verzi přenesl Procházka do jiného
časoprostoru. Příběh se tak odehrává
v moravském městečku Tlumačov na přelomu
19. a 20. století a jeho protagonistou je
malý Adam. Chlapcovým snem je pracovat
s koňmi, obrna ho však odsoudí k životu
invalidy. Adam se ovšem nevzdává a začne
jízdu na koni tajně trénovat. Jako předfilm
uvedeme Bazén.
NEDĚLE 28/10
15.00 100 let republiky
pásmo krátkých filmů / HD / textilní
dílna / 6+
Proslov T. G. Masaryka 1928 /
r. Josef Žárský / ČR 2018 / 1 min.
Arie prérie / r. Jiří Trnka /
ČSR 1949 / 23 min.
Československá námořní plavba /
r. Anna Šimsová Tomanová /
ČR 2018 / 1 min.
Slaná hora / r. Miroslav Zikmund –
Jiří Hanzelka / ČSR 1965 / 6 min.
1918–2018 / r. Marie Urbánková /
ČR 2018 / 1 min.
Potkali se u Kolína / r. Břetislav
Pojar / ČSR 1965 / 13 min.
V den stého výročí založení Československé
republiky si narozeniny našeho státu
připomene i Ponrepo dětem. Pro diváky
jsme vybrali několik československých
filmů, které vytvořili Jiří Brdečka, Jiří
Trnka, Břetislav Pojar i cestovatelské duo
Hanzelka – Zikmund. Tento výběr doplní
trojice minutových filmů, které k oslavě
40
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ČTVRTEK 30/08
18.00 Gustav Machatý / Extase
ČSR 1933 / hrají: Hedy Kieslerová
(Hedy Lamarr), Aribert Mog, Zvonimir
Rogoz / 83 min. / 35mm

SOBOTA 01/09
20.30 M
 asaki Kobajaši / Harakiri / Seppuku
Japonsko 1963 / hrají: Tacuja
Nakadai, Šima Iwašitaová, Rentaró
Mikuni / CZT / 125 min. / 35mm

Jeden z mezinárodně nejdůležitějších a nejznámějších případů dějin filmové cenzury
je bezesporu český film Extase. Jiné potíže
měl snímek v USA, jiné v Rakousku, v Itálii,
v nacistickém Německu, v poválečné Spolkové republice atd. Původně měla Extase
tři autorizované podoby: českou, německou
a francouzskou. Skandály, úřední svévole či
producentské spekulace se v průběhu let
postaraly o tolik dalších verzí, že by se z nich
dal uspořádat celý festival.

Harakiri patří sice do kategorie
samurajských filmů, ale zdaleka nelíčí jen
udatnost japonských bojovníků, nýbrž
nabízí možnost poznat také odvrácenou
tvář jejich životních osudů. Příběh filmu se
odehrává v první polovině 17. století, kdy
japonští velmoži mezi sebou uzavřeli mír.
Samurajové tak přišli o hlavní zdroj obživy
a pro záchranu svých rodin byli často
nuceni přijímat pro ně méně důstojné úkoly.
Kobajašiho film zapadá do linie japonské
tvorby šedesátých let, v níž se výrazně
projevuje střet přežívajícího tradičního
životního stylu se stále více se prosazujícími
prvky moderní společnosti.

20.30 Filmové osmičky
↓
Jan Němec / Démanty noci
ČSR 1964 / hrají: Ladislav Janský,
Antonín Kumbera, Ilse Bischofová /
65 min. / DCP / EF

Filmy

Celovečerní debut Jana Němce Démanty noci,
který digitálně restauroval Národní filmový
archiv, se probojoval do výběru snímků uváděných v rámci sekce Classics na filmovém festivalu v Cannes 2018. Démanty noci se díky
digitálnímu restaurování vrací do kin v podobě, v jaké je diváci viděli v době premiéry
v roce 1964. Když Démanty noci v roce 1964
získaly Velkou cenu na MFF v Mannheimu-Heidelbergu, šlo o jeden z prvních mezinárodních
úspěchů československé nové vlny. Volná
adaptace povídky Tma nemá stín od spisovatele Arnošta Lustiga stála na počátku kariéry
teprve osmadvacetiletého Jana Němce, jednoho z nejoriginálnějších českých filmařů.
další projekce: středa 05/09 20.30, sobota
29/09 19.00
PÁTEK 31/08
18.00 Roger Vadim / Barbarella / Barbarella
Francie – Itálie 1967 / hrají: Jane
Fondová, John Phillip Law, David
Hemmings / CZT / 92 min. / 35mm
Vadimova manželka Jane Fondová v roli sexuální bohyně budoucnosti, zachraňující svět
před zlosynným vědcem Duranem Duranem.
Filmová extravagance podle komiksu Jeana-Clauda Foresta.
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NEDĚLE 02/09
17.30 P
 o stopách Antonína Dvořáka
Recitál houslisty Jiřího Vodičky,
koncertního mistra České filharmonie
a klavíristy Martina Kasíka.
Johannes Brahms / Sonáta č. 1 / 1878
Antonín Dvořák / Romantické kusy /
1887
Antonín Dvořák / Mazurek pro housle
a klavír / 1879
PONDĚLÍ 03/09
18.00 P
 etr Weigl / Don Quijote
ČSR 1971 / 7 min. / 35mm
hudební film bez dialogů
Petr Weigl / Radúz a Mahulena
ČSR 1970 / hrají: Magda Vášáryová,
Jan Tříska, Jaroslava Adamová, Jiří
Adamíra / 107 min. / 35mm
Novoromantický básník a prozaik Julius
Zeyer je českými filmaři dosti opomíjen.
Jeho literární tvorba, vyznačující se
uměleckou kultivovaností a bohatou
romantickou fantazií, se totiž s oblibou
uchyluje do vysněného světa mýtů, bájí,
pověstí a pohádek. Původní slovenskou
pohádku Radúz a Ludmila (sic!) ovšem
autor podstatným způsobem pozměnil,
hlavní ženskou hrdinku přejmenoval na
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Mahulenu (inspiraci našel v dalším titulu
slovenské sbírky – Mahuliena zlatá
panna), místo schematické postavy ježibaby
vytvořil psychologicky prokreslenou figuru
královny Runy. Další inspirační pramen
byl staroindického původu. Radúzem
a Mahulenou pronikl Zeyer nejvýrazněji na
zahraniční scény: roku 1900 byl v Berlíně
uveden německý překlad Emy Destinové,
o čtyři roky později následovala chorvatská
inscenace a současně vyšel překlad do
polštiny. Pro autorovo vrcholné dramatické
dílo se přece našel režisér blízký svým
uměleckým zaměřením – Petr Weigl.
Pohádkové kouzlo, umocněné sugestivní
hudbou Josefa Suka, vychází v jeho
obrazovém řešení z tradic dekorativního
symbolismu Jana Preislera (přímá citace
v sekvenci Černé jezero) a secesní
pohádkovosti Artuše Scheinera.

početné rodiny. Jejich zásluhou poznala, co
znamená být matkou, avšak zvuk vojenské
trubky svolávající k útoku byl pro ni
silnější. Rovnocennými hereckými partnery
Morďukovové jsou zde Rolan Bykov a Raisa
Nědaškovská jako manželé Magazannikovi,
na silné expresivitě díla se podílí zvuková
a obrazová stránka (kamera Valerij
Ginzburg), odkazující k ruské avantgardě
20. let. Patrně i díky této roli byla Nonna
Morďukovová zařazena britskou filmovou
encyklopedií Who is Who mezi deset
nejlepších hereček 20. století.

