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Neděle 04/01
15.00 A
 nimace v akci – pásma
krátkých animovaných filmů
zemí Visegrádu / s 37

Sobota 17/01
17.30 L
 unapark filmových vynálezů / s. 40
20.00 Peter Glenville / Období zkoušek / s. 40

Úterý 06/01
17.30 Karel Kachyňa / Ucho / s. 33
Středa 07/01
17.30 Jean Renoir / Velká iluze / s. 9
20.00 Mike Nichols / Kdo se bojí Virginie
Woolfové? / s. 37
Čtvrtek 08/01
17.30 Ettore Scola / Zvláštní den / s. 37
Pátek 09/01
17.30 George Roy Hill / Správná dívka / s. 37
20.00 David Lynch / Zběsilost v srdci / s. 37

Program

Sobota 10/01
17.30 Brunello Rondi / Démon / s. 38
20.00 Jean‑Luc Godard /
U konce s dechem / s. 38
Neděle 11/01
15.00 A
 nimace v akci – pásma
krátkých animovaných filmů
zemí Visegrádu / s. 38
19.00 F
 ilmový speciál Just! Impro / s. 39
Pondělí 12/01
17.30 Pearl Whiteová – první akční
hrdin(k)a / s. 29
20.00 Luchino Visconti / Cizinec / s. 39
Úterý 13/01
15.30 Kapitoly z dějin filmu / s. 39
17.30 František Vláčil /
Stíny horkého léta / s. 33
20.00 Jean‑Luc Godard /
Bláznivý Petříček / s. 39
Středa 14/01
17.30 Jan Němec v knize
i ve skutečnosti / s. 39
20.00 Jean Renoir / Fena / s. 10
Pátek 16/01
19.30 Svatopluk Innemann / Milenky
starého kriminálníka / s. 39
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Neděle 18/01
15.00 A
 nimace v akci – pásma
krátkých animovaných filmů
zemí Visegrádu / s. 40
Pondělí 19/01
17.30 L
 judmil Kirkov / Rovnováha / s. 40
20.00 L
 uis Buñuel /
Nenápadný půvab buržoazie / s. 17
Úterý 20/01
17.30 Z
 byněk Brynych /
Stíhán a podezřelý / s. 33
20.00 F
 ederico Fellini /
A loď pluje / s. 41
Středa 21/01
17.30 M
 ichael Havas – výpravy
za vizuální antropologií II. / s. 41
20.00 J
 ean Renoir /
Boudu z vody vytažený / s. 10
Čtvrtek 22/01
17.30 M
 ike Nichols / Den delfína / s. 41
Pátek 23/01
17.30 F
 ranklin J. Schaffner /
Ten nejlepší / s. 41
20.00 L
 uis Buñuel / Viridiana / s. 18
Neděle 25/01
15.00 A
 nimace v akci – pásma
krátkých animovaných filmů
zemí Visegrádu / s. 42
18.00 F
 ederico Fellini /
Casanova / s. 42
Pondělí 26/01
17.30 M
 ike Nichols /
Silkwoodová / s. 42
20.00 L
 uis Buñuel /
Anděl zkázy / s. 18
Úterý 27/01
15.30 K
 apitoly z dějin filmu / s. 42
17.30 M
 artin Hollý ml. / Tichá bolest / s. 33
20.00 A
 kira Kurosawa / Rašómon / s. 42
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Středa 28/01
17.30 Zoltán Fábri / Setkání Bálinta
Fabiána s Bohem / s. 43
20.00 Jean Renoir / Zločin pana
Langa / Výlet do přírody / s. 11

Neděle 08/02
15.00 P
 ohádkové pásmo / s. 46
17.30 Melvin Frank /
Zajatec Druhé avenue / s. 46
Pondělí 09/02
17.30 Film před sto lety – Ďábelská
rapsodie / s. 31
20.00 Luis Buñuel / On / s. 21

Čtvrtek 29/01
17.30 Tay Garnett / Tři v kruhu / s. 43
Pátek 30/01
17.30 Félix Máriássy /
Neděle ve všední den / s. 43
20.00 Luis Buñuel / Nazarín / s. 18

Úterý 10/02
15.30 Kapitoly z dějin filmu / s. 47
17.30 Josef Mach / Paleta lásky / s. 33
20.00 Boris Barnet / Předměstí / s. 25

Sobota 31/01
17.30 Daniel Petrie /
Pevnost Apačů v Bronxu / s. 43
20.00 Federico Fellini /
Ginger a Fred / s. 44

Středa 11/02
17.30 Suzana Amaralová /
Hodina pro mou hvězdu / s. 46
20.00 Jena Renoir / Toni / s. 14

Neděle 01/02
15.00 Lunapark filmových vynálezů / s. 44
17.30 George Miller /
Muž od sněžné řeky / s. 44
Pondělí 02/02
17.30 Michail Kalatozov /
Sůl pro Svanetii / s. 44
20.00 Luis Buñuel / Tristana / s. 21
Úterý 03/02
17.30 Martin Frič / Tajemství krve / s. 33
20.00 Boris Barnet / Činžák na Trubné ulici /
Na březích modrého moře / s. 25
Středa 04/02
17.30 Joseph L. Mankiewicz / Vše o Evě / s. 44
20.00 Jean Renoir / Děvčátko se
sirkami / Noc na křižovatce / s. 13
Čtvrtek 05/02
17.30 Josef von Sternberg / Modrý anděl / s. 45
Pátek 06/02
17.30 Ralph Nelson / Charly / s. 45
20.00 Luis Buñuel / Zlatý věk /
Šimon na poušti / s. 21

Čtvrtek 12/02
17.30 Antonio Pietrangeli /
Znal jsem ji dobře / s. 46
Pátek 13/02
17.30 James B. Harris / Polda / s. 46
20.00 Luis Buñuel / Deník komorné / s. 22
Sobota 14/02
18.00 Jerzy Hoffman / Potopa I. / s. 47
Neděle 15/02
15.00 J
 ean Girault /
Četník ze Saint Tropez / s. 47
17.30 R
 obert Z. Leonard /
Tančící Venuše / s. 47
Pondělí 16/02
17.30 Norman Jewison /
V žáru noci / s. 47
20.00 Luis Buñuel / Mléčná
dráha / Andaluský pes / s. 22
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Pátek 20/02
17.30 Jean‑Paul Rappeneau /
Cyrano z Bergeracu / s. 48
21.00 J
 ohn Milius / Barbar Conan / s. 49
Sobota 21/02
17.30 J
 erzy Hoffman /
Potopa II. / s. 49
20.00 E
 ric Rohmer /
Noci v úplňku / s. 49
Neděle 22/02
15.00 B
 yl jednou pan Ponrepo / s. 49
17.30 L
 uis Buñuel / Cesta do nebe /
Země bez chleba / s. 22
20.00 J
 ana Ševčíková / Piemule / s. 49
Pondělí 23/02
17.30 M
 ene Tekel – festival
proti totalitě / s. 50
20.00 L
 uis Buñuel / Zločinný život
Archibalda de la Cruz / s. 22
Úterý 24/02
15.30 K
 apitoly z dějin filmu / s. 50
17.30 V
 áclav Krška / Z mého života / s. 35
20.00 M
 ene Tekel – festival
proti totalitě / s. 50
Středa 25/02
17.30 M
 ene Tekel – festival
proti totalitě / s. 50
20.00 J
 ean Renoir / Marseillaisa / s. 14
Čtvrtek 26/02
17.30 M
 ene Tekel – festival
proti totalitě / s. 50

Úterý 17/02
17.30 Jan S. Kolár / Svatý Václav / s. 33
20.00 Eric Rohmer / Moje noc u Maud / s. 48

Sobota 07/02
17.30 Tony Gatlif / Princové / s. 45
20.00 Bertrand Bonello / Saint Laurent / s. 45
6

Čtvrtek 19/02
17.30 B
 oris Barnet /
Moskevská modistka / s. 27

Středa 18/02
17.30 Jaromil Jireš /
Valerie a týden divů / s. 48
20.00 Jean Renoir / Člověk bestie / s. 14

Pátek 27/02
17.30 L
 uis Buñuel / Susana / s. 23
20.00 J
 ean Renoir / Muž z Jihu / s. 15
Sobota 28/02
17.30 L
 uis Buñuel / Dobrodružství
Robinsona Crusoe / s. 23
20.00 K
 ornél Mundruczó /
Bílý Bůh / s. 50
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„Kdo se umí dívat, nemusí se ptát.“
Franz Kafka

Renoir –
De rerum
natura

Inventura starých brožur Ponrepa
prozradí, že to bylo před více než pěti
lety, v říjnu roku 2009, kdy plátno našeho
kina naposledy patřilo muži řečenému
„le patron“. Nemáme v úmyslu se zde
pokoušet o další „úvod do Renoira“ podobný
tomu, který jsme nabídli tehdy. Mohli bychom
se snadno dostat do situace Andrého
Bazina, když píše – doslova z posledních
sil – v dopise Truffautovi 7. července 1958:
„Kroužím kolem Renoira. (…) Budu na
to muset jít více zpříma, dospěl jsem ale
k bodu, kde vím buď příliš mnoho nebo
příliš málo. Příliš mnoho, než abych se více
uskrovnil a opomíjel příhraniční oblasti,
stále ještě ne dost, abych mohl vyplnit
všechna políčka téhle křížovky.“ André
Bazin psal v padesátých letech monografii
Jeana Renoira. Dopsat ji mu nebylo souzeno.
V jednadvacátém století, v němž už můžeme
vybírat z desítek monografií, zůstává tajenka
„de rerum cinema“ stále nerozluštěná.
Co zajišťuje nikdy nekončící „kroužení
kolem Renoira“, je mimo jiné vliv „patronova“
díla na jiné filmaře. Celý rok 2015 bude
stát ve znamení asi nejprominentnějšího
ze všech žáků téhle virtuální školy, která
vydá za sto reálných kamenných akademií.
Orsonu Wellesovi (1915–1985) bylo
čtyřiadvacet let, když měla esence
Renoirovy tvorby nazvaná Pravidla hry
v létě 1939 v Paříži svou (katastrofálně
neúspěšnou) premiéru. Neuplyne víc než
jeden rok a žák se v Hollywoodu pustí do
natáčení své mistrovské zkoušky… dá jí
jméno Občan Kane.
Mike Nichols, režisér Absolventa a několika
filmů, které tento měsíc uvádíme, vzpomíná
na jeden rozhovor s Orsonem Wellesem,
s nímž v roce 1970 natáčel film Hlava 22.
„We were talking about Jean Renoir one day
on the set and Orson said, very touchingly,
that Renoir was a great man but that
unfortunately Renoir didn’t like his pictures.
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And then he said, ‘Of course, if I were
Renoir I wouldn’t like my pictures either’.“
(Jednoho dne jsme na place mluvili o Jeanu
Renoirovi a Orson řekl něco moc dojemného.
Renoir byl prý velký muž, ale Orsonovy filmy
neměl rád. A dodal, že být Renoirem on, taky
by je neměl rád.)
Welles zde neměl úplně pravdu. 26. května
roku 1941 píše Renoir v dopise Saint
‑Exupérymu: „Abychom si rozuměli: šéfové
studií jsou zde (v USA) nesmírně důležití
a mohou rozhodovat o všem. Nehodlají se
ale pouštět do podniků, které se vymykají
průměru a jež, kdyby selhaly, by jim vynesly
pokárání z New Yorku. Nemohli by se přitom
bránit obvyklým argumentem:,Copak jsem
mohl předvídat, že se ten příběh nebude
divákům líbit, když loni úplně podobný
příběh vydělal tolik peněz?‘
Vezměme ale příklad Orsona Wellese.
Ten směl pojednat netuctový příběh
způsobem naprosto se lišícím od metod,
které jsou zde běžné. Jenže Welles byl na
režisérské místo dosazen jedním z šéfů RKO,
který zastupoval finanční zájmy této firmy,
a to pak dovolilo Wellesovi, aby v tom domě
dělal to, co chtěl.“
Ale zpět k pisateli dopisu, o jeho žákovi
letos ještě uslyšíme opravdu hodně…

Středa 07/01
17.30 V
 elká iluze /
La Grande illusion
Francie 1938 / hrají: Pierre Fresnay,
Erich von Stroheim, Marcel Dalio, Jean
Gabin, Dita Parlo, Jean Dasté, Gaston
Modot, Julien Carette, Jacques
Becker / CZT / 105 min. / 35mm
+ krátký film Historie neznámého
vojína / r. Henri Storck / Belgie 1932 /
11 min. / 35mm
„Velká iluze je náš úhlavní filmový nepřítel.“
Joseph Goebbels
„Všichni demokraté by měli tento film vidět.“
F. D. Roosevelt
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Druhý nejslavnější Renoirův film měl na
rozdíl od Pravidel hry obrovský úspěch už
v době svého vzniku. Na něm měl svůj podíl
vedle plejády slavných hereckých osobností
v čele s trojhvězdím Fresnay‑Stroheim‑Gabin
také scénář, na Renoirovy poměry nezvykle
přísně bdící nad dramaturgickou logikou,
omezující jindy obvyklá vybočení z hlavní
dějové linie a vyslovující jasné poselství.
V tomto filmu o iluzi překonatelných hranic
staví scénář před diváky všechny myslitelné
hranice, zátarasy, bariéry a předsudky, ale
ne v reji náznaků a krátkých spojů, nýbrž ve
zřetelném uspořádání. Se stejnou pečlivostí
se pak postupuje i ve vyvracení předsudků
a v překonávání hranic, takže „cílový“, už
zcela bezbariérový obraz filmu bude bílá
plocha, jenom se dvěma tečkami (Dalio
a Gabin), které se k němu propracovaly.
Středa 14/01
20.00 Fena / La Chienne
Francie 1931 / hrají: Michel Simon,
Janie Marèseová, Georges Flamant /
CZT / 90 min. / 35mm
„He is the greatest of all directors;
he justifies cinema. But he shrugs off
the weight of, ‘masterpieces’ or ‘definitive
statements.’ The impossibility of grasping
final solutions of perfect works is his ‘rule’.“
David Thomson (The New
Biographical Dictionary of Film, 2002)
Fena je příběh nesmělého úředníčka, který
hledá před manželčiným nepřetržitým
verbálním terorem útěchu v malování a je
nic netuše vysáván krásnou, leč ordinérní
prostitutkou slepě oddanou bezohlednému,
nádherně ničemnému pasákovi. V postižení
nepřikrášlených charakterů je Fena – místy
velmi břitká a úsečná tragikomedie – jedním
z nejhlubších Renoirových filmů. Ve srovnání
s moralizujícími dramaty své doby (např.
s prvorepublikovými českými, mezi nimiž ani
ta nejlepší nebyla nikdy tímto způsobem
„dospělá“) je stejně netypický jako
v inscenační rovině, kde volba postavení
kamery, její pohyby a občasné drobné jízdy
dávají zapomenout na technické překážky,
10