ÚTERÝ 04/09
17.30 William Wyler / Nejlepší léta našeho
života / The Best Years of Our Lives
USA 1946 / hrají: Myrna
Loyová, Frederic March, Dana
Andrews / CZT / 166 min. / 35mm / EF
Tři přátelé, váleční veteráni se vracejí domů
ke svým rodinám a blízkým. Jejich životy
jsou však už navždy poznamenány válečným
peklem. Wylerův nejúspěšnější film, oceněný
sedmi Oscary.

S romanticko-hororovým Hladem (The
Hunger, 1983) Tonyho Scotta je Vrána
tak trochu labutí píseň „gotického“ žánru
i hlavního představitele, talentovaného
Brandona Leeho. Kariérní začátky Alexe
Proyase i kameramana Dariusze Wolského.
Hvězdný soundtrack s melancholickým
Robertem Smithem. Je čas namalovat si
temné oční stíny, protože „domy shoří, lidé
zemřou, ale opravdová láska trvá na věky“.
Film promítneme z 35mm kopie.

PÁTEK 07/09
19.00 Alexandr Askoldov /
Komisařka / Komissar
SSSR 1988 / hrají: Nonna
Morďukovová, Rolan Bykov,
Raisa Nědaškovská, Vasilij
Šukšin / CZT / 102 min. / 35mm

SOBOTA 08/09
18.00 Moshe Mizrahi /
Život jde dál / La Vie continue
Francie 1981 / hrají: Jean-Pierre
Cassel, Annie Girardotová, Paulette
Dubostová
český dabing / 88 min. / 35mm

Těsně před dokončením snímek tematizující
mj. otázku židovských pogromů putoval
do trezoru, a tak se v kinech mohli
diváci seznámit s „rudou“ Klavdijou
Nonny Morďukovové až na konci 80. let.
Askoldovovi se podařilo výtečně evokovat
atmosféru nábožensky kosmopolitního
městečka Berdičeva, kam za ruské
občanské války doputovala ve vysokém
stupni těhotenství žena - spíše voják
na koni a kde porodila v domku chudého
židovského klempíře Magazannika a jeho

Po filmu Nejcennější co mám si Jean-Pierre
Cassel zahrál znovu s Annie Girardotovou
o šest let později v melodramaticky laděném
snímku Život jde dál. Jeanne je žena ve
středních letech, která se po nečekané smrti
manžela musí vyrovnat s ohrožením životních
jistot, výchovou dětí, ztrátou zaměstnání
a v neposlední řadě s nedostatkem citu.
Vztah s Pierrem sice nenabízí perspektivu,
ale umožní jí překonat nejtěžší okamžiky,
najít novou sílu. Dceru Catherine hraje Giulia
Salvatori, tj. hereččina skutečná dcera.

44

21.00 M
 idnight Movies
↓
Alex Proyas / Vrána / The Crow
USA 1994 / hrají: Brandon
Lee, Rochelle Davisová, Ernie
Hudson / CZT / 100 min. /
35mm / EF / vstup zdarma
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20.30 A
 ndrej Tarkovskij / Stalker / Stalker
SSSR 1979 / hrají: Alexandr
Kajdanovskij, Anatolij Solonicyn,
Alisa Frejndlichová, Nikolaj
Griňko / CZT / 152 min. / 35mm
Vědec a spisovatel na cestě do Zóny.
Nejasný příslib, jejž reprezentuje Zóna, je
pro jednoho intelektuála nebezpečný, druhý
odmítá v něj vůbec věřit. Stalkerovi, který
je doprovází, vzdělanost obou společníků
chybí, zná jenom cestu.
NEDĚLE 09/09
18.00 Jean-Charles Dudrumet / Ctihodný
Stanislav / L’honorable Stanislas,
agent secret
Francie – Itálie 1963 / hrají: Jean
Marais, Geneviève Pageová, Jean
Galland / CZT / 92 min. / 35mm
Stanislas Dubois, ničím výjimečný
podnikatel, je ředitelem reklamní agentury.
Jednoho dne upoutá jeho pozornost
žena, kterou pozve na večeři. Při odchodu
z restaurace si však omylem vezme cizí
kabát a od této chvíle se kolem Stanislava
začnou dít divné věci, tím spíš když
v kabátě najde mikrofilm, o nějž, jak se
později ukáže, má eminentní zájem nejedna
zahraniční tajná služba. Agentem proti své
vůli – tak by mohl znít podtitul této parodie
na špionážní filmy nepostrádající prvky
kriminálních dramat.
PONDĚLÍ 10/09
18.00 Petr Weigl / Bludiště moci
ČSR 1969 / 30 min.
hudební film bez dialogů
Petr Weigl – Bohumil Čipera /
Faust a Markéta
ČSR 1972 / hrají: Magda Vášáryová
(zpívá Marta Boháčová), Milan Kňažko
(zpívá Jiří Zahradníček), Přemysl Kočí
(zpívá Antonín Švorc) / 97 min. / 35mm
Pověst o doktoru Faustovi, který v touze
po poznání zaprodal duši ďáblu, se
poprvé objevila v 16. století jako lidové
čtivo a nečekaně tak podnítila vznik celé
řady dalších zpracování, jež přibývají až
do dnešních dnů. Režisér Petr Weigl se
rozhodl vzít si za podklad operu Charlese
Gounouda. Dvojici větrem osudu zmítaného

Fausta Milana Kňažka a sošně temného
Mefista Přemysla Kočího doplnila sněhobíle
průzračná Markéta Magdy Vášáryové.
ÚTERÝ 11/09
20.30 R
 oman Polanski /
Ošklivost / Repulsion
Velká Británie 1965 / Catherine
Deneuveová, Yvonne Furneauxová,
John Fraser / CZT / 99 min. / 35mm / EF
+ krátký fim
Roman Polanski / Tlustý a tenký /
Francie 1961 / 14 min. / 35mm
Nejpozoruhodnější anglické filmy
šedesátých let nenatočili britští tvůrci,
ale cizinci: Ital Antonioni (Zvětšenina),
Američan Losey (Sluha, Nehoda) a Polák
Roman Polanski. Všichni tři mistři formy
dokázali dodat obrazu Londýna zvláštní,
chladný erotismus. V Ošklivosti, studii
o dívce s patologicky zvýšenou vnímavostí,
která v zalidněném velkoměstě postupně
ztrácí kontakt s okolním světem a nakonec
propadne šílenství, prokázala Catherine
Deneuveová mnohostrannost svého talentu.
Polanski vizualizuje úzkostný příběh
s poetickou silou, která z tohoto filmu dělá
jeden z jeho nejlepších.
STŘEDA 12/09
18.00 M
 oshé Mizrahi / Drahá neznámá /
Chère inconnue
Francie 1980 / hrají: Simone
Signoretová, Jean Rochefort,
Delphine Seyrigová, Dominique
Labourierová / CZT / 96 min. / 35mm
V jejich druhém společném filmu Moshé
Mizrahi přisoudil Simone Signoretové
postavu stárnoucí Luise, obětující své
vlastní štěstí pro invalidního bratra Gillese
(Jean Rochefort). Žena, která tak dlouho
volila mezi rolí matky a milenky, až ztratila
obě možnosti, nakonec žije jen každodenními
povinnostmi a pravidelnými návštěvami své
někdejší spolužačky (Delphine Seyrigová).
Klaustrofobicky uzavřený svět této zajímavé
trojice Mizrahi situoval poblíž bretaňského
Quimperu.
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PONDĚLÍ 17/09
18.00 Karel Lamač – Jan S. Kolár /
Otrávené světlo
ČSR 1921 / hrají: Karel Fiala, Anny
Ondráková, Karel Lamač /
62 min. / 35mm

STŘEDA 19/09
18.00 Chůze a běhy Víta Pancíře
pásmo krátkých filmů /
celkem 70 min. / různé formáty

Snímek postavený na krádeži plánů
převratného, avšak nebezpečného vynálezu
vyniká svébytnou adaptací stylistických
a narativních postupů, které byly známé
z dobové hollywoodské produkce. Film bude
promítán s živým hudebním doprovodem, jejž
složil elektronický hudebník TMA. Součástí
projekce bude také uvedení speciálního
2DVD Příchozí z temnot / Otrávené světlo,
které vychází s řadou bonusových materiálů.
ÚTERÝ 18/09
18.00 Jana Boková / Bye Bye Shanghai
ČR – Argentina 2008 / účinkují:
Václav Bělohradský, Petr Král, Vlasta
Třešňák / 114 min. / 35mm
Femina Film 2009 Ústí nad Labem – Cena za
nejlepší dokumentární film.
Jana Boková se ve svém filmu rozhodla
zjistit, co vlastně znamená slovo exil. Její
první zastávkou cestou z Argentiny je Praha,
kde se po čtyřiceti letech potkává se svým
kamarádem z mládí, filozofem Václavem
Bělohradským. Společné vzpomínky na
odchod z Prahy, tehdy okupované armádami
„spřátelených zemí“, jsou citlivě proloženy
archivním materiálem. Velmi otevřené
rozhovory vede režisérka v Praze také
s lehce ovíněným Vlastou Třešňákem, který
vzpomíná na mučení během nekonečných
výslechů StB a na nutnost zvolit mezi
kriminálem a emigrací. V Paříži pro změnu
básník a překladatel Petr Král hloubá nad
mechanismy totalitní moci a připomíná, jak
velkou roli sehrálo pražské jaro v levicovém
smýšlení Západu. Velmi osobní snímek Jany
Bokové se skrze osudy několika českých
emigrantů i samotné autorky zamýšlí nad
nejrůznějšími aspekty emigrace a dospívá ke
zjištění, že kdo jednou vykoření, nemůže už
nikdy zakořenit.
Úvodní slovo: Michal Bregant

Malá procházka po sedmnácti letech tvorby
předního českého autora experimentálních
snímků (nar. 1966), z nichž ten nejnovější,
Chůze a běhy, získal na letošním festivalu
Anifilm v Třeboni hlavní cenu sekce Český
obzor. Pásmo sestavil a v Ponrepu uvede
autor.
„Film Chůze a běhy vznikal dlouho. Nejdřív
se přepracovával scénář, pak jsme hledali
koproducenty, čekali na grant, trochu se
měnila forma filmu, takže jsme finišovali
těsně před festivalem. Je to vlastně takové
retro, na papíry kreslená klasická animace,
byť jsme počítače využili, ale jen technicky.
Vstupovat do zajímavé grafiky Václava
Krejčího by byla škoda.
Šlo mi o průřez různými věky lidského života
a o motivace různých generací k životu.
K tomu tu pořád fouká silný vítr. Pro mě je
to motivace k životu, hybatel našeho konání.
Život je pohyb – jinými slovy: pokud člověk
žije, potřebuje se pohybovat, potřebuje
někam směřovat.“
Vít Pancíř

20.30 Diskuse k filmu Bye Bye Shanghai
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Maremare
2002 / 6 min.
Na sněhu pes
2003 /14 min.
Alkohol
2003 /2 min.
Naše kreslení
2004 /5 min.
Sněhové království
2011 /4 min.
Sunrise
2015 / 7 min.
Rodinný film
2014 /5 min.
Červený most
2018 / 5 min.
Chůze a běhy
2018 /10 min.
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20.30 B
 runo Dumont / Janička/ Jeannette,
l’enfance de Jeanne d’Arc
Francie 2017 / hrají: Lise
Leplat Prudhommeová, Jeanne
Voisinová / CZT / 115 min. / DCP
Dějinami filmu prošly už celé zástupy
panen Orleánských a čekají nás další,
o novém pojetí příběhu Jany z Arku
aktuálně uvažuje Paul Verhoeven.
V minulém století zanechaly zdaleka
nejhlubší stopu Utrpení Panny Orleánské
(C. T. Dreyer, 1927), Proces Jany z Arku
(R. Bresson, 1961) a Jeanne la pucelle
(J. Rivette, 1993). Janička, podle mnoha
kritiků nejvýznamnější umělecký počin
francouzského filmu loňského roku,
zachovává – při veškeré svéráznosti
a stylistické odvaze – věrnost předloze
pocházející z pera křesťanského
básníka a dramatika Charlese Péguyho
(1873–1914).
„V kině ve svatého Michala věřím. Mimo kino
ne. Můj vztah k posvátnému je kladný. Péguy
se při psaní Tajemství křesťanské lásky
Jany z Arku stal věřícím. Měl raději zůstat
básníkem. Není vůbec nutné se posvátna
vzdávat, je jen třeba najít pro něj správné
místo. Kinematografie takovým místem je.“
Bruno Dumont
SOBOTA 22/09
18.00 Lístek do Nového světa
↓
Hugo Haas / Zastávka 47 / Pickup
USA 1951 / hrají: Hugo Haas,
Beverly Michaelsová, Allan Nixon,
Howland Chamberlain /
CZT / 75 min. / 35mm / EF
Hugo Haas (1901–1968) prchající před
nacismem přes Francii a Portugalsko
zakotvil nakonec v roce 1940 v USA.
Nejprve působil jako herec a divadelní
režisér. Rok 1950 byl pro něj významný,
protože mohl konečně natočit svůj první
film v autorském pojetí jako scenáristaproducent-režisér, byť s minimálními
náklady, neboť do této produkce investoval
své úspory a peníze svých přátel. Jeho
prvotiny se distribučně ujala společnost
Columbia. Za námět si Haas zvolil román
Josefa Kopty Hlídač č. 47, který pojednává
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o železničním kontrolorovi, jenž se ke své
škodě ujme mladé neznámé ženy. Ostatně
vztah stárnoucího muže k podstatně
mladší a hlavně morálně nejisté partnerce
tvořil základ zápletky většiny pozdějších
Haasových režijních prací. Zastávka 47,
v níž Haas sehrál také roli hlavního
protagonisty, byla jako jeden z mála jeho
amerických filmů divácky úspěšná.
SOBOTA 22/09
20.00 Lístek do Nového světa
↓
Hugo Haas / Lizzie / Lizzie
USA 1957 / hrají: Hugo Haas, Eleanor
Parkerová, Richard Boone /
CZT / 75 min. / 35mm / EF
Příběh schizofrenní dívky Lizzie odvážně
přichází s námětem psychiatrického
problému rozštěpené osobnosti mladé ženy
v době, kdy tento fenomén teprve začal
pronikat do vědomí širší veřejnosti.
NEDĚLE 23/09
18.00 Lístek do Nového světa
↓
Hugo Haas /
Srazit a ujet / Hit and Run
USA 1957 / hrají: Cleo Mooreová,
Hugo Haas, Vince Edwards /
CZT / 79 min. / 35mm / EF
Půvabná blondýnka Julie, barová tanečnice,
postarší poměrně movitý vdovec Gus, majitel
benzínky a autobazaru a jeho zaměstnanec,
šikovný a atraktivní mladý muž Frank.
To jsou protagonisté komorního dramatu
odehrávajícího se v malém městečku kdesi
v Kalifornii. Gus se zakouká do Julie, ta
se jeho náklonnosti nevyhýbá, ale záhy se –
jak jinak – zamiluje do Franka. Hugo Haas
v dvojroli nerozeznatelných dvojčat Guse
a Davida, což filmový příběh pozoruhodně
komplikuje.
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ÚTERÝ 25/09
18.00 K
 100. výročí narození Martina
Růžka
↓
Otakar Vávra / Třináctá komnata
ČSR 1968 / hrají: Martin Růžek,
Vlastimil Brodský, Marcela Jelínková,
Jan Buršík, Květa Fialová, Krzysztof
Chamiec / 83 min. / 35mm
Otakar Vávra, klasik zázračně obrozený
a omlazený čerstvou vodou nové vlny – to
je dojem, který zanechala Romance pro
křídlovku z roku 1966. Následující Třináctá
komnata je známá mnohem méně, přesto
(nebo právě proto), že ve Vávrově tvorbě
znamenala poměrně odvážný krok do
neznáma. Uprostřed natáčení, započatého
1. července 1968, došlo k sovětské
okupaci Československa, natáčení skončilo
8. října a teprve 25. dubna následujícího
roku se film dostal do kin. Svojí fantaskní,
magicky snovou náladou navazuje na
Vávrův za války natočený Kouzelný dům.
Oba filmy vynikají sevřenou atmosférou
místa a dokonalou prací v ateliéru. Vávrův
stálý spolupracovník Karel Škvor dodal
ateliérové stavbě charakter tajemství
a atmosféru antické tragédie. Třináctá
komnata, film o zradě a pomstě, nahlížený
fabulující optikou dvanáctiletého kluka
a jedenáctileté dívky, vznikl podle
stejnojmenného románu Vladimíra Neffa.
Ten se s Vávrou podílel i na scénáři,
přesazeném do 20. století. Exteriéry
vznikaly na zahradě Werichovy a Holanovy
vily na Kampě. Za kamerou, která
pozoruhodně využívá práci s barevnými
filtry, stál Juraj Šajmovič. Stejně jako
režisér se do „neznámých vod“ pustil
i klasik české filmové hudby Jiří Srnka, text
úvodní písně napsala Ester Krumbachová.
Martin Růžek, který roli profesora Kalisty
převzal po Ladislavu Boháčovi, pojal svou
roli minimalisticky a své postavě dodal
náležitě tragický rozměr. Postava Kateřiny
Kalistové se stala největší filmovou
příležitostí pro Květu Fialovou. Osudovou
postavu doktora Petra, zvaného Černý
Petr, vytvořil polský divadelní herec
Krzysztof Chamiec.
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STŘEDA 26/09
18.00 Knud Leif Thomsen /
Linina svatba / Jentespranget
Norsko 1972 / hrají: Ingerid
Vardundová, Roy Bjørnstad, Vegard
Hall, Edith Carlmarová /
CZT / 96 min. / 35mm