které bylo při jejich realizaci v roce 1931
nutné překonat. V neposlední řadě jde
o první velký experiment s realistickým
využitím zvuku. V závěru filmu, v němž se
Michel Simon zpovídá svému kumpánovi ze
všech hříchů včetně vraždy, mu přítel skoro
mimoděk udělí jedno překvapivě nevzrušené
stručné rozhřešení, které by vlastně mohlo
stát nadepsáno jako motto nad celou životní
filosofií Jeana Renoira.
Středa 21/01
20.00 Boudu z vody vytažený /
Boudu sauvé des eaux
Francie 1932 / hrají: Michel Simon,
Charles Granval, Marcelle Hainiaová,
Sévérine Lerczinská, Jean Dasté,
Jacques Becker / CZT / 80 min. / 35mm
+ krátký film Babiččina encyklopedie /
r. Walerian Borowczyk /
Francie 1963 / 7 min. / 35mm
„Vše, čemu dnes říkáme kultura, vzdělání,
civilizace, to vše se jednou zjeví před
soudcem, od něhož není odvolání: před
Dionýsem.“
Friedrich Nietzsche
„Kant má čisté ruce… ale nemá ruce.“
Charles Péguy
Nevychovaný tulák jménem Boudu (Michel
Simon) se dostane do spořádané měšťácké
rodiny, jejíž morálku brzy úspěšně rozloží
(a obnaží), ale nakonec ze strachu, že by
mohl být civilizován, se opět rozhodne pro
živel, z něhož byl na začátku vytažen. Hlavní
konflikt příběhu nespočívá v protikladu
svobody a měšťácké prudérnosti, tulákův
zachránce je naopak hrdý na své načtené
volnomyšlenkářství. Jeho knižním
osvícenstvím otřese v základech živočišné
stvoření, které si svou svobodu nese
v sobě a dovolí si dokonce pohrdnout tím,
nač bývají liberálové nejvíce hrdí: jejich
jalovou dobročinností. Kontrast rétorického
libertinství „osvícené“ společnosti
a nenucenosti opravdové svobody je dnes
pravděpodobně aktuálnější než ve třicátých
letech minulého století. Film, vzniklý podle
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námětu nenáročné divadelní frašky, se
stal i po formální stránce jedním z vrcholů
Renoirovy tvorby. V mistrovské expozici
sledujeme střídavě knihkupce Lestingoise
flirtujícího se svou služkou a tuláka
hledajícího v lese svého ztraceného psa.
Volba postavení kamery, využití původního
zvuku, montáž, lakonicky úsečné vyprávění
a několik diskrétních gagů – to vše vytváří
dohromady jedinečnou atmosféru. Pokud
bychom chtěli absolvovat „rychlokurs
v Renoirovi“, v tom, co je na něm nejcennější
(a možná na kinematografii jako takové),
pak nejlépe v nenápadné první čtvrthodině
tohoto filmu.
Z mnoha pokusů vyjádřit diváckou zkušenost
slovy (např. samostatná kniha Richarda
Bostona Boudu Saved From Drowning,
1994) vybíráme svědectví Alaina Bergaly
z 588. čísla Cahiers du cinéma:
„Nedávno jsem se v rámci semináře o práci
s herci díval s mými studenty na FEMISu
(= pařížská filmová škola) na film Boudu
z vody vytažený. Co mne nejvíce zarazilo,
ačkoli jsem snímek viděl už po x‑té, je
síla Renoirových řešení. Namísto běžného
rozzáběrování (dekupáže) koncipuje své
záběry spíš podle toho, kam míří. V tomto
útočení je vždy cosi libovolného, pudového,
co se vzpírá logice, ať už racionální, nebo
narativní logice montáže. Často je jasné,
že Renoir točil různé soubory právě z jejich
nepřipravené strany. Tím získávají záběry onu
geniální „ne‑zřízenost“, kde vše, co je živé,
vždycky zvítězí nad programem. Ve srovnání
se silou tohoto přepadávání jsou technické
nedokonalosti naprosto bez významu.“
Středa 28/01
20.00 Zločin pana Langa /
Le Crime de Monsieur Lange
Francie 1935 / hrají: René Lefèvre,
Jules Berry, Sylvia Batailleová,
Florelle, Jacques Brunius, Marcel
Lévesque / CZT / 75 min. / 35mm
„Příroda to dělá jako Shakespeare a Goethe,
v jejichž dílech je každé postavě, jakmile ji
vidíme jednat a mluvit, dáno za pravdu, byť
by to byl sám ďábel, protože je pojata tak

objektivně, že jsme vtaženi do jejího zájmu
a přinuceni ke spoluúčasti.“
Arthur Schopenhauer
Zločin pana Langa je jakási optimistická
generální zkouška pesimistických Pravidel
hry (1939), s nimiž má společné i to,
že žádnou z postav a žádný z dějových
motivů nelze označit za vedlejší. Odráží
naději z krátkého období vlády tzv. lidové
fronty. Režisérovy sympatie jsou jasně na
straně obyčejných lidí, kteří vezmou podnik
kolektivně do vlastních rukou. Renoirovo
vidění světa je však natolik komplexní, že
nedovolí sebemenší náznak jednostranného
agitátorství, jak ho známe z tehdejšího
sovětského „socialistického realismu“. Téměř
komunistický ráj zde sice ohrožuje ďábelský
kapitalista Batala, ale Renoir jej nechá hrát
Julesem Berrym s takovou vervou, drzostí,
proradností a chutí k životu (a k ženám), že
není možné ho nenávidět. Jako Toni liší se
i Zločin pana Langa od obvyklých sociálních
dramat tím, jak veškeré dění podřizuje lásce,
od té nejzištnější (Batala), přes nemotorně
komickou (Lange), až po nevinně křehkou,
poetickou. Dvůr uprostřed několika domů,
v nichž pracují muži (tiskárna) a ženy
(prádelna), v nichž se oslavuje, vtipkuje,
řeční a miluje, prostor, v němž opravdu
viditelně „vše souvisí se vším“, vyjadřuje
v geniální zkratce celé Renoirovo vidění
světa. Zároveň je to nádherná metafora
ideální demokracie, skutečné „demokracie
zdola“, která byla za Renoirových časů
utopií… a zůstala jí dodnes.
Výlet do přírody /
Une partie de campagne
Francie 1936 / hrají: Sylvia Batailleová,
Jacques Brunius, Georges Darnoux,
Jean Renoir, Jane Markenová,
Henri Cartier‑Bresson / CZT /
38 min. / 35mm
Renoirova poetika se málokomu otevírá
hned napoprvé, až na jednu výjimku. Tou
je Výlet do přírody, hostina pro smysly
všeho druhu (Renoir tu příznačně sám
vystupuje ve vedlejší roli patrona zájezdního
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hostince!) a jejich oslava. Film, který
si diváka obejme a divák na konci lituje
jedině, že to celé trvalo necelých čtyřicet
minut. Krátkou délku filmu a jeho o deset
let opožděnou premiéru zavinily finanční
problémy, ale vynucená stručnost jenom
podtrhla základní téma: pomíjivost štěstí
a přírodního i lidského léta. Jacques
Becker, který bděl nad konečným sestřihem,
byl po mnohaleté práci po Mistrově boku
zárukou věrnosti původním intencím, takže
vznikl film, jehož zastánci přísahají, že
v něm „nechybí ani minuta“. Pro historiky
v sobě skrývá Výlet do přírody určité
riziko, protože názvem, syžetem i některými
motivy (scéna na houpačce v duchu
obrazů Augusta Renoira – a před ním již
Fragonarda) svádí k automatickému chápaní
Jeana Renoira jako filmového impresionisty,
jdoucího v otcových stopách. Pro pochopení
Renoirova celkového díla je toto srovnání
spíše ošidné, opojení impresionistickým
„plynutím“ není samo o sobě zárukou
pro pochopení více „pozemského“ kouzla
Zločinu pana Langa nebo Toniho…
Adaptace Maupassantova Výletu do přírody
není ani evokací literatury, ani malířství,
ale FILMEM, proti němuž se ukázal čas jako
naprosto bezmocný. Nepochopitelný zázrak.
Středa 04/02
20.00 Noc na křižovatce /
La Nuit de carrefour
Francie 1932 / hrají: Pierre Renoir,
Georges Térof, Winna Winifriedová,
Jean Mitry / 71 min. / CZT / 35mm
+ krátký film Děvčátko se sirkami /
Francie 1927 / 28 min. / 35mm
„Člověk cítí bázeň tváří v tvář tomuto
podivnému a poetickému filmu.“
Godard
Noc na křižovatce vznikla patnáct let
předtím, než Jean Cocteau uspořádal
v Biarritzu první „festival prokletých filmů“.
Co je to prokletý film? Rozhodně to není
mistrovské dílo – těch natočil Renoir víc
než dost; není to ani jeho opak. Prokletý je
film tehdy, když jde neomaleně proti všem
12
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očekáváním nejen běžného, ale i náročného
diváka – je to film, jaký by „správně neměl
být“. Nikdy se z vypískaného díla nestane
všeobecně uznávanou klasikou (jako se
to stalo Pravidlům hry), jednou provždy
zůstane určen jedincům, kteří dokáží „vidět
víc“. Kdo jiný by se měl zamilovat do Noci
na křižovatce, než Jean‑Luc Godard, který
z nerespektování pravidel udělal metodu;
některé z nejnadšenějších vět na adresu
Noci na křižovatce pocházejí právě od něj.
Že se film velmi líbil Georgesu Simenonovi,
je už překvapivější. Čtyři pozdější snímky
podle stejné předlohy, které vznikly v letech
1962, 1969, 1984 a 1992, odvyprávěly
Simenonův detektivní příběh v obvyklém
duchu. Oproti nim je tento nejranější film
s postavou komisaře Maigreta (Renoirův
bratr Pierre, který ho hraje, se Simenonovi
taktéž zamlouval víc než pozdější filmoví
Maigretové, velkého Gabina nevyjímaje)
spontánním surrealismem, proti němuž nám
bude připadat i tak svébytná a atypická
simenonovská adaptace, jakou byl
nedávný mistrovský snímek Bély Tarra Muž
z Londýna, jen jako solidní umělecký film.
Poezie prokletého filmu vzniká jinak, je
záhadou sám o sobě, absolutně nenaplňuje
očekávání správně vyprávěného žánrového
filmu, „správného“ hraní, rozzáběrování,
střihu, ozvučení, postsynchronů. Je plný
náhlých skoků, hrbolů, zrádných výpustek,
nebo naopak obsesivních opakování
určitých záběrů. Nic v něm neplyne ladně,
jeho estetika je nehledaně „syrová“. Není
ani „správně špatný“ (není totiž vůbec
špatný). Je ale samozřejmě noční můrou
všech vyznavačů „dobrého řemesla“,
kteří otravovali atmosféru už v Renoirově
době a za našich dnů chytrácky blogují
na internetových databázích a absolvují
filmového školy, aby nás pak ohromovali
svými na míru střiženými artovými produkty.
Punc prokletosti Noci na křižovatce ještě
podpořil velký časový odstup a to, v jakém
rozsahu (a kráse!) se zub času podepsal
na kopii, kterou uvidíme. Koho zajímá
dokonalost, měl by tohoto Renoira raději
vynechat. Je to nemožný film.
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Středa 11/02
20.00 Toni / Toni
Francie 1933 / hrají: Charles Blavette,
Jenny Héliaová, Edouard Delmont,
Max Dalban / CZT / 75 min. / 35mm
+ krátký film Koncerty J. S. Bacha /
r. Ludwik Perski / Polsko 1965 /
9 min. / 35mm
Vyzdvihování Toniho jako předchůdce
italského neorealismu je logické (nehledě na
to, že Luchino Visconti začínal jako Renoirův
asistent), ale Renoira zajímá adresná sociální
kritika méně, než tomu bude u jeho italských
žáků. Na to je příliš nadšen popisem věčných
vášní, proměňujících se ve svůj protiklad,
doslova v běhu, protože v dennodenním
úsilí o vydobytí vezdejšího chleba nezbývá
čas na dlouhá vysvětlování. Dějové zvraty
diktované jihofrancouzským temperamentem
nemají daleko k operní tragice, aniž by se
tím znevažoval realistický popis. Toni je
film natočený jakoby v Cézannově duchu,
neproudí z něj bezprostřední radost jako
z Výletu do přírody, ale fascinuje dokonalou
úměrností formy.
Středa 18/02
20.00 Člověk bestie / La Bête humaine
Francie 1938 / hrají: Jean Gabin,
Simone Simonová, Fernand Ledoux,
Julien Carette, Jean Renoir / CZT /
92 min. / 35mm
+ krátký film Zelená ulice / r. Věra
Chytilová / ČSR 1960 / 8 min. / 35mm
Jeana Gabina obsazoval Renoir často,
ačkoli jej nemůžeme označit za typicky
renoirovského herce. S Gabinovou osobností
přichází do Renoirova světa klasický
tragický hrdina, pevný i v krizových
momentech. Filmy, které s ním natočil,
působí oproti ostatním ukázněněji a díky
tomu vyšly nejvíce vstříc očekáváním
dobové kritiky a diváků. Člověk bestie
a Velká iluze se tak staly Renoirovými
komerčně nejúspěšnějšími díly. Renoir se
jen částečně ztotožňuje s naturalistickým
východiskem Zolova románu, nezajímá
se tolik o „genetickou“ podmíněnost
14

hrdinova jednání, které zde spíše vychází
z obecně lidských vlastností a konfliktů. Ani
nemocný vrah, ani jeho vypočítavá krásná
pokušitelka‑oběť (Simone Simonová) nejsou
pro Renoira „bestie“. Roli tuláka, neprávem
nařčeného z vraždy, v níž bychom si dobře
dokázali představit Michela Simona, si
tentokrát zahrál sám Renoir. Úvodní dlouhá
pasáž s jedoucí lokomotivou sloužila mnoha
generacím filmových studentů jako vzorová
ukázka dynamické montáže.
Středa 25/02
20.00 Marseillaisa / La Marseillaise
Francie 1937 / hrají: Pierre Renoir,
Louis Jouvet, Nadia Sibirskaïa,
Gaston Modot, Julien Carette /
CZT / 122 min. / 35mm
Na webu České televize je dodnes možno
zhlédnout komentář natočený u příležitosti
uvedení filmu Marseillaisa v roce 2012.
Komentář je bohužel zajímavý jen jako
doklad, že Renoir není těžko uchopitelným
filmařem jen pro cinefily, ale i pro
dramaturgy z povolání. Pomiňme otázku,
proč si veřejnoprávní kanál nejprve založí
cyklus s názvem Velikáni filmu a pak si ho
sám zpochybní (pomiňme i obzvlášť úchylnou
novodobou českou zvyklost: hodnocení
uměleckých děl v procentech) a ptejme
se, o čem tedy Marseillaisa vlastně je.
Jednou větou: o tom, co se stane, když
dojde k setkání individualit rozdílného
založení a rozdílného původu a o tom, jak
tato individua působí na společenství,
jehož jsou součástí a jež se definuje podle
měnících se okolností stále nanovo. O lásce
a o věcech, které procházejí žaludkem. Čili
nic jiného, než co sledujeme ve Zločinu pana
Langa nebo v jiných Renoirových filmech,
zvláště v těch předválečných. Postavy
Marseillaisy mají jen na sobě kostýmy
z osmnáctého století a jsou aktéry nebo
jen svědky událostí, popisovaných historiky
Francouzské revoluce – to je celý rozdíl.
Objektivita a spoluúčast – tyto dva pojmy
jsme připomněli již v Schopenhauerově
výroku o tvoření „po vzoru přírody“.
Marseillaisa: vznik ideje národa jako jedné
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velké rodiny, v níž je pro autora každý
člověk – od nejposlednější ženy z lidu
až po bezradného krále Ludvíka XVI. –
sourozencem: sestrou nebo bratrem. V roli
posledního Bourbona… Pierre Renoir.
Pátek 27/02
20.00 M
 už z Jihu / The Southerner
USA 1945 / hrají: Zachary Scott,
Betty Fieldová, J. Carrol Naish,
Norman Lloyd / CZT / 77 min. / 35mm
Čtvrtý z celkem šesti snímků, které
natočil Renoir v americkém exilu, bývá
stroze charakterizován jako sociální
drama z prostředí dělníků bavlnářských
plantáží. Z prvního poválečného festivalu
v Benátkách si film odnesl nejvyšší cenu,
což mu nezabránilo oživit staré spory.
Kolik stylizace a „fikcionalizace“ snese
semidokumentární východisko, se řešilo již
u snímků z třicátých let, násilně řazených do
tzv. poetického realismu. Americká proměna
autorova stylu diskusi dále zkomplikovala,
a to i mezi tak erudovanými zastánci, jakými
byli André Bazin a Eric Rohmer.
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Buñuel –
za hranicemi
surrealismu