dohodou. V době sílící nacistické hrozby
tak zaujal nejen svým humorem, ale
i vlasteneckým laděním.

Lina, která již není mladá ani krásná, žije
se svým nemocným otcem a matkou v malé
vesnici v horách. Sama se sebevědomě
stará o hospodářství, avšak touhu po lásce
obratně skrývá. Do vsi se po dvaceti letech
strávených v Americe vrací Gilbert, jenž
se stane Lininou poslední nadějí. Lina jde
za svým cílem doslova za každou cenu,
což nemůže skončit jinak než tragicky.
Psychologické drama z norského venkova
umocňují divoké přírodní scenerie.
20.30 P
 iotr Szulkin / Golem / Golem
Polsko 1979 / hrají: Marek
Walczewski, Krystyna Janda, Joanna
Żółkowska / CZT / 86 min. / 35mm
Velká cena a Cena FIPRESCI na
mezinárodním filmovém festivalu v Madridu.
Celovečerní debut Piotra Szulkina se
inspiroval některými motivy stejnojmenného
románu Gustava Meyrinka. Film vyhlášeného
klasika polské dystopie je pochmurná
sci-fi ze světa po atomové válce, kdy je
společnost rozdělena na vědce vyrábějící
umělé lidi a na obyvatele ovládané
televizí. Hrdinou příběhu je umělý člověk,
homunkulus, který se beznadějně pokouší
o vzpouru.
ČTVRTEK 27/09
18.00 Filmové osmičky
↓
Ladislav Brom / Klapzubova XI.
ČSR 1938 / hrají: Theodor Pištěk,
Antonie Nedošinská, Jaroslav
Marvan, Hana Vítová / 93 min. / 35mm
Komedie o úspěšném tažení rodinného
fotbalového mužstva Evropou vznikla
podle knižní předlohy Eduarda Basse.
Režisér Ladislav Brom do ní obsadil
kromě populárních herců také neherce
a profesionální sportovce. Snímek, důvtipně
kombinující hrané scény s autentickými
záběry fotbalových zápasů, měl premiéru
pouze několik týdnů před Mnichovskou
50

SOBOTA 29/09
20.30 Roman Polanski /
Ples upírů / Dance of the Vampires
Velká Británie 1967 / hrají: Roman
Polanski, Jack MacGowran, Sharon
Tateová, Ferdy Mayne /
CZT / 100 min. / 35mm / EF
+ krátký film
Roman Polanski / Šibalové / Polsko
1962 / 10 min. / 35mm
Mile roztržitý profesor Abronsius, jinak
světově proslulý upírolog, doprovázený
panicky nezkušeným asistentem (s vervou
jej hraje sám Polanski), se vydává do
transylvánských hor zničit nebezpečného
upíra. Na této zápletce, jež částečně
vychází ze slavného Stokerova románu
Dracula, buduje Polanski precizním
balancováním mezi napětím a komickými
situacemi stylisticky vyhraněnou parodii
hororů s upíří tematikou.
NEDĚLE 30/09
20.30 Courage-Parevo
Mezinárodní festival
dokumentárních filmů
Filmový festival Courage-Parevo je jedním
z vyvrcholení tříletého mezinárodního
výzkumného projektu Courage : Kulturní
opozice – porozumění kulturnímu
dědictví disentu v zemích bývalého
socialistického bloku. Výzkumný projekt si
klade za cíl zmapování, popis a srovnávání
sbírek a fondů poskytujících svědectví
o existenci nezávislé kultury a opozice
vůči komunistickému režimu v zemích
střední a východní Evropy před rokem
1989. Zprostředkovává příběhy občanských
iniciativ, neoficiálního umění, náboženských
hnutí nebo alternativních způsobů života
(více na www.cultural-opposition.eu).
Soutěžní festival Courage ve filmu, který
probíhá na několika místech v Praze ve dnech
30. září až 5. října 2018, nabídne divákům
celkem 15 dokumentárních filmů z 11 zemí
střední a východní Evropy. V Ponrepu mohou
diváci vidět filmy tří evropských režisérek –
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dva tituly, které tematizují historii filmové
kultury ve východním bloku, a také orálněhistorický projekt reflektující postavení gayů
za železnou oponou.
Mária Takácsová /
Teplí muži ve studené
totalitě / Meleg férfiak hideg
diktatúrák
Maďarsko 2015 / CZT / 88 min. /
HD / vstup zdarma
Jaké to bylo být gayem před rokem 1989?
Kde a jak se gayové poznávali? Byli
sledováni režimem? Jak se komunita vyvíjela
v průběhu desetiletí? Existovala vůbec
nějaká oficiální gay kultura? Tyto a mnoho
jiných, zdánlivě banálních otázek, klade
skupina mladých maďarských homosexuálů
svým starším souputníkům. Ptají se proto,
že jinak by paměť celé generace gayů, kteří
umírají bez potomků, zmizela. Vztahují se
ale také obecně k tématu tolerance, které
je v současném Maďarsku opět aktuální.
Úvodní slovo: předseda Společnosti pro
queer paměť Jan Seidl
PONDĚLÍ 01/10
18.00 Courage-Parevo
↓
Ilinca Calugareanuová / Chuck Norris
versus komunismus / Chuck Norris
a kommunizmus ellen
Rumunsko – Velká Británie 2015 /
CZT / 80 min. / HD / vstup zdarma
Podobně jako v dalších zemích východního
bloku, i v Rumunsku druhé poloviny
osmdesátých let bylo nelegální šíření
amerických akčních a náboženských filmů
na VHS kazetách poměrně běžnou praxí.
Specifický byl způsob distribuce, která
se realizovala prostřednictvím jednoho
klíčového muže, jenž dokázal kombinací
korupce a posilování svého postavení
vybudovat v šedé zóně fascinující
soukromý podnik. Celovečerní dokument
natočený v koprodukci Arte vypráví příběh
VHS v Rumunsku jako napínavý thriller
i hořkosladkou vzpomínku na dobu mládí
a dětství. Úvodní slovo: Tereza Cz Dvořáková

ÚTERÝ 02/10
18.00 C
 ourage-Parevo
↓
Ekaterina Minkova /
Další stanice: Kino Odeon /
Sledvašta spirka: kino Odeon
Bulharsko 2015 / CZT / 69 min. /
HD / vstup zdarma
Kino Odeon v Sofii je legendární místo.
Archivní filmový sál, který existuje dodnes,
byl otevřen v roce 1961 a brzy si získal
velkou popularitu, protože promítal jiné
filmy, například archivní nebo studentské.
Jací diváci do tohoto kina chodili? Jak
je návštěvy kina ovlivňovaly? Jak přesně
fungovala v tomto případě filmové cenzura?
Jak a pro koho se odehrávaly projekce
filmů, které byly bulharské distribuci jen
nabídnuty a oficiálními místy odmítnuty? Jak
fungovaly výměny mezi filmovými archivy?
A jak vypadají depozitáře Bulharské národní
filmotéky dnes? Úvodní slovo: Tereza Cz
Dvořáková
ČTVRTEK 04/10
20.30 C
 ena Andreje Stankoviče 2018
↓
Martin Ježek / Heidegger in
Auschwitz
ČR 2016 / 50 min. / 16mm
Martin Heidegger jede čtyřicet let po
své smrti na exkurzi do Osvětimi. Během
této návštěvy pořídí na 2 500 snímků.
Na zpáteční cestě navštíví Prahu a jeho
pozornost upoutá chvost právě probíhajícího
maratonu, který mu nápadně připomíná
pochod smrti. Následující zimu vystoupí
z hrobu též jeho židovská milenka Hannah
Arendtová. Bezcílně se potuluje se svojí
16mm kamerou v okolí filozofovy chaty
v Todtnaumbergu. Také se jí zjevují některé
motivy ze stěžejního Heideggerova spisu
Bytí a čas. Vše uspořádáno v přísně
strukturálním tvaru. Statické v pohybu,
kinetické v klidu.
PÁTEK 05/10
21.00 M
 idnight Movies
↓
Frank Capra / Jezinky a bezinky /
Arsenic and Old Lace
USA 1944 / hrají: Cary Grant,
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Priscilla Laneová, Peter Lorre,
Jack Carson, Raymond Massey,
Edward E. Horton / CZT /
116 min. / 35mm / EF /
vstupné 100 CZK
Frank Capra a jeho klasická černohumorná
komedie podle divadelní hry Josepha
Kesserlinga s bezchybným Cary Grantem
a jeho vraždícími tetičkami.
SOBOTA 06/10
19.30 Maren Adeová / Toni Erdmann /
Toni Erdmann
Německo – Rakousko 2016 / hrají:
Peter Simonischek, Sandra Hüllerová,
Vlad Ivanov / CZT / 162 min. / BD
„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.
Křestní jméno Toni pak zase diskrétně
odkazuje k travestiím Formanova Muže na
Měsíci.

Mnohovrstevnatý, žánrově nezařaditelný
snímek se pohybuje kdesi mezi dokumentem,
fikcí a bajkou. V jeho centru je adaptace
krátké povídky amerického autora Paula
Bowlese, která nás zavádí do Maroka, kde
režisér Oliver Laxe natáčí snímek Mimózy,
abychom se posléze ocitli v příběhu
samotného Bena Riverse. Pohoří Atlas
a nekonečná surreálná saharská poušť
je místem, kde se režisér Laxe začíná
ztrácet nejen ve všude pronikajícím písku,
ale rovněž ve vlastních halucinacích,
vyvěrajících ze syrovosti a živočišné krutosti
místní krajiny a jejích obyvatel. Co je realita,
co filmová iluze?
Projekce ve spolupráci s Agosto Foundation.
STŘEDA 10/10
20.30 Roman Polanski /
Nůž ve vodě / Nóż w wodzie
Polsko 1961 / hrají: Leon Niemczyk,
Jolanta Umecká, Zygmunt
Malanowicz / CZT / 87 min. / 35mm
+ krátký film
Roman Polanski / Dva muži
a skříň / Polsko 1958 / 14 min. / 35mm

NEDĚLE 07/10
18.00 Jean-Pierre Mocky / Přátelé
kopretiny / Les Compagnons de la
marguerite
Francie 1966 / hrají: Claude Rich,
Michel Serrault, Francis Blanche,
Michael Lonsdale
84 min. / český dabing / 35mm
Restaurátor rukopisů využije svých
profesních dovedností k vyhotovení
falzifikátu, který mu dovolí se podruhé
oženit, aniž by musel podstupovat
svízelné rozvodové řízení. Následně se
rozhodne – nikoli nezištně – pomáhat ve
velkém i jiným občanům toužícím vymanit se
z manželských pout.
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PONDĚLÍ 08/10
20.30 Ben Rivers / Nebesa se chvějí
a země se bojí a oko oku bratrem
není / The Sky Trembles and the Earth
Is Afraid and the Two Eyes Are Not
Brothers
Velká Británie 2015 /
CZT / 98 min. / HD / EF