Krvavé dějiny Španělska 20. století
zapříčinily, že Luis Buñuel – podobně
jako Pablo Picasso nebo Joan Miró –
strávil převážnou část svého tvůrčího
života jinde než v zemi, v níž se narodil.
Ještě před vítězstvím generála Franca
stihl natočit v republikánském Španělsku
proslulou Zemi bez chleba (1932), dva
neautorizované komerční snímky (1935)
a hudební komedii Do zbraně!, převzatou
po onemocnělém Jeanu Grémillonovi
(1936). Po válce natáčel ve Španělsku
pouze třikrát: v roce 1961 Viridianu, v roce
1969 Tristanu a v roce 1977 svůj poslední
film Tajemný předmět touhy. Některé ze
svých nejlepších filmů vytvořil ve Francii,
ale naprostá většina jeho díla (dvacet
filmů) vznikla v Mexiku, kde se v roce
1946 natrvalo usídlil. V určitém smyslu to
byl dvojitý exil, geografický a estetický.
Podmínky mexického filmového průmyslu,
tolik odlišné od světa pařížské bohémy
přelomu dvacátých a třicátých let, přinutily
nejikoničtějšího surrealistu světového filmu,
aby sám sebe podruhé „vynalezl“, aniž by
se zpronevěřil idejím, které kdysi zrodily
Andaluského psa a Zlatý věk. Co je to za
člověka, který v druhé půli čtyřicátých let,
po desetileté nucené nečinnosti, přijímá
v Mexiku první režijní zakázky, dva „lidové“
komediální snímky s hudebními vložkami?
Zjevně už ne bouřlivácký autor označený
za avantgardistu, ať už proto, aby mohl
být jako takový vynášen do nebes nebo
naopak zatracován jako domnělý zrádce
experimentální školy, jejíž členem –
to je třeba občas připomenout – nikdy
nechtěl být. (Jde tedy o zradu bez
úmyslu a bez vlastního přispění, což
ale kritiky sotva usmíří.)
V exilu se ve válečných čtyřicátých letech
nacházela smetánka předválečného
uměleckého filmu staré Evropy: René
Clair, Fritz Lang, Max Ophüls, Jean
Renoir. Téměř všichni udělali v Hollywoodu
podobnou zkušenost. V jejich dopisech
a vzpomínkách se mísí stížnosti nad úzkými
mantinely „továrny na sny“ a přiznání,
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že právě rigidnější podmínky studiové
práce jim nakonec pomohly dobrat se ve
svém stylovém vývoji k určité klasicistní
střídmosti. Zkrátka, že zkušenost, jež jim
byla direktivně vnucena, vlastně přinesla
dobré ovoce. Na Buñuela měl příchod
do Mexika podobný účinek jako konfrontace
se severoamerickou studiovou mašinérií
u výše zmíněných tvůrců. Technický
pragmatismus triumfoval… ale hrozba
úpadku do rutiny se nenaplnila.
U „zralého“ Buñuela zrozeného po
skončení války pod mexickým sluncem
nenacházíme potřebu programově se
vymezit vůči „obvyklému“ filmu, jako to
udělal Bresson s velkolepou koncepcí
svého „kinematografu“. Nechuť k estetizaci
obrazu a kaligrafickým exhibicím (jež
v poválečném uměleckém filmu sílily
a převládly v šedesátých a sedmdesátých
letech) nicméně Buñuel s Bressonem
naprosto sdílel, stejně jako ji sdílel
s Rossellinim, Eustachem nebo Straubem.
Surreálno, tajemno, absurdno jsou pro
Buñuela přirozenými součástmi reality,
a tak je také filmuje – s výrazovou
ekonomičností hodnou Ozua nebo Howarda
Hawkse. Těžko určit, který kritik nazval
některého z režisérů‑klasiků poprvé
slůvkem „mág“, ale lze doufat, že se za to
smaží v pekle vyhrazenému původcům těch
nejnesmyslnějších klišé.

Pondělí 19/01
20.00 N
 enápadný půvab buržoazie /
Le Charme discret de la bourgeoisie
Francie 1972 / hrají: Fernando Rey,
Delphine Seyrigová, Paul Frankeur,
Stéphane Audranová, Jean‑Pierre
Cassel, Michel Piccoli, Bulle Ogiero‑
vá / CZT / 95 min. / 35mm
+ krátký film Fotograf T. /
r. Vojtěch Novotný, Adam Černich,
Matěj Pecka / 13 min. / HD
„…zdálo se mi, že Sénéchalovi se zdálo, že
jsme byli v divadle…“
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Opakované pokusy několika přátel společně
se navečeřet, kvitované neúspěchem
– a Oscarem za nejlepší neanglicky mluvený
film.
„Přes nedozírnost horizontu, před nímž
se poutníci pohybují, se jejich,cesta‘
podstatně neliší od očarovaného uzavřeného
prostoru, z něhož se marně snažili vykročit
protagonisté Anděla zkázy. Chůze po
ní je pak jen zdánlivým pohybem, ve
skutečnosti je pouhým hybným strnutím.
Metaforicky znázorňuje jedno z mnoha
zdání, jimiž se zahltilo klamně dynamické
bytí novodobých pseudocestovatelů,
těkajících od jednoho,setkání‘ k druhému,
aniž by k opravdovému potkání v silném
smyslu slova mohlo dojít. Mánie vytrvale
se scházet, přemísťovat se a putovat je
tedy pouze povrchní nervozitou, zakrývající
v elegantních poutnících úzkostnou
vnitřní nejistotu. Jejich nezávazná
konverzace, nemizející úsměvy, ustavičná
dbalost o upravený zevnějšek a péče
o zdání,normálního‘ chodu událostí tvoří
jakousi sebeklamnou diskrétní kontinuitu,
pod níž se rozevírá hlubší a pravá
diskontinuita jejich,přerušovaných‘ životů,
totálně oddělených od podstatných otázek
po smysluplném bytí.,Přerušení‘ jako
povrchní projev této osudové přetržitosti
moderní existence se jeví jako poslední
a nicotná existenciální překážka, zatímco
ve skutečnosti je varovným svědectvím
hlubšího zmatení a věští katastrofy, jež
mohou kdykoli ohrozit zdánlivě bezpečný
život. Filozofické,úsměvně zkázonosné‘
capriccio o nezdařených večírcích je
tudíž pronikavou studií pospolité lidské
povrchnosti a úplného,rozmarného‘
zapomenutí hlubších životních orientací.“
Jiří Cieslar (Luis Buñuel. Praha,
Čs. filmový ústav 1987, s. 80–81.)
Pátek 23/01
20.00 Viridiana / Viridiana
Španělsko – Mexiko 1959 / hrají:
Silvia Pinalová, Fernando Rey, Francisco
Rabal / CZT / 85 min. / 35mm
18

Po více než dvacetileté emigraci se
Buñuelovi podařilo natočit znovu film
ve své vlasti, ve Španělsku, tehdy ještě
frankistickém. Viridiana, příběh o cestě
nevinné klášterní novicky ke světskému
životu, byla pro brilantní režii, scénář
i herecké ztvárnění vyznamenaná hlavní
cenou na MFF v Cannes, ve Španělsku
však vyvolala skandál jako údajně
protináboženský film. Dnes je Viridiana
považována za největší španělský film
20. století.
Pondělí 26/01
20.00 Anděl zkázy / El Ángel exterminador
Mexiko 1962 / scénář: L. B., Luis
Alcoriza / hrají: Silvia Pinalová,
José Baviera, Augusto Benedico /
CZT / 87 min. / 35mm
Základ velikosti tohoto filmu tkví v jediném
zdánlivě absurdním nápadu. „V Andělu
zkázy drží zákon špatného opakování
pozvané hosty v nepřekročitelných
hranicích jednoho pokoje, zatímco dobré
opakování zřejmě hranice ruší a otevírá
pokoj světu. Opakování minulého je možné
materiálně, ale kvůli uplynuvšímu času nikoli
duchovně. Zato je opakování víry namířené
do budoucnosti materiálně nemožné, ale
duchovně ano, neboť spočívá v tom, začít
úplně znovu a pozpátku sledovat cyklicky
uvězněný průběh až k onomu okamžiku,
který zrodí čas nový.“
Gilles Deleuze
Pátek 30/01
20.00 Nazarín / Nazarín
Mexiko 1957 / hrají: Francisco Rabal,
Marga Lópezová, Rita Macedová,
Jesús Fernández / CZT / 90 min. / 35mm
Ateista „díky bohu“ – jak se sám rád
nazýval – jako autor jednoho z největších
duchovních filmů v historii. Buñuel:
„Postavu Nazarína mám moc rád. Je knězem
– no a? Co mě na něm zajímá, je skutečnost,
že se drží idejí, jež jsou pro společnost
nepřijatelné… a za něž ho představitelé
moci odsoudí… Kdyby se Kristus vrátil,
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ukřižovali by ho podruhé. Křesťanem lze být
relativně, ale absolutně čistí a nevinní jsou
odsouzeni k porážce.“
Pondělí 02/02
20.00 Tristana / Tristana
Španělsko – Itálie – Francie
1970 / hrají: Catherine Deneuveová,
Fernando Rey, Franco Nero / CZT /
92 min. / 35mm
Osm let trvalo, než se vlny skandálu kolem
Viridiany uklidnily natolik, aby Buñuel
mohl ve své vlasti natočit další věhlasné
dílo španělské kinematografie, Tristanu.
Buñuelovi, jehož adaptaci Galdósova románu
se zpočátku vyčítal chlad, zde byla blízká
především postava dona Lopeho (Fernando
Rey). Tomu se stane osudnou nejen titulní
hrdinka, zabíjí ho i nezadržitelný konec
jedné epochy s jejími mravy a rituály. Mladou
Tristanu nejlépe charakterizují otázky,
pro ostatní nepochopitelné: který ze dvou
kousků dortu si má vybrat, který ze dvou
stejných sloupů se jí víc líbí, kterou ze dvou
ulic se má vydat? Životní cesta ji nakonec
připraví o sny, ideály, o panenství i o nohu,
za což se hlavnímu viníkovi, svému muži,
pomstí. Ale v poslední minutě ji v bleskovém
zpětném chodu Buñuel vrátí na počátek
příběhu, volba mezi možnostmi může opět
začít, nic nestojí psáno.
Pátek 06/02
20.00 Zlatý věk / Šimon na poušti
Zlatý věk / L’Age d’or
Francie 1930 / hrají: Lya Lysová,
Gaston Modot, Max Ernst, Paul
Eluard, Pierre Prévert / CZT /
58 min. / 35mm
Surrealismus není umělecký směr, ale
způsob bytí a nazírání, filosofie, která
nutí k „přehodnocení všech hodnot“. To je
myšlenka, která se u André Bretona trvale
vrací, stejně jako dnes u Jana Švankmajera.
Vrcholná realizace surrealistické ideje
v kinematografii 20. století se jmenuje
Zlatý věk. „Jde nepochybně o nejpřesnější
studii, kterou lze o lidských mravech
20
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vypracovat, vytvořenou bytostí, která nás
převyšuje, jako my převyšujeme mravence.
Film odhalující. Dohodnout se na čemkoli
s osobami schopnými smát se epizodám
o krávě a dirigentovi je zbytečné,“ zapsal si
po premiéře do deníku Jean Cocteau.
Šimon na poušti / Simon del desierto
Mexiko 1965 / hrají: Claudio
Brook, Silvia Pinalová, Jesús
Fernández / CZT / 42 min. / 35mm
Asketický mnich z první poloviny pátého
století se pro své „vydělení“ ze světa, na
nějž bude po celé roky doslova shlížet
z výšky svého sloupu, rozhodne z vlastní
vůle. Volí tedy opačnou cestu než Nazarin,
který chtěl žít evangeliem uprostřed
lidí. Oba muži víry prohrávají, ale kde
má Nazarin nárok na tragickou velikost,
zbývá pro Šimona poloha černé grotesky.
Buñuel tentokrát popustil uzdu své
filmařské zdrženlivosti snad nejvíce od dob
Andaluského psa a Zlatého věku. Pověstný
střih, který hrdinu bez varování přenese
v dějinách o patnáct set let dopředu, nás
o výsledku křesťanova boje se Satanem
nenechá na pochybách.
Pondělí 09/02
20.00 O
 n / El
Mexiko 1952 / scénář: L. B., Luis
Alcoriza / hrají: Arturo de Córdova,
Delia Garcésová, Luis Berestáin /
CZT / 85 min. / 35mm
Jacques Rivette: „Françoisovi Truffautovi
a mně se ve své době moc líbil On. Tehdy
nás velice zaujala jeho hitchcockovská
stránka, i když Buñuelovy a Hitchcockovy
obsese jistě nejsou srovnatelné. Ale oba
měli odvahu dělat filmy s obsesemi, jimiž
byli posedlí.“ Pocit nepříčetné žárlivosti,
který se ve filmu On rozroste do chorobných
rozměrů, nebyl Buñuelovi neznámý, na
což naráží i Rivetteova poznámka. Buñuel
sám říká: „Paranoikové jsou básníci…
Předpokládejme například, že paranoikova
žena zahraje krátkou větu na piano. Její
manžel se okamžitě utvrdí v přesvědčení,
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že jde o znamení pro milence, skrytého na
ulici. A tak dál.“ Psychoanalytik Jacques
Lacan se o filmu vyslovil s uznáním, diváky
padesátých let ale Buñuelův paranoidní
„básník“ poněkud vyděsil. Od určité chvíle
je totiž taková poezie (jako každá pravá
poezie) životu nebezpečná.

Neděle 22/02
17.30 Cesta do nebe / Subida al cielo
Mexiko 1951 / hrají: Esteban Márquez,
Lilia Pradoová, Roberto Cobo
CZT / 70 min. / 35mm
+ krátký film Země bez chleba /
Las Hurdes / Španělsko 1932 /
28 min. / 35mm

Pátek 13/02
20.00 Luis Buñuel / Deník komorné /
Le journal d’une femme de chambre
Francie – Itálie 1963 /
hrají: Jeanne Moreauová, Michel
Piccoli, Georges Géret, Jean‑Claude
Carrière, Daniel Ivernel / CZT /
90 min. / 35mm

„Mám docela dobré vzpomínky na Cestu
do nebe, vyprávění o cestě autokarem,
natočené během roku 1951. Scénář se
inspiroval několika dobrodružstvími, která
zažil producent filmu, španělský básník
Altolaguirre, můj starý přítel z Madridu,
který se oženil s jednou nesmírně bohatou
Kubánkou. Všechno se odehrávalo ve
státě Guerrero, který je dodnes asi jedním
z nejdivočejších států Mexika. Kvapné
natáčení, dost ubohá maketa autobusu,
který poskakuje po úbočí hory, a také
překvapení mexického natáčení: pracovní
plán počítal se třemi nocemi na natočení
jedné dlouhé scény, během níž pohřbívají
děvčátko, uštknuté zmijí, na hřbitově,
kde je umístěna pohyblivá kamera.
Na poslední chvíli mi oznámili, že natáčení
se z rozhodnutí odborů zkracuje ze tří dnů
na dvě hodiny.“
Luis Buñuel (Do posledního dechu.
Praha, Mladá fronta 1987, s. 183.)

Spolu se scenáristou Jeanem‑Claudem
Carrièrem, který si ve filmu zahrál vedlejší
postavu kněze, posunul Buñuel děj
Mirbeauova románu do roku 1930. Ten
byl v jeho životě důležitý událostmi kolem
uvedení a zákazu Zlatého věku. Zároveň
mu umožňoval evokovat tehdejší klima
latentního fašismu a v politické rovině tak
konkrétně pojmenovat ono absolutní zlo,
které hlavní hrdinku racionálně odpuzuje
a sexuálně přitahuje.
Pondělí 16/02
20.00 Mléčná dráha / La voie lactée
Francie – Itálie 1968 / hrají: Laurent
Terzieff, Paul Frankeur, Michel Piccoli,
Pierre Clémenti, Alain Cuny, Delhpine
Seyrigová, Jean‑Claude Carrière,
Bernard Verley / CZT / 102 min. / 35mm
+ krátký film Andaluský pes /
Francie 1928 / 14 min. / 35mm
Dva tuláci konají poutní cestu z Paříže
do Santiaga de Compostella. Než dorazí
na posvěcené místo a v souladu s výzvou
proroka Ozeáše (Alain Cuny) zplodí
s nevěstkou (Delphine Seyrigová) dvě děti
se jmény Ty‑Nejsi‑Můj‑Lid a Již‑Žádné
‑Odpuštění, zkříží jim cestu početný průvod
nejrůznějších kacířů křesťanských dějin, ale
také Ježíš Kristus (Bernard Verley), markýz
de Sade (Michel Piccoli) a mladý vyslanec
pekla (Pierre Clémenti).
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Pondělí 23/02
20.00 Zločinný života Archibalda
de la Cruz / Ensayo de un crimen
Mexiko 1955 / hrají: Miroslava
Sternová, Ernesto Alonso, Ariadna
Welterová / CZT / 79 min. / 35mm
„Archibaldo de la Cruz je svědkem, jak z vůle
štěstěny cizí ruka páchá zločiny, které
by rád provedl sám, kdyby mu v tom jeho
neméně šťastný osud nebránil. Jako každý
dobře udělaný příběh nechává i tento široké
pole interpretacím. Máme si ženské oběti
vražd vykládat jako symboly měšťáckých
či náboženských tabu, jež by měl každý,
kdo má k sobě úctu, hodit přes palubu?
Jsou‑li výklady sporné, držme se toho,
co je evidentní: obrazů, které jsou velmi
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pozoruhodné, ačkoli v nich chybí cynismus,
který by do nich přimíchali Hitchcock
nebo Stroheim. Ponechme Buñuelovi
jemu vlastní universum, zvláště když jej
tentokrát nacházíme vybavené solidnějším
podkladem než jindy. Hrdinova krutost je
krutostí dítěte, které zabije zvířátko nebo
zničí hračku. Co je nám po symbolické
rovině významů? Pro mne je Archibaldo
z Buñuelových filmů nejvtipnější a nejlepší.“
Eric Rohmer (1957)
Pátek 27/02
17.30 Susana (Tělo a ďábel) / Susana
(Carne y demonio)
Mexiko 1950 / hrají: Rosita
Quintanaová, Víctor Manuel
Mendoza, Fernando Soler / CZT /
80 min. / 35mm
Mnoho mexických filmů Luise Buñuela v sobě
ukrývá sekundární významovou vrstvu, která
může být zřejmá jen některým divákům. I přes
kosmopolitismus, často španělskému géniovi
přisuzovaný, je například právě Susana
výrazně mexickým dílem. Režisér natočil
Susanu za dvacet dnů a přitom zesměšnil
svým specifickým způsobem národní žánr
melodramatu, jak ho obdivovalo domácí
publikum již po dvacet let. Do příběhu jsou
vloženy desítky odkazů na mexické reálie:
oblíbená přísloví a rčení, útoky na církevní
symboly, zlehčení vážnosti typického
mexického sedláka atp. Spojení základních
pravidel mexického melodramatu (prostředí,
postavy a vztahy mezi nimi) s ostře kritickým
pohledem španělského emigranta bylo
dosaženo jakéhosi zvláštního dodatku ve
vývoji žánru, který byl tehdy na vrcholu.

plátnech kin vystřídalo bezpočet dalších
filmových Robinsonů. Největší umělecká
hodnota se přisuzuje Buñuelovu prvnímu
barevnému snímku, přestože danou
příběhovou linii neopouští a nesnaží se ji
„intelektualizovat“. Základní buñuelovskou
situací je odtrženost postav od okolního
světa. Hrdinové nedokáží překročit práh
místnosti (Anděl zkázy), bloudí pralesem
(Smrt v této zahradě), jsou alegoricky
uvězněni v konvencích své třídy (Nenápadný
půvab buržoazie), v posedlosti nebo ve
víře (Viridiana). Robinsonův ostrov je tedy
podobně jako sloup v Šimonu na poušti
jedním z „archetypálních“ míst Buñuelova
světa. Jeho filosofii ale dobře rozpoznáváme
i v narážkách na „třídní problém“ (Robinson
se Pátkovi nepředstavuje jménem, ale
nabízí mu přátelství jako „Pán“), či
v úvahách o civilizačním pokroku (bývalý
kanibal nechápe, k čemu je bělochům
zabíjení protivníků, které nechtějí
jíst). S Pátkem se Robinson pustí i do
katechismu o odůvodnitelnosti duše.
Bible, zprvu trosečníkova útěcha, se stává
nesrozumitelnou.

Sobota 28/02
17.30 Dobrodružství Robinsona
Crusoe /
Las aventuras de Robinson Crusoe
Mexiko 1952 / hrají: Dan O’Herlihy,
Jaime Fernández, Felipe de Alba /
CZT / 82 min. / 35mm
Od roku 1902, kdy natočil Georges Méliès
první adaptaci Defoeova románu, se na
Program 01–O2 / 15
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„Člověk by musel mít srdce z kamene, aby
neměl rád Barnetovy filmy.“
Jean‑Luc Godard

Bolšoj
BB
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Dne 8. ledna 2015 si Rusko připomíná půl
století od odchodu Borise Barneta, nejméně
„akademického“ ze svých filmových klasiků.
Barnet v několika větách? Teorie poražená
vitalitou, ideologie odzbrojená žitou
humanitas. Filmař, který oslavoval lásky, jež
se nestydí za svou naivitu a „nedospělost“.
Jeho postavy: revolucionáři a oportunisté,
ale hlavně neplakátoví lidé z masa a kostí.
Humor „mimo normy“. Charakteristiky, které
se dají pro Barneta najít, jsou vesměs ty,
jaké si s ruským filmem nespojujeme, zvlášť
ne s filmem „sovětským“ z éry stalinismu.
Co by se z nadání, srovnatelného s talentem
Howarda Hawkse, stalo v příznivějších
podmínkách, v jiné době a v jiné zemi?
Proč snít o nenatočených filmech, když tu
máme Předměstí a Na březích modrého
moře? Jak před několika lety poznamenal
francouzský filmový historik Stéphane
Goudet: „Snad je to osud Barnetových filmů
zůstávat ve stínu historie, jako roztrhnutý
náhrdelník skrytý v modrém moři. Každý
potápěč, který ho zpozoruje, věří, že je jeho
objevitelem, opraví ho a horlivě ho vrátí
nad hladinu, aby ho nechal obdivovat. Ale
jeho náhrdelník se rozbije a perly po cestě
nanovo zmizí. Vrátí se do zapomenutí, odkud
je vytáhne nový rybář, sotva šikovnější
než ten prvý. Všechno vypadá, jako by
Barnetovo dílo bylo určeno k tomu, aby
zůstalo v temnotách (skoro utajené), aby
svou sílu fascinace, úžasu a okouzlení
udrželo celistvou. (…) Musíme psát a být
v dialogu s dílem, které samo k tvorbě
takového mýtu přispívá: divákův nevinný
pohled by měl jednoduše ladit s bezelstností
postav, jež samy sebe objevují v nečekaných
setkáních…“

Úterý 03/02
20.00 V
 elký večer Borise Barneta
Činžák na Trubné ulici /
Dom na Trubnoj
SSSR 1927 / hrají: Vladimir Fogel,
Sergej Komarov, Vladimir Batalov,
Aněl Sudakevičová, Boris Barnet /
CZT / 62 min. / 35mm
Asi nejvtipnější raný Barnet je vizuálně
nápaditou satirou na bytové potíže
v porevoluční Moskvě.
Na březích modrého moře /
U samogo siněgo morja
SSSR 1935 / hrají: Jelena Kuzminová,
Lev Sverdlin, Nikolaj Krjučkov, Semjon
Svašenko / CZT / 67 min. / 35mm
Půvabná Máša vede brigádu rybářského
kolchozu na ostrůvku, na nějž Kaspické
moře vyvrhne dva mladé muže, Rusa
a Ázerbájdžánce. Oba přátelé se do
dívky zamilují, Máša ale myslí na svého
vzdáleného ženicha. Na březích modrého
moře je zasněná, třpytivě lyrická komedie
s roztouženými přímočarými hrdiny.
Místo, aby skrýval viditelné meze dosud
nevyzrálé techniky a dodával své historce
věrohodnost, snaží se Barnet získat si
diváka jinak: počínaje prvními vteřinami
proudí z plátna čirá radost, těžko
popsatelná krása. Režisér Otar Ioseliani
prohlásil o filmu Na březích modrého moře:
„Ten film je drahokam, zázračná věc, pomník
životu, lásce, radosti a věrnosti.“
Úterý 10/02
20.00 P
 ředměstí / Okrajina
SSSR 1933 / hrají: Sergej Komarov,
Jelena Kuzminovová, Nikolaj
Bogoljubov / CZT / 90 min.
„I když v něm žil, budil Boris Barnet dojem,
jako kdyby žádný Sovětský svaz neexistoval,
anebo jen jako paradox. Díky tomu spolu
mohou v Předměstí žít uprostřed první
světové války beze všeho Ruska a Němec.
Právě samozřejmost, s níž to Barnet
inscenuje, pranýřuje válku a politickou
omezenost. Barnet vystupoval jako
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současník. Vše v jeho filmech je přítomné,
je to líčeno s jedinečně přesnou vizuální
citlivostí a přitom s nádechem cizosti
a surreálna.“
Otar Ioseliani
Děj Barnetova nejslavnějšího filmu je časově
ohraničen začátkem první světové války
a vítězstvím Říjnové revoluce a v zásadě
respektuje stranickou interpretaci tohoto
období. Svérázné lidské typy se ale
svou opravdovostí vzpírají agitátorství
a dogmatismu. Film je plný nejrůznějších
formálních nápadů, mj. při využívání
kontrastu obrazu a zvuku, s nímž zde
režisér experimentoval poprvé. Už z první
minuty, v níž se setkáme s mluvícím koněm,
je zřejmé, že v tomto filmu nás čeká
ledacos, jenom ne realismus a jeho nuda.
Záběry stávkujících a vyhlášení války se
mísí se stejně soustředěným pohledem na
každodenní běžné starosti, velké dějiny se
prolínají s těmi malými a neméně důležitými:
zatoulané kotě se motá mezi neklidnými
stávkujícími, do válečné vřavy odkudsi
zazní valčík. Pomocí vynikajícího střihu
a originální zvukové stopy vytvořil Barnet
dynamický celek.
Čtvrtek 19/02
17.30 Moskevská modistka /
Děvuška s korobkoj
SSSR 1927 / hrají: Anna Stenová,
Vladimir Fogel, Ivan Koval‑Samborskij /
CZT / 65 min. / 35mm
Dříve, než si Annu Stenovou pojistil
Hollywood, aby z ní vybudoval hvězdu
střiženou podle mustru Grety Garbo,
směla se coby obyčejná švadlenka Nataša
zamilovat do vysokoškoláka Ilji. V režii
pětadvacetiletého Borise Barneta.
Mimo mustry.

26
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Pondělí 12/01
17.30 P
 earl Whiteová
– první akční hrdin(k)a
↓
Ahasver / r. Jaroslav Kvapil /
hrají: Růžena Nasková, Karel Hašler /
12 min. / 35mm
Přepadení dostavníku / The Stage‑
coach Driver and the Girl / r. Tom Mix /
hrají: Tom Mix, Louella Maxamová,
Ed Brady / 9 min. / 35mm

Film před
sto lety –
rok 1915
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Záhady New Yorku / The Exploits
of Elaine / r. Louis Gasnier, George
B. Seitz. Leopold Wharton /
hrají: Pearl Whiteová, Arnold Daly,
Sheldon Lewis, Edward Arden /
65 min. / 35mm
Kdo by se domníval, že akční monopol
mužských hrdinů nabouraly Lara Croft a její
vrstevnice teprve v relativně nedávné době,
je na omylu. Dobrodružný žánr zrodil své
první ženské hvězdy už před sto lety.
„…plakát u vchodu oznamuje, že se v kině
promítá film s výmluvným titulem Záhady
New Yorku, a sice epizoda Škrtící ruka,
v hlavní roli s velkou star Pearl Whiteovou,
kinohvězdou, kterou zbožňuje celý svět. Lidé
na chodníku před kinem mávají na taxíky
a fiakry. Dédée (Catherine Hesslingová),
Jean (Renoir) a Coco (Claude Renoir) se
proplétají mezi vycházejícími diváky, aby se
dostali ke svému autu. Všichni tři hodnotí
film a Dédée, jež má pod očima rozmazanou
řasenku, překypuje nadšením. „Já umírala
hrůzou, když ten Číňan vešel do pokoje
k Elaine a šel na ni s dýkou…“ Jean se
zaměřuje hlavně na techniku a zvláštní
efekty. „Triky jsou dobře udělané. Třeba
tam, jak padá z pětadvacátého poschodí
a zachytí se za stožár vlajky!“ A jeden přes
druhého připomínají silné okamžiky filmu,
který je uchvátil…“ Tolik Jacques Renoir ve
své románové rekonstrukci Milostný obraz,
česky vydané v roce 2006 v nakladatelství
Lidové noviny. Škrtící ruka, o níž je v textu
řeč, byla první z celkem čtrnácti epizod
Záhad New Yorku.
Program 01–O2 / 15
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Pondělí 09/02
17.30 Ď
 ábelská rapsodie
↓
Za‑la‑Mort / Za‑la‑Mort / r. Emilio
Ghione / hrají: Emilio Ghione,
Kally Sambuciniová, Alberto Collo,
Fernanda Battiferriová / 17 min. /
35mm
Z tvorby Emilia Ghioneho se v NFA zachovalo
pouhých pět set metrů, jde nicméně
o reprezentativní ukázku z nejproslulejšího
díla tohoto klasika raného italského filmu,
z kriminální fantazie Za‑la‑Mort, v níž si
přízračně mondénní Emilio Ghione sám zahrál
titulní úlohu.

Svůj podvodný pakt tentokrát uzavírá lstivý
Mefistofeles s faustovskou starou ženou,
vrací jí ztracenou krásu a s ní i schopnost
přinášet záhubu mužským srdcím. I divák,
který má už jisté povědomí o tom, jak
bezostyšně se italský film desátých let
dokázal oddávat slastem estetizovaného
obrazu, nevychází u Ďábelské rapsodie
z úžasu.