Nůž ve vodě platí dnes za jeden z pěti
nejlepších polských filmů. Polanského
celovečerní debut v hrané kinematografii
a zároveň jeho poslední polský film je
komorním dramatem tří lidí: úspěšného
novináře, jeho ženy a stopaře. Odehrává se
v izolaci od vnějšího světa, na malé jachtě,
plující po mazurském jezeře, kde se muži
snaží pokořit jeden druhého před zraky
krásné ženy. Nejde však o klasický zápas
mužů o něžné pohlaví. Režisér se tady
pokouší analyzovat životní postoje, z nichž
se vytratily pozitivní hodnoty. Film se ve své
době stal předmětem ostré stranické kritiky
a režisér, deprimován vědomím, že v Polsku
nebude moci dále natáčet, se rozhodl odejít
do zahraničí.
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ČTVRTEK 11/10
18.00 Peter Lilienthal / Vítězství /
La Victoria
SRN 1973 / hrají: Paula Moyaová,
Vicente Santa Maria, Carmen
Lazoová / CZT / 105 min. / 35mm
Pro moderní dějiny Chile klíčové volby roku
1970, v nichž zvítězil Salvador Allende,
rekonstruuje známý západoněmecký filmař
Peter Lilienthal o tři roky později, během
kampaně vedoucí opět k Allendeho vítězství.
To už ale bude jen Pyrrhovo; ke krvavému
puči generála Pinocheta dojde necelé tři
měsíce po premiéře filmu. Lilienthal staví
do centra svého snímku mladou ženu,
zprvu apolitickou, později angažovanou pro
věc Lidové jednoty. Skvělé spojení prvků
dokumentu a fikce vytváří dojem autenticity,
jak ho známe například od klasiků italského
neorealismu.
NEDĚLE 14/10
18.00 Jean-Pierre Mocky /
Velké prádlo / La Grande Lessive
Francie 1968 / hrají: Bourvil, Michael
Lonsdale / CZT / 95 min. / 35mm
Bourvil jako profesor latiny bojující (pod
jménem revolucionáře Saint-Justa) proti
všemocnosti televize. Všemocnost televize?
Před půl stoletím? Pozoruhodně časná
anticipace…
ČTVRTEK 18/10
Řecké filmové dny
19.00 
↓
Thanos Anastopoulos – Davide Del
Degan / Poslední pláž /
I teleftaia paralia
Řecko – Itálie – Francie 2016 /
CZT / 118 min. / DCP
PÁTEK 19/10
18.00 Řecké filmové dny
↓
Výběr současných animovaných filmů
19.00 Ř
 ecké filmové dny
↓
Filippos Tsitos / Platónova
akademie / Akadimia Platonos
Řecko – Německo 2009 /