Svéhlavička Mabel / Mabel’s Wilful
Way / r. Mack Sennett / hrají: Mabel
Normandová, Roscoe Arbuckle, Edgar
Kennedy / 10 min. / 35mm
Historické setkání Macka Sennetta
s Charlesem Chaplinem je v roce 1915 už
minulostí a vrchnímu režisérovi Keystone
Studios nezbývá, než pilně pokračovat
v práci s herci, kteří mu zachovali věrnost:
s ženskou veseloherní hvězdou Mabel
Normandovou a s korpulentním Roscoem
Arbucklem, zvaným Fatty.
Z primadony žebračkou / Niščaja /
r. Jakov Protazanov / hrají: Natalija
Lisenko, Ivan Mozžuchin, Nikolaj
Branickij / 42 min. / 35mm
Nejznámější společný počin koryfeje
ruského předrevolučního filmu Jakova
Protazanova s hereckou dvojicí Mozžuchin
– Lisenko, jež si u dobového publika
vydobyla stejnou oblibu jako konkurenční
dánské duo Valdemar Psilander – Asta
Nielsenová.
Ďábelská rapsodie / Rapsodia
Satanica / r. Nino A. Oxilia /
hrají: Lyda Borelliová, Andrea Habay,
Ugo Bazzini, Giovanni Cini /
19 min. / 35mm
Hostina pro oko pravého filmového znalce:
velká gesta, vášnivé záchvěvy těl, barva.
30
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Úterý 06/01
17.30 K
 arel Kachyňa / Ucho
ČSR 1970 / hrají: Jiřina Bohdalová,
Radoslav Brzobohatý / ENT /
89 min. / 35mm

Czech
Film Stars /
Czech Biopic
– English
Friendly

Dlouhá, vyčerpávající noc jednoho
manželského páru ve vládní vile na konci
padesátých let minulého století. Srovnání
intenzivního a nekonečného slovního
souboje protagonistů s hereckou a taktéž
manželskou dvojicí Taylorová – Burton
z Nicholsova filmu Kdo se bojí Virginie
Woolfové (v Ponrepu zítra ve 20.00)
je zcela namístě.
Úterý 13/01
17.30 František Vláčil / Stíny horkého léta
ČSR 1977 / hrají: Juraj Kukura,
Marta Vančurová, Jiří Bartoška /
ENT / 98 min. / 35mm
Dva roky po válce. Horský statek v Besky‑
dech se stává útočištěm pěti nevítaných
hostů. První výrazně dramatická filmová role
tehdy třicetiletého Jiřího Bartošky. Coby
bělovlasý banderovec nepromluví celý film
jediné slovo. A přesto se v kontrastu s čer‑
novlasým hospodářem, v sebejistém podání
Juraje Kukury, ani na chvíli neztratí.
Úterý 20/01
17.30 Zbyněk Brynych / Stíhán a podezřelý
ČSR 1978 / hrají: Jiří Adamíra,
Regina Rázlová, Ilja Prachař /
ENT / 80 min. / 35mm
Nezaměnitelný Jiří Adamíra jako štvanec,
podezřelý z vraždy své ženy a ukrývající se
před policií v troskách vylidněného města.
Film je zasazen do prostředí severočeského
Mostu, určeného komunistickým režimem
k demolici kvůli těžbě hnědého uhlí,
a obsahuje tak autentické záběry dnes již
neexistujícího genia loci.
Úterý 27/01
17.30 Martin Hollý ml. / Tichá bolest
ČSR 1990 / hrají: Rudolf Hrušínský,
Ivan Jiřík, Vítězslav Jandák / ENT /
84 min. / 35mm
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Jeden z prvních filmů, které se ve
svobodném Československu vyrovnávaly
s komunistickou minulostí, byl natočen
podle autobiografického scénáře Jiřího
Křižana. Jeho hrdina je konfrontován se
smrtí rodičů, zlikvidovaných stalinistickým
režimem v 50. letech. Jedinou oporou mu je
charakterově nezlomný dědeček v podání
největší české „star“, Rudolfa Hrušínského.
Úterý 03/02
17.30 M
 artin Frič / Tajemství krve
ČSR 1953 / hrají: Vladimír Ráž,
Zdeněk Štěpánek, Jiřina Petrovická /
ENT / 96 min. / 35 mm
Snímek o objeviteli čtyř krevních skupin
a propagátorovi dárcovství krve dr. Janu
Janském vznikl v době nejtužších politických
represí. Autoři scénáře Martin Frič a Jan
Werich se přesto vyhnuli šablonovitému
vyprávění a vytvořili živoucí portrét
výjimečného vědce na spletitém historickém
pozadí pozdního Rakouska‑Uherska. Film byl
následně vybrán do hlavní soutěže festivalu
v Benátkách.
Úterý 10/02
17.30 J
 osef Mach / Paleta lásky
ČSR 1976 / hrají: Petr Kostka,
Stanislav Fišer, Jana Štěpánková /
ENT / 96 min. / 35mm
Hlavní postavou filmu je český malíř
a ilustrátor 19. století Josef Mánes. Poté,
co sledujeme jeho první umělecké pokusy při
studiích na akademii, soustředí se vyprávění
především na léta 1865 a 1866, kdy Mánes
pracoval na výzdobě Staroměstského orloje
v Praze. Film představuje umělce nejen
jako mistra krajinomalby, ale také jako
angažovaného vlastence.
Úterý 17/02
17.30 J
 an S. Kolár / Svatý Václav
ČSR 1929 / hrají: Zdeněk Štěpánek,
Jan W. Speerger, Vera Baranovskaja /
ENT / 100 min. / HD
První český velkofilm natočený s podporou
státu je čítankovou glorifikací národního
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světce, zbožného knížete Václava,
zavražděného v mocenském boji svým
vlastním bratrem. Pro evokaci středověkých
Čech byly postaveny monumentální stavby,
obsazení lákalo na tehdejší „stars“
a obrazové ztvárnění bylo svěřeno několika
špičkovým kameramanům (Heller, Stallich
ad.). Pompézní znovuuvedení němého snímku
v roce 2010 za účasti úřadujícího českého
premiéra i arcibiskupa oživilo výhrady,
které formulovali již v době jeho premiéry
prominentní čeští intelektuálové.
Úterý 24/02
17.30 V
 áclav Krška / Z mého života
ČSR 1955 / hrají: Karel Höger,
Zdenka Procházková, Jaromír Spal /
ENT / 103 min. / 35mm
Rok 1861: Bedřich Smetana se vrací ze
Švédska do Čech, aby dokázal, že i česká
hudba může mít svá velká jevištní díla.
Komponuje mimo jiné opery Braniboři
v Čechách a Prodanou nevěstu. Jeho
další operní počin Libuše poprvé zazní při
slavnostním otevření Prozatímního divadla
v Praze roku 1881. Film zachycuje právě
tyto dvě dekády tvůrčího vypětí génia české
hudby 19. století.
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Neděle 04/01
15.00 P
 onrepo dětem
↓
Animace v akci – pásma krátkých
animovaných filmů zemí Visegrádu
moderované pásmo slovenských pohá‑
dek a tvůrčí dílna / 90 min.

Filmy

Cvik a Cvak staví /
r. Viktor Kubal / ČSR 1970
Dita ve vzduchu /
r. Viktor Kubal / ČSR 1970
Dva dobří kamarádi /
r. Viktor Kubal / ČSR 1972
Janko Hraško /
r. Viktor Kubal / ČSR 1972
Gongo a televizory /
r. Vladimír Pikalík / ČSR 1980
Motoklavír /
r. Vladimír Pikalík / ČSR 1984
Dítě v továrně /
r. Vladimír Malík / ČSR 1990
Moudré prasátko /
r. František Jurišič / ČSR 1982
Babka Ježibabka /
r. Vlastimil Herold / ČSR 1980
Pásmo krátkých filmů, které sestavili
kurátoři Slovenského filmového ústavu,
představuje výběr nejlepších slovenských
animovaných filmů pro děti. Pohádky v režii
klasika Viktora Kubala jsou doplněny
filmy inspirovanými tradičními pohádkami.
Těšit se můžete i na novější snímky
s moderními vypravěčskými postupy. Po
skončení projekce bude následovat tvůrčí
dílna. Program se koná ve spolupráci se
Slovenským institutem v Praze.
Středa 07/01
20.00 Mike Nichols / Kdo se bojí Virginie
Woolfové? / Who’s Afraid of Virginia
Woolf?
USA 1966 / hrají / Elisabeth
Taylorová, Richard Burton, George
Segal, Sandy Dennisová / CZV /
122 min. / 35mm
Jiří Voskovec, který zažil Mike Nicholse
nejen jako divák, ale i z přímé profesní
spolupráce, si nemohl vynachválit

36

Ponrepo

pohotovost improvizovaných satirických
dialogů Nicholse a Elaine Mayové na
téma věčných nedorozumění mezi mužem
a ženou. „Připomnělo mi to naše spontánní
předscény s Werichem v Osvobozeném.“
Z Nicholse i z Elaine Mayové, dvou
brilantních mladých komiků, se později
stali význační filmoví tvůrci. Byl to právě
Mike Nichols, pro koho se rozhodli Richard
Burton a Elizabeth Taylorová, když hledali
vhodného režiséra pro – tentokrát vážné
– zobrazení manželské války, jak ji popsal
dramatik Edward Albee ve své hře Kdo se
bojí Virginie Woolfové? Úspěch jeho dodnes
strhujícího debutu otevřel Nicholsovi cestu
k Absolventovi (1967) a k dalším proslulým
snímkům.
Čtvrtek 08/01
17.30 S
 polečnost pro queer paměť uvádí
↓
Ettore Scola / Zvláštní den /
Una giornata particolare
Itálie 1977 / hrají: Sophia Lorenová,
Marcello Mastroianni, John Vernon /
CZT / 98 min. / 35mm
Jedno z mnoha setkání mýtické dvojice
italského filmu Lorenová – Mastroianni,
dobře zabydlené i na plátnech českých
kin. Vzácný v normalizační distribuci byl
oproti tomu privátní podtext tohoto dramatu
z Mussolliniho Itálie roku 1938, který nabízí
nové čtení i retrospektivní zamyšlení nad
otázkou, jak mohl snímek rezonovat v době
svého uvedení v ČSSR. Lektorský úvod
přednese Marie Barešová ze Společnosti
pro queer paměť, po skončení projekce bude
následovat diskuse.
Pátek 09/01
17.30 G
 eorge Roy Hill / Správná dívka /
Thoroughly Modern Millie
USA 1967 / hrají: Julie Andrewsová,
Mary Tyler Mooreová, Beatrice Lillieová,
James Fox / CZT / 130 min. / 35mm
Muzikál ve stylu retro dvacátých let
minulého století Správná dívka se po
svém uvedení rychle vyhoupl mezi deset
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divácky nejúspěšnějších filmů roku 1967.
Provinční dívku Millie, připravenou okamžitě
se vrhnout do všech rozkoší jazzového
věku, představuje jedna z nejoblíbenějších
muzikálových hvězd šedesátých let Julie
Andrewsová. Okouzlující momenty filmu
přichází, když se tančí Tapioca, zpívá
židovská svatební píseň L’Chaim, nebo
zaznívá skladba Victora Herberta Ah,
Sweet Mystery of Life.
20.00 D
 avid Lynch /
Zběsilost v srdci / Wild at Heart
USA 1990 / hrají: Nicolas Cage,
Laura Dernová, Willem Dafoe /
CZT / 117 min. / 35mm
Pohádka s příjemnou hudbou a se zpěvy
o Sailorovi Ripleym (Nicolas Cage) a Lulu
(Laura Dernová), kteří se vydávají na cestu
autem, aby unikli dívčině matce Mariette
(Diane Laddová), která chce zničit jejich
vztah. Zlatá palma v Cannes.
Sobota 10/01
17.30 Brunello Rondi /
Démon / Il demonio
Itálie 1963 / hrají: Daliah Laviová,
Frank Wolff, Anna María Avetaová /
CZT / 95 min. / 35mm
Ve stejném roce, kdy Mario Bava natočil
přelomovou Masku démona, dokončil
svůj neméně působivý, leč nedoceněný
horor Felliniho scenárista Brunello Rondi.
Mladá vesničanka (sexuální symbol
šedesátých let, izraelská herečka Daliah
Laviová) je obviněna z čarodějnictví
a následně přinucena podstoupit rituál
exorcismu. Snímek, předznamenávající vlnu
duchařských hororů sedmdesátých let, byl
poprvé uveden na festivalu v Benátkách.
20.00 Jean‑Luc Godard /
U konce s dechem / À bout de souffle
Francie 1959 / hrají: Jean Sebergová,
Jean‑Paul Belmondo, Daniel Boulanger,
Jean‑Pierre Melville, Jean‑Luc
Godard / CZT / 85 min. / 35mm
+ krátký film Fotograf T. / r. Vojtěch
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Novotný, Adam Černich, Matěj Pecka /
13 min. / HD
Film, který založil dvě legendy, Godardovu
a Belmondovu, a upevnil jednu už existující:
režisér Jean‑Pierre Melville se tady objevil
v roli spisovatele sršícího ironickými bonmo‑
ty. V předvečer začátku natáčení, 16. srp‑
na 1959, píše Godard, trochu nesvůj a plný
pochybností, zda se mu podaří postavit se
po bok čerstvě proslavenému Truffautovi:
„Milý Françoisi, za pár dnů Ti dám přečíst
dialogy. Však to byl Tvůj scénář. Včera jsem
o tom mluvil s Melvillem. Jemu a promítání
pracovní kopie velkého Momo (přezdívka
Erika Rohmera) vděčím za to, že se mi ko‑
nečně zvedla nálada. Rád bych Ti napsal víc,
ale při mém vyčerpání by mně takový silácký
kousek zítra bránil v práci. Točíme sedm‑
náctého za každého počasí. Stručně řečeno,
půjde o kluka, co myslí na smrt, a o holku,
která na ní nemyslí… Přátelské pozdravy od
jednoho z Tvých synů.“
Neděle 11/01
15.00 Ponrepo dětem
↓
Animace v akci – pásma krátkých
animovaných filmů zemí Visegrádu
Maďarsko 1954–1984
moderované pásmo maďarských
pohádek a tvůrčí dílna / 90 min.
Dva býčci jako hrášci /
r. Gyula Macskássy / 1954
Chytré děvčátko /
r. Gyula Macskássy / 1956
Ukradli mi vitamíny /
r. Ottó Foky / 1966
Škola klaunů / r. Ottó Foky / 1965
Zlatý ptáček / r. Dóra Keresztes,
István Orosz / 1987
Jak vystrašit lva? / r. Pál Tóth / 1984
Maďarská animovaná tvorba je pro české
diváky i kvůli jazykové bariéře velkou nezná‑
mou. Unikátní kolekce maďarských animova‑
ných filmů zaměřených na nejmladší diváky
nám představí klasické kreslené pohádky či
hravé loutkové dobrodružství oživující svět
obyčejných každodenních předmětů. Zavítá‑
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me také do cirkusového prostředí. Po skon‑
čení projekce bude následovat tvůrčí dílna.
Program se koná ve spolupráci s Maďarským
institutem v Praze.

20.00 Jean‑Luc Godard /
Bláznivý Petříček / Pierrot le fou
Francie 1965 / hrají: Jean‑Paul
Belmondo, Anna Karina, Dirk Sanders,
Sam Fuller / CZT / 101 min. / 35mm

19.00 F
 ilmový speciál Just! Impro /
celkem 100 min.

Známí kritikové i bezejmenní diváci, kteří
s Bláznivým Petříčkem nestrávili půldruhé
hodiny, ale mnoho hodin svých životů,
potvrdí, že koho si tento film chytí, toho už
nepustí (trochu vyblednout tu mohou jedině
barvy). Esej o lásce, gangsterech, válce
ve Vietnamu, otevřeném obzoru a o smrti
nezůstává nic dlužen definici filmu, jak ji
hned v úvodu se svou typickou lakoničností
podá americký režijní veterán Sam Fuller.
Film, který má dostatek primárních emocí, se
nikdy nestane intelektuálskou starožitností,
protože se vždycky najde dost lidí stojících
o zážitek, který bolí tak moc a tak krásně.

Divadelní skupina Just! Impro vystoupí
opět v Ponrepu, aby se svým Filmovým
speciálem navázala na úspěšné říjnové
představení. Těšit se můžete na originální
předabování známých filmových sekvencí
a pestré pásmo kinematograficky laděných
improvizačních výstupů vznikajících za ak‑
tivní spoluúčasti všech diváků. Cena: 150 Kč.
Více info na www.justimpro.cz..
Pondělí 12/01
20.00 Luchino Visconti /
Cizinec / Lo straniero
Itálie – Francie 1967 /
hrají: Marcello Mastroianni, Anna
Karina, Bernard Blier / CZT /
97 min. / 35mm
Camusův Cizinec hluboce poznamenal
příslušníky generace, kteří v různých
zemích prožívali svá mladá či zralá
léta v době druhé světové války, kdy
román vyšel. Zapůsobil také na Luchina
Viscontiho, jenž se posléze rozhodl natočit
stejnojmenný film. Režisér se snažil
přenést předlohu na plátno co nejvěrněji,
s péčí o nejmenší detaily při natáčení
na autentických místech v Alžírsku,
s úctou k zachování ducha Camusova
románu a s porozuměním pro chování jeho
tragického hrdiny. Náročné role, která byla
původně připravena pro Alaina Delona,
se nakonec zhostil Marcello Mastroianni.
Otázku po míře souznění Viscontiho obrazů
s Camusovými slovy si však musí kritický
divák zodpovědět sám.
Úterý 13/01
15.30 Kapitoly z dějin filmu
↓
David Čeněk: Tendence autorského
filmu 60.–70. let.

Středa 14/01
17.30 J
 an Němec v knize
i ve skutečnosti
Jeden chef d’œuvre o jednom enfant
terrible. Rozsáhlá odborná monografie
Jana Bernarda Jan Němec. Enfant terrible
české nové vlny. Díl I. – 1954–1974
nabízí komplexní rozbor umělcovy tvorby
v historických, politických, ekonomických
a estetických souvislostech. Jan Bernard
představí svou knihu, Jan Němec své
snímky Proudy lásku odnesou (1969)
a Bratrovražda (Fratricide, 1993). Hudbu
obstarají Jiří Dědeček, Veronika Bernardová,
Markéta a Bára Sadilovy (Odřízni kotvu).
Po jednom filmovém překvapení a diskusi
proběhne autogramiáda.
Pátek 16/01
19.30 F
 ilmová výchova pro 21. století
↓
Svatopluk Innemann /
Milenky starého kriminálníka
ČSR 1927 / hrají: Vlasta Burian,
Anny Ondráková, Jan W. Speerger /
108 min. / 35mm
+ krátký film Lupič / 5 min. / 35 mm
„Vlasta Burian, není‑li spoutatelný na jeviš‑
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ti, je stejně sopečný i ve filmu. Burácí jedi‑
nečným kankánem své komičné schopnosti
a najde ráz na ráz příležitost ukázat, jak
každou, i nejstupidnější situaci dovede si
přišít na tělo jako ulitou.“ Píše se v dobové
recenzi o hereckém výkonu Vlasty Buria‑
na ve filmu Milenky starého kriminálníka.
Buriana v dvojroli nemajetného aristokrata
a obávaného gangstera doplňuje Anny On‑
dráková coby milovnice boxu a rychlé jízdy
automobilem. K restaurované filmové kopii
zkomponovali nový hudební doprovod čle‑
nové uskupení Neuvěřitelno. Na úvod bude
promítnuta dobová reklama Lupič, která
vtipně propagovala výše zmíněný film.

vání studentek. Když je ale profesorem Sir
Laurence Olivier a jeho manželkou Simone
Signoretová, smíme očekávat, že budeme
vtaženi do dění v míře maximální. Zvlášť když
za kamerou stojí Peter Glenville, jehož nej‑
větším talentem bylo právě režírování silných
hereckých individualit.
Neděle 18/01
15.00 Ponrepo dětem
↓
Animace v akci – pásma krátkých
animovaných filmů zemí Visegrádu
moderované pásmo polských pohádek
a tvůrčí dílna / 90 min.
Pacykův barevný svět /
r. Wojciech Gierłowski / Polsko 1988
Kozlík Matołek /
r. Stefan Szwakopf / Polsko 1969/71
Čarovné pero /
r. Zbigniew Czernelecki / Polsko 1965
Bolek a Lolek mezi horníky /
r. Romuald Kłys / Polsko 1980
Vládce dun /
r. Piotr Paveł Lutczyn / Polsko 1983
Pampalini, lovec zvířat /
r. Wiesław Zięba / Polsko 1980
Rexík trosečník /
r. Edward Wątor / Polsko 1973

Sobota 17/01
17.30 Filmová výchova pro 21. století
↓
Lunapark filmových vynálezů
moderované pásmo / 30 min. /
lunapark vynálezů / 60 min.
Lunapark filmových vynálezů je jedním z
formátů vyvinutých přímo pro nedělní pro‑
jekce Ponrepo dětem, které mají za cíl při‑
blížit nejmenším divákům principy a historii
kinematografie. V lunaparku se společně
vydáváme do dob před vznikem filmového
pásu, do dob prekinematografických apará‑
tů. Návštěvníci mohou vytvořit vlastní ani‑
movanou sekvenci a tu rozpohybovat pomocí
praxinoskopu, zoetropu, phorolytu a laterny
magiky. Na základě vlastní zkušenosti přibli‑
žuje Lunapark filmových vynálezů principy
pohyblivého obrazu. Formát je doplněn mo‑
derovaným pásmem krátkých filmů.
20.00 F
 ilmová výchova pro 21. století
↓
Peter Glenville /
Období zkoušek / Term of Trial
Velká Británie 1962 /
hrají: Laurence Olivier, Simone
Signoretová, Sarah Milesová /
106 min. / 35mm
Námět dramatu z anglického středoškol‑
ského prostředí známe v mnoha variacích:
profesor čelí obvinění z pohlavního obtěžo‑
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Pavel Poppandov, Plamena Getova /
CZT / 101 min. / 35mm
Mezi filmaři se odehrává jeden z titulů
bulharského režiséra Ljudmila Kirkova, na
němž spolupracoval se svým osvědčeným
scenáristou Stanislavem Stratievem. Během
natáčení blíže neurčeného filmu dojde
k vyhrocené konfrontaci několika životních
postojů, jejíž tragika otřese svědomím
filmového scenáristy, v závěru odhodlaného
ke změně, která by mu přinesla rovnováhu
mezi vlastním myšlením a faktickým konáním.
Kirkov a Startiev vtiskli svému „filmu
morálního neklidu“ zajímavou kompozici,
v níž se současnost prolíná s minulostí
čtyř postav, z nichž pouze jedna by mohla
být vzorem „socialistického člověka“,
kdyby nad její smrtí nevisel stín dobrovolně
uzavřeného života.
Úterý 20/01
20.00 Federico Fellini /
A loď pluje / E la nave va
Itálie – Francie 1983 / hrají: Freddie
Jones, Peter Cellier, Barbara
Jeffordová, Francesco Maselli /
CZT / 120 min. / 35mm

Klasické příběhy polské animace znají i malí
čeští diváci. Dobrodružství Bolka a Lolka
nebo výstředního lovce Pampaliniho si
oblíbilo několik generací. Pásmo polských
animovaných filmů nám ovšem představí
i méně známé snímky z filmových studií
v Bielsku‑Bialej a Katowicích. Pohádky
vybrali zástupci Centra Sztuki Filmowej
v Katowicích, iniciátoři projektu Animace
v akci! A právě oni přijedou do Ponrepa, aby
v animační dílně ukázali, jak se o filmech učí
děti v Polsku. Program se koná ve spolupráci
s Polským institutem Praha.

„Kdo se to tedy plaví na této tajemné Arše?
Nu, je‑li toto reprezentativní vzorek lidstva,
pak byl vybrán se smyslem spíše pro černý
humor. Ale také s notnou dávkou nostalgie
po něčem, co neodvratně zaniká. Ne, tato
Archa nevyplouvá na úsvitu lidských dějin.
Její plavba, zdá se, směřuje vstříc prázdno‑
tě a konci. Jako by byla předurčena k tomu,
aby vyplula naposledy. Věští snad konec
dějin, zánik civilizace či jen jistého historic‑
kého období, jisté společenské třídy? Samé
neživotné tváře, jakási starodávná operní
elita, fosilní připomínky zašlých věků, spo‑
lečnost prožraná deviacemi všeho druhu.“
Ivan Žáček

Pondělí 19/01
17.30 Ljudmil Kirkov /
Rovnováha / Ravnovesie
Bulharsko 1983 / hrají: Georgi
Georgiev‑Gec, Konstantin Kocev,

Středa 21/01
17.30 Vizuální antropologie
↓
Michael Havas – výpravy za vizuální
antropologií II.
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Gary Kildea / Koriamův zákon /
Koriam’s Law
Austrálie 2006 / ENT / 110 min. / DVD
Michael Havas naváže na svou prosincovou
přednášku a představí další z mezníků
vizuální antropologie – dokument Koriamův
zákon. Australský filmař Gary Kildea v něm
odhaluje kořeny tzv. cargo kultu, skrze
který přibližuje sociální a náboženský život
současné Papuy‑Nové Guiney. Průvodcem
filmu je charismatický šaman Peter Avarea,
který nezapomenutelným způsobem
přesvědčuje australského antropologa
Andrewa Lattase o smyslu uctívání mrtvých.
Málokterý dokumentární film zachytil
terénní antropologii tak netradičně
a nevtíravě. V roce 2005 vyhrál hlavní cenu
Královského antropologického institutu
v Oxfordu a ve stejném roce byl Gary Kildea
jmenován členem Americké antropologické
společnosti.
Čtvrtek 22/01
17.30 M
 ike Nichols /
Den delfína / The Day of the Dolphin
USA 1973 / hrají: George C. Scott,
Trish Van Devereová, Paul Sorvino /
CZV / 97 min. / 35mm
Pátý film Mikea Nicholse je volně inspirovaný
románem Roberta Merlea a výzkumy
amerického neurovědce Johna C. Lillyho.
Pozměněný leitmotiv, v němž není inteligence
delfínů zneužita k rozpoutání atomové
války, ale ke komplotu proti prezidentovi,
více odpovídal společenské náladě začátku
sedmdesátých let okolo aféry Watergate.
Vznikl tak další ze zdařilých paranoidních
thrillerů nového Hollywoodu. V Ponrepu ho
promítáme poprvé.
Pátek 23/01
17.30 F
 ranklin J. Schaffner /
Ten nejlepší / The Best Man
USA 1964 / hrají: Henry Fonda,
Cliff Robertson, Edie Adamsová /
94 min. / CZT / 35mm
V politické straně se před rozhodujícími
primárkami naplno rozhoří boj mezi dvěma
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prezidentskými kandidáty. Volební kampaň
však v pozadí manipuluje bývalý první muž
USA. Úspěšná adaptace divadelní hry Gora
Vidala, postavená na praktikách Kennedyho
Demokratické strany.
Neděle 25/01
15.00 Ponrepo dětem
↓
Animace v akci – pásma krátkých
animovaných filmů zemí Visegrádu
moderované pásmo českých pohádek
a tvůrčí dílna / 110 min.
Vzpoura hraček /
r. Hermína Týrlová, František
Sádek, / ČSR 1947
Lev a písnička /
r. Břetislav Pojar / ČSR 1959
Čtyřicet dědečků /
r. Václav Bedřich / ČSR 1962
Ztracená varta /
r. Miloš Makovec / ČSR 1956
Kamenář Bill a drzí zajíci /
r. Václav Bedřich / ČSR 1964
Dvě klubíčka /
r. Hermína Týrlová / ČSR 1962
O místo na slunci /
r. František Vystrčil / ČSR 1959

Pondělí 26/01
17.30 Mike Nichols /
Silkwoodová / Silkwood
USA 1983 / hrají: Meryl Streepová /
Kurt Russell, Cher / CZT / 91 min. / 35mm

Výběr toho nejlepšího z tradice české
animované tvorby, od filmů loutkových
až po klasickou ploškovou animaci,
představí díla režisérů, jako jsou Hermína
Týrlová, Václav Bedřich nebo Břetislav
Pojar. Sedm krátkých filmů z poválečného
dvacetiletí bylo vybráno kurátory NFA. Tato
digitalizovaná verze pásma klasické české
animace vstupuje do českých kin v obnovené
premiéře a s metodickými materiály pro
učitele a rodiče. Po skončení projekce bude
následovat tvůrčí dílna pro děti.
18.00 F
 ederico Fellini / Casanova /
Il Casanova di Federico Fellini
Itálie 1976 / hrají: Donald Sutherland,
Tina Aumontová, Daniel Emilfork,
Carmen Scarpittaová / CZT /
140 min. / 35mm
Casanova není ani v nejmenším oslavou
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mýtu velkého milovníka, je jeho demontáží,
z níž čiší důvěrně známý felliniovský
smutek kompenzovaný radostí z bezbřehé
imaginace. „Casanova je pro mne
metafyzická a abstraktní postava, přijímající
ochotně všechny vlivy, plná konvencí své
doby. Casanova je mýtus a lidé potřebují
mýty. Staré mýty se zdiskreditovaly, nové
může vytvářet jenom umělec. Casanova není
člověk, ale přízrak. Je to larva, která se
dívá na svět skleněným, nehybným zrakem.
A tento svět je stejně přízračný a ošklivý
jako sám hrdina, který se na něj dívá. Stejně
zmrtvělý a absurdní.“