hrají: Antonis Kafetzopoulos,
Anastasis Kozdine, Titika
Sarigouliová / 103 min. / 35 mm
21.00 Ř
 ecké filmové dny
↓
Athina Rachel Tsangariová /
Attenberg / Attenberg
Řecko 2010 / hrají: Ariane Labedová,
Vangelis Mourikis, Evangelia
Randouová / 97 min. / 35mm
SOBOTA 20/10
17.30 D
 en 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 popáté. Podobně jako desítky
kinosálů v dalších 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, atd.).
Setkání s rodinnými filmy vyvrcholí v 17.30
digitální projekcí pásma sestaveného z částí
filmových kolekcí, jež NFA získal v rámci této
akce v průběhu minulého roku. Promítání
proběhne za účasti dárců, kteří vybraný
obrazový materiál doprovodí doplňujícím
komentářem.
Řecké filmové dny
19.30 
↓
Výběr současných animovaných filmů
Řecké filmové dny
21.00 
↓
Elina Psykou / Sofiin syn /
O gios tis Sofias
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Řecko – Bulharsko – Francie 2017 /
hrají: Victor Khomut, Valery
Tscheplanowa, Thanasis
Papageorgiou / 111 min. / DCP
NEDĚLE 21/10
18.00 Jean-Pierre Mocky /
Rozhodčí / À mort l’arbitre
Francie 1984 / hrají: Michel Serrault,
Eddy Mitchell, Carole Laureová,
Jean-Pierre Mocky /
CZT / 82 min. / 35mm
+ krátký film
Jan Švankmajer / Mužné hry /
ČSR 1988 / 14 min. / 35mm
Běžný fanatismus fotbalového šílenství
vyhrocuje Jean-Pierre Mocky ve své
„komedii“ do důsledků ireálných,
absurdních až hororových. Film byl ve své
době promítán i v českých kinech, ale aby
ho uváděla v doslovném překladu jako
Smrt rozhodčímu!, toho se normalizační
distribuce raději vyvarovala. Brusel! Brusel!
PONDĚLÍ 22/10
20.30 Mizoguči 120
↓
„Velký celek - to je prazvláštní nástroj.
Bylo mi to jasné už dávno předtím, než jsem
viděl filmy Kendžiho Mizogučiho, který ho
užíval rafinovaněji, než kdokoli jiný. Jeho
technika mi úplně vyrazila dech. V Personě,
když Bibi Anderssonová nechá na podlaze
ležet střepy, jsem takový velký celek, asi
ten nejzdařilejší, jaký jsem kdy udělal, od
Mizogučiho víceméně ukradl…“
Ingmar Bergman
Je tomu právě rok, co mezinárodní filmový
festival v Karlových Varech uspořádal
první větší retrospektivu díla Kendžiho
Mizogučiho v České republice. Letos na
jaře, v roce 120. výročí režisérova narození,
pak převzala štafetu Cinémathèque
française. „Jestli kinematografie zpočátku
nebyla uměním“, napsal kurátor Mathieu
Macheret v úvodu k měsíc trvající pařížské
retrospektivě, „pak k tomu, aby se zapsala
do ranku nejvyšších projevů lidského ducha,
stačilo dílo jediného člověka: Kendžiho
Mizogučiho.“ V Ponrepu, kde jsme se jeho
divácky nesnadným filmům zevrubně věnovali
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naposledy v roce 2016, se nyní vracíme
ke třem zásadním Mizogučiho dílům z jeho
závěrečného vrcholného období.
Kendži Mizoguči / Povídky o bledé
luně po dešti / Ugetsu monogatari
Japonsko 1953 / hrají: Masajuki
Mori, Kinujo Tanakaová, Mačiko
Kjóová / CZT / 90 min. / 35mm
Jedno ze tří v současnosti nejvýše
hodnocených děl dějin japonského filmu
(vedle Příběhu z Tokia J. Ozua a Sedmi
samurajů A. Kurosawy). Sugestivní mystická
atmosféra se zde nepostřehnutelně prolíná
s krutou japonskou realitou druhé poloviny
osmnáctého století, přízraky oslovují živé
bytosti. V nepřehledné válečné době se
odehrává příběh hrnčíře Gendžura, jenž
sní o slávě umělce, a jeho švagra Tobeie,
který se touží prosadit jako válečný hrdina.
V tomto svém snažení muži zapomenou
na své manželky, které by nyní nejvíce
potřebovaly jejich ochranu. Oběti žen
však nejsou marné, neboť dovedou muže
k prozření, pochopení skutečných hodnot.
STŘEDA 24/10
18.00 Peter Lilienthal / Povstání /
Der Aufstand
SRN 1980 / hrají: Augustin Pereira,
Carlos Catania / CZT / 101 min. / 35mm
Nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Film
Povstání se měl pro nicaraguiskou revoluci
stát tím, čím byl Lilienthalův o sedm let
starší film Vítězství pro lidové hnutí
v Chile. Spolu se špičkovým Fassbinderovým
(a později Scorseseovým) kameramanem
Michaelem Ballhausem se režisér vydal do
Leónu, aby tam s neherci oživil sandinistický
osvobozenecký boj. Synovsko-otcovský
konflikt (syn bojuje v Somozově armádě,
otec spolu s revolucionáři) působí
didakticky, karty Dobra a Zla jsou od
začátku rozdané až příliš jasně. Po 38
letech snímek nicméně získal nemalou
historickou hodnotu – zvlášť ve světle
událostí letošního léta, v jejichž centru stál
týž Daniel Ortega, kterého můžeme vidět
v dokumentárních záběrech Lilienthalova
filmu. Nositelem revolučních nadějí či
pouhých sympatií je tento politik v dnešní
Nicaraguy už pro málokoho.
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20.30 Alain Tanner / Salamandr /
La Salamandre
Švýcarsko 1971 / hrají: Bulle
Ogierová, Jean-Luc Bideau, Jacques
Denis, Jaroslav Vízner
116 min. / CZT / 35mm
+ krátký film
Claude Goretta – Alain Tanner /
Večerní Londýn / Nice Time
Velká Británie 1956 /
17 min. / 35mm / cena za nejlepší
experimentální film na festivalu
v Cannes
Investigativní žurnalismus či bezbřehé
literární fabulace: dvě metody, jak se zmocnit
reality. Důvěra v účinnost těchto metod
nebyla nikdy tolik oslabena, jako v generaci
Godardově nebo Rivettově, tj. generaci,
která předznamenala (a pak i provázela)
otřesy osmašedesátého roku. Ve filmu
Salamandr jsou „zmocňovatelé“ dva muži,
kteří se dohadují o motivech dívky, která byla
svědkem (nebo víc než jen svědkem) jednoho
fatálního výstřelu z pušky. Salamandroidní
dívku, která se mužům-scenáristům
absolutně nevejde do jejich prefabrikovaných
představ, hraje pro tuto roli jako stvořená
Rivettova múza Bulle Ogierová. S poznáním,
že pravdu o skutečnosti najít nelze,
nepřichází pochmurná melancholie jako na
konci Občana Kanea, ale zjasnění a nečekaný
pocit svobody. Jeden z prvních výrazných
úspěchů Alaina Tannera, klasika „nového
švýcarského filmu“.
ČTVRTEK 25/10
18.00 Mizoguči 120
↓
Kendži Mizoguči / Správce
Sanšó / Sanšó dajú
Japonsko 1954 / hrají: Eitaró Šindó,
Kinujo Tanakaová /
CZT 116 min. / 35mm
Příběh sourozenců, chlapce a dívky,
zavlečených do otroctví. Film, jehož
„zničující“ prostá krása byla právem
přirovnávána k dílům velkých antických
autorů, bez citového vydírání dosahujících
těch nejsilnějších katarzních účinků. Téma
humanity a emancipace lidské bytosti
v příběhu, který svým hrdinům právě tyto
hodnoty odpírá.
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ČTVRTEK 25/10
20.30 Thierry Frémaux / Lumière! / Lumière!
L’aventure commence
Francie 2016 / produkce: Bertrand
Tavernier / 90 min. / DCP
Známe filmy Louise Lumièra, bezpochyby
prvního filmaře, který si zasluhuje být
nazýván umělcem? V kolika sestřizích
a antologiích jsme už viděli Příjezd vlaku
(1895) nebo Odchod z továrny (1894-95)?
Ne, dosud jsme neznali víc než chabé stíny
těch filmů. Co nám nyní předkládá historik
Thierry Frémaux (už několik let též hlavní
umělecký ředitel festivalu v Cannes), je
i pro znalce velké překvapení. Sto osm (!)
čerstvě restaurovaných snímků v obvyklé
lumièrovské délce padesáti sekund nám
teprve teď dovolí opravdu naplno zažít
všechny jejich fotogenické kvality a docenit
neobyčejný talent muže, který je vytvořil.
Frémauxovy analytické postřehy míří vždy
k jádru věci a hudba Lumièrova současníka
Saint-Saënse je vybraná s obdivuhodným
citem. V samém závěru se pak ještě staneme
svědky remaku Odchodu z továrny ze
17. října roku 2015. Natočil ho jistý
Martin Scorsese.
PÁTEK 26/10
18.00 Na prahu nové doby
Ve dnech 26. až 29. října 2018 proběhne
v hlavní budově Akademie věd ČR na Národní
třídě mezioborová konference Na prahu nové
doby, věnovaná počátkům Československé
republiky. Doprovodným programem
k této konferenci je mimo jiné tato malá
filmová přehlídka, která nejen účastníkům
konference, ale i dalším zájemcům připomene
českou kinematografii v prvních letech
existence Československa, a to v širším
kontextu – zpravodajským filmem počínaje,
přes krátkometrážní rané hrané filmy až po
celovečerní snímek Plukovník Švec, jenž
byl natočen jako připomínka legionářských
tradic.
První hrané filmy první republiky
ČSR 1919–1920 / 80 min. / 35mm
Československá kinematografie vstupuje
do prvních let existence samostatné
republiky významně zasažena válečnými
událostmi, které výrazně utlumily výrobu
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českých hraných filmů, na druhou stranu
ale způsobily diváckou konjunkturu,
jež iniciovala vznik nových produkčních
společností. V prvních poválečných letech
zažívá český hraný film období rozkvětu
i podnikatelské nestability, ale také
neobvyklého rozvoje žánrů, což dokládají
i snímky, které budou promítnuty: Noc
na Karlštejně (1919, r. Olaf Larus-Racek,
44 min.), Byl první máj (1919,
r. Thea Červenková), Zloděj (1919, r. Thea
Červenková, 10 min.) a Šílený lékař (1920,
r. Drahoš Želenský, 38 min.). Úvodní slovo:
filmová historička Tereza Cz Dvořáková
SOBOTA 27/10
18.00 Na prahu nové doby
↓
Svatopluk Innemann / Plukovník Švec
ČSR 1929 / hrají: Bedřich Karen,
Otto Zahrádka, Fred Bulín, František
Roland, Josef Rovenský, Zdena
Kavková, Káťa Inglerová-Černá /
118 min. / 35mm
Stejnojmenná divadelní hra Rudolfa Medka
byla poprvé inscenována v Národním
divadle v roce 1928 k 10. výročí vzniku
Československé republiky. Text vyvolal kvůli
svému protibolševickému vyznění poměrně
silné polemiky. Již o rok později látku začala
pro natáčení připravovat společnost OceanFilm. Režie se ujal Svatopluk Innemann, jenž
protibolševické vyznění dále akcentoval.
Snímek měl premiéru v únoru 1930 a stal se
prvním českým titulem, který získal označení
kulturně osvětový film, což mimo jiné
přineslo producentovi filmu úlevy na daních.
Úvodní slovo: filmová historička Tereza Cz
Dvořáková
NEDĚLE 28/10
18.00 Na prahu nové doby
↓
Dokumentaristé o vzniku
Československa
ČSR 1911–1919 / 90 min. / 35mm
Na stovkách metrů filmového pásu jsou
zachyceny prchavé okamžiky minulosti:
všednodennosti staré Prahy před vypuknutím
krvavého konfliktu, život válečné Prahy,
slavnost 50. výročí Národního divadla
v květnu 1918 za účasti Václava Klofáče,

Karla Kramáře a Aloise Rašína, vojenská
demonstrace na Staroměstském náměstí,
likvidace symbolů habsburské monarchie,
slavnostní průvod na Václavském náměstí,
příjezd prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka
a další – známé či pozapomenuté –
události. I když jsou to záběry nesestavené
a chronologicky neuspořádané, umožní
nám si učinit alespoň přibližnou představu
o prvních měsících naší republiky. Úvodní
slovo: kurátor NFA Jiří Novotný
PONDĚLÍ 29/10
20.30 A
 lain Tanner / V bílém městě /
Dans la ville blanche
Švýcarsko – Portugalsko 1983 /
hrají: Bruno Ganz, Teresa
Madrugaová, Julia Vonderlinnová /
CZT / 108 min. / 35mm
Po mystických Světelných letech (1981)
upoutal Alain Tanner pozornost svým
dalším, tentokrát velmi poetickým filmem
V bílém městě. Jeho hrdina Paul je
lodním mechanikem a loď, na níž pracuje,
zakotví v Lisabonu. Muž se rozhodne
ignorovat dobu vyplutí, zůstane ve městě
a labužnicky nasává atmosféru neznámého
prostředí. Město Lisabon tu hraje podobně
důležitou roli jako ve filmu Wima Wenderse
Lisabonský příběh (1994). Avšak Tannerovi,
stejně jako Wendersovi, jde především
o vlastní představu o tomto městě a životě
v něm. Tak jako Wendersův hrdina-zvukař
naslouchá ruchům, jež jsou pro toto
slunečné místo příznačné, Paul fotografuje,
natáčí a kazety pak posílá své ženě Elise,
která se jejich prostřednictvím snaží
porozumět jeho rozhodnutí.
ÚTERÝ 30/10
18.00 M
 izoguči 120
↓
Kendži Mizoguči / Život milostnice
O’Haru / Saikaku ičidai onna
Japonsko 1952 / hrají: Kinujo
Tanakaová, Toširó Mifune /
CZT / 128 min. / 35mm
Příběh strastiplné životní pouti krásné
dcery zámožného kupce divák rozplétá
pomocí vzpomínek stárnoucí kurtizány, jež
vstoupila do chrámu, aby se tady na okamžik
pozastavila nad svým smutným osudem.
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Proud dávno zasutých obrazů vyvolá jedna
z mnoha svatých soch, která ženě připomene
tvář jejího někdejšího mladého milence, za
něhož se nesměla provdat kvůli rozdílnému
společenskému postavení.
ÚTERÝ 30/10
20.30 Claude Autant-Lara / Postarej se
o Amálku / Occupe-toi d’Amélie
Francie 1949 / hrají: Danielle
Darrieuxová, Julien Carette, Jean
Desailly, André Bervil, Jean-Pierre
Mocky / CZT / 74 min. / 35mm

klasický film Salamandr je toho víc než
jasným dokladem, „tentokrát jsem pro
herce napsal skutečné dialogy. Jak vidíte,
vyvíjím se.“ Nicméně i v tomto filmu platí,
že důležitější než líčení děje je pro Alaina
Tannera vytvoření atmosféry, v níž nechá
své postavy žít jejich osudy.

Jeden z nejlepších evropských filmařů
40. let na vrcholu svých sil: Claude AutantLara a jeho komedie Postarej se o Amálku.
Pro české prostředí vznikl snímek v ten
nejméně vhodný čas: v roce 1949, kdy se
nákup „západních“ filmů do našich kin na
několik let prakticky zastavil. Ale i v zemi
svého vzniku ho několik generací diváků
nemohlo spatřit, tam kvůli sporům s dědici
práv dramatika Georgese Feydeaua, podle
jehož stejnojmenné frašky z roku 1908
o koketní Amálii a patáliích kolem jejího
sňatku se zrádným milencem byl film
natočen. Obnovená premiéra, k níž ve Francii
došlo 28. ledna 2009, se stala událostí.
Až surreálná „vyšinutost“, s níž AutantLara žene děj kupředu, ohromila nejednoho
kritika; málokterý také opomněl upozornit,
že rušení hranic mezi realitou a snem, mezi
divadlem a filmem i mezi děním na plátně
a před plátnem předběhlo dobu o desítky
let (zmiňme jen Woodyho Allena a jeho
Purpurovou růži z Káhiry). 45 let po zatím
jediné projekci filmu v Ponrepu je nejvyšší
čas učinit aspoň první krok k docenění
tohoto filmového skvostu i v Čechách.
STŘEDA 31/10
18.00 Alain Tanner / Žena z Rose Hillu /
La femme de Rose Hill
Švýcarsko 1989 / hrají: Marie
Gaiduová, Jean-Philippe Écoffey,
Roger Jendly / CZT / 88 min. / 35mm
Mladou černošku z ostrova v Indickém
oceánu si v katalogu sňatkové kanceláře
vyhlédne sedlák ze švýcarského kantonu
Vaud a ožení se s ní. „Dřív jsem se
scénářům a tradičním způsobům vyprávění
příběhů vysmíval,“ přiznává tvůrce, jehož
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Jako zdůvodnění (jako kdyby nějaké potřeboval),
že nikdy nebyl filmovým vědcem, mi Christian Metz
napsal v dopise z 19. května 1993 tohle:
„Nebyl jsem jím, protože kinematografie je moc
maličká věc. Na dlouhé pouti lidského ducha se
nepodílela. Dokonce ani v kinematografickém
dvacátém století se na ní nepodílela.“
Já bych až tak pesimistický nebyl, ale jako výzva
k pokoře pro všechny, kdo píší o filmu, mi to přijde
užitečné.
Jacques Aumont (jaro 2018)

Avšak film ve svém narcismu, ve svém zahledění
do sebe, navazuje dialog s ostatní kulturou jen
zřídka. Kolikrát v historii se ostatně přihodilo, že
se film aktivně účastnil vytváření intelektuální
atmosféry své doby? U nás, myslím, ani jednou.
(…) Nacházím v historii romány a divadelní hry,
jména malířů a skladatelů, ale marně si vzpomínám
na jediný film, bez něhož bych si nedovedl to nebo
ono období představit. Bez něhož by to nebo ono
období nebylo možné, jako není možné bez jistého
románu nebo jisté hry.
Pavel Juráček (červen – červenec 1964)
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Cykly Ponrepo dětem
a Kapitoly z dějin (filmu) připravili
Matěj Forejt, Ariana Horáčková
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Grafický design
Petr Babák, Jan Matoušek (Laboratoř)
www.laboratory.cz

FILMOVÉHO
ARCHIVU

Grafická úprava a sazba
Pepa Ledvina
Tisk
Profi-tisk, s.r.o. (www.profitisk.cz)
Vydal
Národní filmový archiv
Malešická 12, 130 00 Praha 3
Česká republika
www.nfa.cz

Ponrepo
– kino Národního filmového archivu
Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1
Pokladna
Po–So 16.30–20.45
Ne
14.00–20.45
T
+420 778 522 708

srpen 2018
změna programu vyhrazena
Vysvětlivky
CZT – české titulky
EF – English Friendly

Ve dnech, kdy se nepromítá, je pokladna
uzavřena. Online předprodej vstupenek
na www.goout.cz.
www.nfa.cz
www.facebook.com/kinoponrepo
www.twitter.com/KinoPonrepo

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