Filmové ztvárnění skutečného případu
o ženě, která zemřela za nejasných
okolností poté, co začala upozorňovat na
únik radioaktivity z jaderné továrny. Návrat
Mikea Nicholse k filmové režii po osmi letech
znamenal uprostřed bující éry zábavných
blockbusterů i rehabilitaci předcházející
střídmější novohollywoodské poetiky – skrze
psychologické herectví, úsporný vizuální styl
(kamera Miroslava Ondříčka) i otevřenou
politickou angažovanost. První uvedení
v Ponrepu.
Úterý 27/01
15.30 Kapitoly z dějin filmu
↓
Ondřej Belica: Filmový obraz.
20.00 A
 kira Kurosawa /
Rašómon / Rašómon
Japonsko 1950 / hrají: Toširó Mifune,
Mačiko Kjóová, Takaši Šimura,
Masajuki Mori / CZT / 82 min. / 35mm
„Sladit herecký projev se scénářem tak, aby
vše působilo komplexním dojmem, je pro mne
něco přirozeného. Najdu určitou rovnováhu,
aťsi třeba nedokonalou. S dokonalou
rovnováhou jsem se v kinematografii setkal
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jedině v Rašómonovi. Jenže abych vám
vysvětlil proč, potřeboval bych k tomu celý
jeden večer, projekci toho filmu a láhev vína…“
Werner Herzog
Rašómon, příběh z Japonska 12. století,
příběh o zločinu a zabití. Je nám vyprávěn
každou ze zúčastněných postav, z nichž
žádná, jak se ukáže, nemluví pravdu.
Ke slovu se – prostřednictvím média
– dostane i zavražděný, ale jen proto,
aby nás utvrdil v jediné jistotě: pravdy se
na tomto i na onom světě dobrat nelze.
Rašómon, navazující na rafinované techniky
retrospektivního vyprávění, známé z konce
němé éry, ale pak až do počátku evropských
„nových vln“ zapomenuté, se stal uměleckou
senzací filmového festivalu v Benátkách,
kde mu byl udělen Zlatý lev. Od této události
se stalo běžným – v zemi vzniku stejně
jako na Západě – dělit dějiny japonského
filmu na dvě zcela svébytné epochy: před
Rašómonem a po něm.
Středa 28/01
17.30 Zoltán Fábri /
Setkání Bálinta Fabiána s Bohem /
Fábián Bálint találkozása Istennel
Maďarsko 1979 / hrají: Gábor Koncz,
Vera Venczelová, István O. Szabó /
CZT / 103 min. / 35mm
K natočení Setkání Bálinta Fabiána
s Bohem, adaptace stejnojmenného románu
Józsefa Balázse, přistoupil Zoltán Fábri
po realizaci Maďarů (1977), kteří dějově
navazují na výše zmíněný titul, vzniklý
ovšem o dva roky později. Zatímco Maďaři
neměli ústředního hrdinu (pojednávali
o maďarských vesničanech, kteří část druhé
světové války strávili v izolaci na jednom
německém statku), v Setkání je vyprávění
zaměřeno na Bálinta Fabiána, jenž se vrací
z první světové války s tíživým zážitkem
zabití italského vojáka. Svět, v němž by
chtěl spočinout, v tomto případě venkovská
chalupa, manželka a dva synové, je však
výrazně jiný než dřív a neposkytuje mu
zázemí, které snad dříve bylo samozřejmostí.
V Bálintově postavě je něco z Koptova

Hlídače č. 47, ale i Čapkova Hordubala.
Nesrozumitelnosti okolí, umocněného
zde proměnami poválečného Maďarska,
a vlastním běsům čelí hrdina s otevřeným
hledím a touhou po harmonii, která – zdá se
– už není možná.
Čtvrtek 29/01
17.30 T
 ay Garnett / Tři v kruhu /
One Way Passage
USA 1932 / hrají: William Powell,
Kay Francisová, Aline MacMahonová /
CZT / 63 min. / 35mm
Náhodné setkání na zaoceánské lodi
přeroste v lásku, jejíž průběh bude
poznamenán tím, co oba milenci před sebou
zamlčí: ona trpí nevyléčitelnou nemocí a on
se snaží uniknout trestu smrti. Zbývá pouze
několik společných dní uprostřed Pacifiku.
Klasické, ba přímo vzorové hollywoodské
melodrama, oceněné Oscarem za původní
scénář. V hlavních rolích: romantický cynik
William Powell a oslnivá kráska z hvězdného
nebe třicátých let Kay Francisová.
Pátek 30/01
17.30 F
 élix Máriássy /
Neděle ve všední den /
Pirosbetüs hétköznapok
Československo – Maďarsko
1962 / hrají: Jana Brejchová, Éva
Ruttkaiová, Jaroslav Marvan / 84 min. /
35mm
Komorně laděný film o mladé české klavíris‑
tce, která na zájezdu v Budapešti zažívá
první mezinárodní úspěch, vzniknul v kopro‑
dukci českého Barrandova a maďarského
Hunnia Filmstúdio. Natáčení bylo svěřeno
dvěma čelným představitelům kinematografie
„tání“ z poloviny padesátých let – režiséru
Máriássymu a kameramanovi Illésovi. Janu
Brejchovou v hlavní roli doplňují další české
herečky „nové generace“ Jiřina Bohdalová
a Hana Hegerová.
Sobota 31/01
17.30 D
 aniel Petrie / Pevnost Apačů
v Bronxu / Fort Apache the Bronx
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USA 1981 / hrají: Paul Newman,
Edward Asner, Pam Grierová /
CZV / 111 min. / 35mm
Temná kriminálka na motivy několika sku‑
tečných případů z konce sedmdesátých let.
Obraz pouličního násilí, prostituce, drogové
scény a korupce byl pořízen v reálném pro‑
středí Kubrickovým kameramanem Johnem
Alcottem. Na svébytnou poetiku filmu (dia‑
logy, charaktery postav) později navázali
nezávislí režiséři devadesátých let jako
Quentin Tarantino (Jackie Brown) či James
Gray (Noc patří nám).
20.00 Federico Fellini /
Ginger a Fred / Ginger e Fred
Itálie 1985 / hrají: Giulietta Masina,
Marcello Mastroianni, Franco Fabrizi /
CZT / 120 min. / 35mm
Obě hlavní mýtické bytosti felliniovského
světa – muž a žena – Marcello a Giulietta,
poprvé a naposled spolu. Hrají dva
tanečníky kteří připomínají jiné dva
tanečníky: jeden mýtus tak potkává druhý.
Ginger a Fred: nostalgie po zašlé eleganci,
ale také sarkastické proroctví zvěrstev
a hrůz mediálního věku, které se, caro
Federico, vrchovatě naplnilo.
Neděle 01/02
15.00 Ponrepo dětem
↓
Lunapark filmových vynálezů
moderované pásmo a lunapark
vynálezů / 90 min.
Ano, filmy se v kinech promítají už téměř
120 let. Promítání filmů ale předcházela
dlouhá cesta větších či menších objevů
a vynálezů, jež pomohly ke vzniku
kinematografie. Společně se vydáme
do světelného lunaparku, který dětem
odhalí krásu a působivost praxinoskopů,
kinesiskopů, zootropů i laterny magiky.
Vybrané přístroje jsme rekonstruovali
a přizpůsobili tak, aby si malí diváci mohli
vyzkoušet, jak fungují. Lunaparkem vás
provedou na slovo vzatí odborníci, bratři
Auguste a Louis Lumièrové.
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17.30 G
 eorge Miller /
Muž od sněžné řeky /
The Man from Snowy River
Austrálie 1982 / hrají: Kirk Douglas,
Tom Burlinson, Terence Donovan /
CZV / 89 min. / 35mm
Příběh na motivy poémy předního
představitele australských „básníků buše“
A. B. Patersona o honákovi koní, který se
po smrti otce pokouší zachránit upadající
farmu. Obliba filmu čerpá z nevšedních
přírodních scenérií, hereckého obsazení
(zejména dvojrole pro Kirka Douglase)
a odborníky ceněného soundtracku Bruce
Rowlanda.
Pondělí 02/02
17.30 Vizuální antropologie
↓
Michail Kalatozov /
Sůl pro Svanetii / Džim Švante
SSSR 1930 / 47 min. / CZT / 35mm
+ Neznámé Rusko / Die Geheimnisse
der Kalmückensteppe / r. August Kern /
Švýcarsko 1923 / CZT / 38 min. / 35mm
Etnografický dokument o Horní Svanetii,
kavkazské oblasti, odříznuté od okolního
světa řetězem hor, natočil Michail Kalatozov
na základě reportáží dramatika a publicisty
Sergeje Treťjakova, jedné z nesčetných
obětí stalinského režimu. Hornosvanetská
vesnička Uškul si ještě v době vzniku
filmu uchovávala dávné obřady a rituály
(např. obětování zvířat). Drsné klima,
bída a nedostatek soli ztěžovaly horalům
život. Každoročně proto odcházeli muži za
výdělkem do údolí (Dolní Svanetie). Jako
předfilm uvedeme ojedinělý švýcarský
dokument z roku 1923, zachycující život
kočovných kmenů v astrachaňských stepích.
Středa 04/02
17.30 Joseph L. Mankiewicz /
Vše o Evě / All About Eve
USA 1951/ hrají: Bette Davisová,
Anne Baxterová, George Sanders,
Marilyn Monroeová
CZT / 128 min. / 35mm
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Šest Oscarů pro fragmentárně budované
vyprávění, v němž několik vypravěčů
nahlíží na hlavní hrdinku zvenčí a skládá
zpětně příběh o mladé ambiciózní herečce,
směřující bez jakýchkoli skrupulí za
divadelním úspěchem. Snaha o iluzi
(před světem, před sebou samým, před
divákem) je, jako v jiných Mankiewiczových
filmech, zpochybněna: kamera snímá
herce, kteří hrají postavy, jež vytvářejí na
jevišti i v životě několik dalších rolí. Toto
nasazování a odkládání masek vytváří
spletitý labyrint, který je výsledkem
permanentní duševní přetvářky a který
Mankiewicz umocňuje skrze důmyslně
vystavěné dialogy a bohatě dekorovaný
scénický prostor.
Čtvrtek 05/02
17.30 Josef von Sternberg /
Modrý anděl / Der blaue Engel
Německo 1930 / hrají: Emil Jannings,
Marlene Dietrichová, Hans Albers /
CZT / 90 min. / 35mm
Film superlativů. Nejlepší film Josefa
von Sternberga – přitom jeho jediný
německý. Mistrovské dílo, už ve své
době nesmírně divácky úspěšné a dnes
obestřené několika závoji mýtu, vždy
znovu obnovovaného. Film, který sice
proslulost Marlene Dietrichové zdaleka
nezaložil (i když se to nesmyslně
v mnoha příručkách tvrdí), ale dodal
jí onen sternbergovský „touch“, onu
auru, kterou si dovedla uchovat po celý
zbytek své dlouhé kariéry – a vlastně
i po smrti. Ve své době i mimo Německo
podstatně známější Emil Jannings využil
roli „profesora Neřáda“ ze stejnojmenné
předlohy Heinricha Manna ke své největší
herecké kreaci ve zvukovém filmu. Marlenin
vábný a krutý způsob přednesu, její
písně, Janningsovo chroptění poníženého
individua, hluky a ruchy pokleslého
šantánu, školní třídy, profesorova příbytku
jsou v tomto průkopnickém zvukovém
snímku neméně působivé než osvětlení,
ještě jednou těžící z nejlepších tradic
předchozí němé expresionistické éry.

Pátek 06/02
17.30 R
 alph Nelson / Charly / Charly
USA 1968 / hrají: Cliff Robertson,
Claire Bloomová, Ruth Whiteová /
CZT / 97 min. / 35mm
Hlavní hrdina nezávislého sci‑fi dramatu
se podrobí vědeckému experimentu, který
po radikálním navýšení inteligence promění
jeho osobnost. Za účelem zobrazení různých
mentálních stavů zkombinoval Ralf Nelson
techniky rozděleného plátna, zpomaleného
záběru, mrtvolek či rapidmontáže s hudebním
doprovodem Raviho Shankara. Film získal
Zlatý globus za nejlepší scénář a Oscara za
mužský herecký výkon v hlavní roli.
Sobota 07/02
17.30 T
 ony Gatlif / Princové / Les princes
Francie 1983 / hrají: Gérard Darmon,
Muse Dalbrayová, Céline Militonová /
CZT / 93 min. / 35mm
První film z Gatlifovy volné trilogie
(následovaný dokumentem Latcho Drom
a úspěšnou komedií Gádžo dilo) zobrazuje
život jedné romské rodiny na okraji Paříže.
Bez falešného romantizování a s humorným
odstupem přibližuje její tradice, zvyky,
soužití s bílou majoritou a – samozřejmě –
vynikající hudbu.
20.00 B
 ertrand Bonello / Saint Laurent /
Saint Laurent
Francie 2014 / hrají: Gaspard Ulliel,
Louis Garrel, Jérémie Renier,
Léa Seydouxová / CZT / 135 min. / HD
Nápadný půvab té nejvyšší buržoazie,
lesk a bída dekadence, luxusní spleen
a workoholismus. Šedesátá a sedmdesátá
léta. Mozaika, film‑báseň. Žádný životopis
Yvese Saint Laurenta. (Kdo by po něm
toužil, má k dispozici snímek z minulého
roku s názvem Yves Saint Laurent, který
se rovněž hrál v českých kinech.) Jeden ze
špičkových evropských uměleckých filmařů
současnosti chtěl natočit esej o tom, jak se
styl dělá, jak se styl prodává, jak se styl žije
a – občas se to stává – nakazil se. Filmu
Bertranda Bonella vládne posedlost stylem
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od první do poslední vteřiny. Gaspard Ulliel
je mladý YSL, Viscontiho dávný objev Helmut
Berger jako živá inkarnace dekadentních
seventies hraje starého YSL, Bressonova
„něžná“ Dominique Sanda jeho matku. Život
jako jedna velká bezesná noc, prázdná,
nekonečně smutná, opojná.
Neděle 08/02
15.00 Ponrepo dětem
↓
moderované pohádkové pásmo
a výtvarná dílna / 90 min.
Jak krtek ke kalhotkám přišel /
r. Z. Miler / ČSR 1957
Tylínek / r. L. Palečková,
v. J. Paleček / ČSR 1977
Babička vypráví pohádku /
r. a v. J. Kluge podle J. Lady /
ČSR 1973
Procházka pana Pipa /
r. B. Dvořák, v. S. Holý / ČSR 1983
Jak Žofka pořádala sportovní den /
r. M. Macourek, J. Doubrava,
A. Born / ČSR 1986
Poštovní muzeum v Praze pořádá výstavu
děl předních českých ilustrátorů nazvanou
Ilustrace pro malé a velké. Ve spolupráci
s ním jsme proto připravili pohádkové pásmo
složené z filmů natočených tvůrci či výtvar‑
níky, jimž je expozice v muzeu věnovaná. Kdo
by neznal Zdeňka Milera a jeho Krtečka, či
Adolfa Borna a jeho opičku Žofku? Ukažte
dětem, jak tyto postavičky vyniknou na vel‑
kém plátně. Po projekci se uskuteční tema‑
tická – pošťácká – výtvarná dílna.
17.30 Melvin Frank /
Zajatec Druhé avenue / The Prisoner
of Second Avenue
USA 1975 / hrají: Jack Lemmon, Anne
Bancroftová, Gene Saks / CZT /
92 min. / 35mm
Neil Simon adaptoval pro film svou vlastní
divadelní hru, úspěšně reprízovanou na
Broadwayi začátkem sedmdesátých let. Děj
černé komedie o manželském páru, který se
ocitnul „na pokraji nervového zhroucení“ po
46

sérii neštěstí (vyhazov z práce, vykradený
byt, dotěrní sousedé), je prostoupen
brilantně napsanými, sarkastickými dialogy.
Úterý 10/02
15.30 Kapitoly z dějin filmu
↓
David Čeněk – Analýza inscenačních
postupů A. Hitchcocka.
Středa 11/02
17.30 Suzana Amaralová /
Hodina pro mou hvězdu /
A hora de estrela
Brazílie 1985 / hrají: Marcélia Carta‑
xoová, José Dumont, Tamara Taxma‑
nová / CZT / 89 min. / 35mm
Postava Macabéy, osamělé písařky
uprostřed překotného Ria de Janeira,
patří k nejznámějším charakterům moderní
latinskoamerické prózy. Pro svůj poslední
román ji vytvořila brazilská autorka
židovského původu Clarice Lispectorová.
Ve filmovém zpracování ji svým osobitým
podáním vystihla tehdy začínající herečka
Marcélia Cartaxoová, která za svůj výkon
získala Stříbrného lva na Berlinale.
Čtvrtek 12/02
17.30 Antonio Pietrangeli /
Znal jsem ji dobře /
Io la conoscevo bene
Itálie – SRN – Francie 1965 /
hrají: Stefania Sandrelliová, Jean
‑Claude Brialy, Nino Manfredi /
CZT / 108 min. / 35mm
Mladá venkovanka odejde do Říma za svým
snem stát se slavnou herečkou. Její roman‑
tické představy se však začnou rozplývat
s tím, jak postupně proniká do cynického
světa celebrit. Jemná studie životní dezilu‑
ze, bloudění a osamělosti patří ke stěžejním
filmům Antonia Pietrangeliho i italské kine‑
matografie konce šedesátých let.
Pátek 13/02
17.30 James B. Harris / Polda / Cop
USA 1988 / hrají: James Woods,
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Lesley Ann Warrenová, Charles
Durning / CZV / 104 min. / 35mm
Producent Stanleyho Kubricka James
B. Harris se sporadicky věnoval i filmové
režii. V osmdesátých letech natočil dvě po‑
zoruhodné kriminálky s Jamesem Woodsem,
které přispěly k tehdejšímu revivalu filmu
noir. V Poldovi, jenž je adaptací románu
Jamese Ellroye, hraje Woods bezskrupulóz‑
ního detektiva z LA, který vyšetřuje případ
sériového vraha žen.
Sobota 14/02
18.00 Jerzy Hoffman /
Potopa I. / Potop I.
Polsko 1974 / hrají: Daniel Olbrychski,
Małgorzata Braunek, Tadeusz
Łomnicki / CZV / 148 min. / 35mm
Vznik historického velkofilmu natočeného
podle stejnojmenného románu Henryka Si‑
enkiewicze byl v Polsku sledován s velkým
napětím. Pět let trvalo, než jej režisér Jerzy
Hoffman doslova dovedl do vítězného konce.
Pracoval při tom ve třech studiích (polském,
běloruském a ukrajinském) umožňujících na‑
táčet v autentických exteriérech a v odpoví‑
dajícím rozsahu, zvláště co se týče bitevních
scén. Velkolepá rekonstrukce epochy bojů
o národní nezávislost za švédského vpádu,
jenž autor literární předlohy nazval příznač‑
ně „potopou“, si při adaptaci vyžádala četná
zjednodušení nebo přímo výpustky zápletek,
scén a hrdinů. Neminulo to ani šlechtice
Kmicice, jenž se však nestal banálním hr‑
dinou, ale i díky hereckému výkonu Daniela
Olbrychského nezapomenutelnou postavou,
schopnou přesvědčit všechny pochybovače
o oprávněnosti filmových přepisů.
Neděle 15/02
15.00 Ponrepo dětem
↓
Jean Girault / Četník ze Saint Tropez
Francie 1964 / hrají: Louis de Funès,
Geneviève Gradová, Michel Galabru /
CZV / 95 min. / 35mm
projekce celovečerního filmu s hravým
úvodem / 100 min.

Legendární komediální sérii o trochu
výbušném, ale dobrosrdečném četníkovi není
třeba představovat. V minulém roce uplynulo
sto let od narození Louise de Funèse.
Jeho komika vychází z rozmáchlých gest
a překotných slovních přestřelek. Herecký
projev tohoto malého velkého muže milují
celé generace dětí i dospělých diváků po
celém světě. Louis de Funès byl v osobním
životě vážný a uzavřený muž. Ke komedii
přistupoval s pokorou. Rozesmát publikum
považoval za cíl, kterému musí předcházet
pečlivá příprava a přesné provedení.
17.30 R
 obert Z. Leonard /
Tančící Venuše / Dancing Lady
USA 1933 / hrají: Joan Crawfordová,
Clark Gable, Fred Astaire / CZT /
83 min. / 35mm
Začínající herečka mezi dvěma „osudovými“
muži: nadbíhajícím milionářem a šarmantním
režisérem. Byl by to jeden z dalších
typických muzikálů MGM třicátých let,
kdyby v něm nedebutoval Fred Astaire.
Jeho taneční kreace s ikonickou Joan
Crawfordovou zhodnotil dobový recenzent
New York Times takto: „Fotografický efekt
těchto scén je prostě ohromující!“
Pondělí 16/02
17.30 N
 orman Jewison /
V žáru noci /
In the Heat of the Night
USA 1967 / hrají: Sidney Poitier,
Rod Steiger, Warren Oates /
CZT / 103 min. / 35mm
Protirasistické drama rozehrávané na pozadí
jednoduché kriminální zápletky: k vyšetřová‑
ní vraždy na jižanském maloměstě je přizván
černošský detektiv. Kromě aktuálního téma‑
tu vnesl film do hollywoodské poetiky rea‑
listické snímání afroamerických herců bez
umělého přisvícení (kamera Haskell Wexler).
Vyvážený styl je dotvořen moderní jazzovou
hudbou Quincyho Jonese a minuciózní stři‑
hovou prací pozdějšího režiséra Hala Ashby‑
ho, oceněnou jedním z pěti Oscarů, které
snímek získal.
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Úterý 17/02
20.00 Eric Rohmer / Moje noc u Maud /
Ma nuit chez Maud
Francie 1968 / hrají: Jean‑Louis
Trintignant, Françoise Fabianová,
Marie‑Christine Barraultová /
CZT / 102 min. / 35mm
Čtvrtá část z cyklu Šest morálních povídek,
který vznikal v letech 1962–1971. Uprostřed
zimy se prokřehlý, ale zásadový Jean‑Louis
Trintignant (obsazení „hvězdného“ herce
je v Rohmerově tvorbě výjimkou) ocitá mezi
dvěma ohni, dvěma naprosto rozdílnými
ženami a životními postoji. Eric Rohmer:
„V Mé noci u Maud se cituje mnoho věcí,
hlavně Blaise Pascal, dokonce se tam
vezme z knihovny jeho kniha, čte se z ní
a komentuje se. Pro příběh je to zásadní.
Napadlo mne to mimochodem teprve dost
pozdě. V příběhu, jak jsem ho původně
napsal, se Pascal vůbec nevyskytoval,
vůbec také nebyla řeč o křesťanství,
filosofii, marxismu. Byla to jednoduše
historka o někom, kdo byl nucen přespat
u ženy, během minulé války – nemohl jít
domů kvůli zatemnění. Celý příběh byl
zpočátku jiný.“ Výsledný film, přesazený
z válečné doby do šedesátých let,
zůstává pro mnohé nejlepším dílem Erika
Rohmera, v každém případě je to jedna
z nejinteligentnějších meditací o lásce,
jaké kdy byly natočeny.
Středa 18/02
17.30 Zlatá medaile AMU
pro Josefa Valušiaka
↓
Jaromil Jireš / Valerie a týden divů
ČSR 1970 / hrají: Jaroslava Schallero‑
vá, Helena Anýžová, Petr Kopřiva, Jiří
Prýmek, Jan Klusák / 70 min. / 35mm
Střihač, pedagog a teoretik prof. ing. Josef
Valušiak, oslavil v prosinci své osmdesáté
narozeniny (narozen 16. 12. 1934, Nové
Lesy). Při této příležitosti mu byla udělena
Zlatá medaile Akademie múzických umění
v Praze. Na pozvání Jana Kučery nastoupil
v r. 1972 na katedře střihové skladby
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FAMU jako odborný asistent, později se
stal Kučerovým pokračovatelem v oblasti
výuky teorie střihové skladby. Již v roce
1976 napsal skripta Základy střihové
skladby a v roce 1993 vyšla tiskem jeho
upravená habilitační práce Střihovou
skladbou k N‑té dimenzi. V červenci 1992
byl jmenován docentem, v roce 2002
profesorem FAMU. Střihovou skladbu pojímá
především jako schopnost zobecňování
praktických zkušeností a názorů, vytváření
skladebné koncepce a schopnost skladebné
analýzy a nikoliv jako proces pouhého
předávání informací a pouček, ale jako
snahu o probuzení a formování osobností
prostřednictvím vzájemného dialogu. Celou
pedagogickou prací profesora Valušiaka
jako by se vinula Komenského myšlenka
z Didaktiky: „Takovým věcem učiti se třeba
na světě, jichžto vědomost by potrvala
do nebe.“
Snímek natočený podle surrealistického
předlohy Vítězslava Nezvala, inspirovaného
„černým románem“. Vypráví o týdnu
v životě třináctileté dívky, která na pokraji
skutečnosti a snu prožívá znepokojující
fantazie, plné záhadných nástrah, lásky
i nebezpečí, doprovázející její dospívání.
Tajemný, vizuálně stylizovaný snímek
stejně jako literární předloha vychází ze
schematických postupů a poetiky dívčích
románků a hororů, které s humorem
kombinuje.
Pátek 20/02
17.30 Jean‑Paul Rappeneau /
Cyrano z Bergeracu /
Cyrano de Bergerac
Francie 1990 / hrají: Gérard
Depardieu, Vincent Pérez, Anne
Brochetová, Jacques Weber / CZT /
133 min. / 35mm
Autor divadelní předlohy Edmond
Rostand vytvořil z reálné postavy vojáka
a básníka romantického hrdinu, fanfaróna
a platonického milence zbožňované Roxany.
Úspěšná adaptace Jeana‑Paula Rappeneaua
a Jeana‑Clauda Carrièra, těžící zejména
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z hereckého výkonu Gérarda Depardieua,
získala kromě řady dalších cen i Césara za
nejlepší film roku 1990.
21.00 M
 idnight Movies
↓
John Milius / Barbar Conan /
Conan the Barbarian
USA 1982 / hrají: Arnold Schwarzenegger,
James Earl Jones, Max von Sydow /
CZT / 122 min. / 35mm
Přijďte do Ponrepa strávit nezapomenutel‑
nou noc. Nový cyklus Midnight Movies zahá‑
jíme snímkem, v němž Conan v rytmu Basila
Poledourise stíná hlavy soků, aby slyšel
nářek jejich žen.
21.00 – úvod k filmu / 21.30-23.30 – pro‑
jekce / 23.30 – volná zábava, jídlo, pití
a DJ / 0.30 – cena pro nejlepší kostým
Sobota 21/02
17.30 Jerzy Hoffman /
Potopa II. / Potop II.
Polsko 1974 / hrají: Daniel Olbrychski,
Małgorzata Braunek, Tadeusz
Łomnicki / CZV / 130 min. / 35mm
„Vůdčí linií filmu je linie Kmicicova
osudu. V prvním díle ho poznáváme jako
sympatického, ale divokého vůdce vojáků,
který válkou jaksi krystalizuje. První díl
je psychologický, druhý epický – ukazuje
širší pozadí… Snažil jsem se vystihnout
mnohorozměrný kolorit oné doby – Polska
17. století: prudké a divoké mravy, ale
i schopnost jednat a obětovat se, celou
historicky složitou situaci, jaká vznikla při
jeho rozpadu a obrozování, vnitřní rozpory,
zřejmě i v náboženských a stavovských
konfliktech… Za válek, revolucí nebo za
jiných pohnutých událostí se lidé podobného
temperamentu, jaký má Andrzej Kmicic,
ocitají snadno mimo společnost. Nejtěžší
je najít správnou cestu. Octne‑li se někdo
mimo společnost, návrat do ní je velice
těžký. Kmicicův osud ukazuje tuto závislost
v zobecněné podobě, nezávisle na době. Měl
by být zároveň výstrahou,“ prohlásil režisér
Jerzy Hoffman.

20.00 E
 ric Rohmer / Noci v úplňku /
Les Nuits de la pleine lune
Francie 1984 / hrají: Pascale
Ogierová, Tchéky Karyo, Fabrice
Luchini, László Szabó
CZT / 92 min. / 35mm
Čtvrtým dílem cyklu Komedie a přísloví
se staly Noci v úplňku, film, který někteří
historikové při hodnocení kladou hned za
režisérův vrcholný opus Moje noc u Maud.
Zápletkou přitom patří Noci v úplňku na
první pohled k nejméně nápadným snímkům,
jaké Rohmer natočil. Na dekoraci bytu,
kolem nějž se (spolu s láskou) děj točí,
se podílela hlavní představitelka Pascale
Ogierová, která získala Cenu za ženský
herecký výkon v Benátkách 1984. Tchéky
Karyo je hrdinčin vznětlivý a posléze
podezřele tolerantní partner, Fabrice Luchini
(obdařený ne náhodou jménem Renoirovy
postavy z Pravidel hry) prosazuje svou
snahu povýšit z „kamaráda‑důvěrníka“ na
milence až dojemně otřesným způsobem.
László Szabó nás pak těsně před finálem
zasvětí do lunární determinace děje.
Neděle 22/02
15.00 P
 onrepo dětem
↓
Byl jednou pan Ponrepo
moderované pásmo archivních sním‑
ků a pohádek s hudebním doprovo‑
dem / návštěva promítací kabiny /
70 min.
Parní lokomotiva vjíždí do stanice. Diváci
se zvedají ze židlí a zděšeně utíkají. Vylekal
je prožitek z první filmové projekce bratří
Lumièrů… Filmy se v kinech promítají více
než sto let. Jak takové staré filmy vypadaly?
Jakým způsobem se promítaly? Nevadilo
divákům, že se na plátně nemluví? A co
barva? Naše historické pásmo s hravým
výkladem přenese děti do doby patrona
našeho kina – pana Ponrepa. A potichu
promítat rozhodně nebudeme. Němé filmy
doprovodíme živou hudbou. Tento pravidelný
cyklus dětem představí zážitek z filmové
projekce, jak ji mohli okusit diváci před více
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než sto lety. Navštívíme i promítací kabinu.
Programem bude provádět kouzelník Viktor
Ponrepo a jeho pomocník.
20.00 J
 ana Ševčíková / Piemule
ČSR 1983 / 42 min. / 35mm
Dokument o české menšině žijící v odlehlých
rumunských horách. Režisérka stopuje
historii jedné vesnické komunity, která
odešla z vlasti v roce 1822, a zachycuje
její současné životní podmínky. Komplexní
stavba filmu zobrazuje na časové ose
čtyř ročních období pracovní návyky,
náboženské obřady a názory obyvatel.
V důsledku izolace od okolního prostředí si
tato komunita uchovala svůj jazyk, kulturu
a pocit národní identity.

Sándor Zsótér, Lili Horváthová /
CZT / 119 min. / Blu‑ray
Pes Hagen je řízením osudu oddělen od
své paničky, třináctileté Lili, a musí se
naučit přežít v ulicích Budapešti… „Pouze
až se dokážeme skutečně vcítit do pozice
jiného živočišného druhu, budeme schopní
složit zbraně,“ komentuje režisér Kornel
Mundruczó svůj nejnovější film, s nímž
zvítězil v sekci Un Certain regard na
festivalu v Cannes.

Pondělí 23/02
17.30 Mene Tekel – festival
proti totalitě
Program na www.menetekel.cz

„Octavio Paz řekl:,Spoutanému člověku
stačí zavřít oči, a již má dost síly, aby
zbořil svět.‘ Dodávám ve volné obměně:
stačilo by, aby bílé oko filmového plátna
obráželo světlo, které je mu vlastní,
a bude moci vyhodit vesmír do povětří.
Ale prozatím můžeme klidně spát, jelikož
filmové světlo je pečlivě odměřováno
a spoutáno. Ani jeden z tradičních druhů
umění neprojevuje tak velkou disproporci
mezi svými možnostmi a výsledky.“

Úterý 24/02
15.30 Kapitoly z dějin filmu
↓
David Čeněk – Seminář filmové
analýzy
20.00 Mene Tekel – festival
proti totalitě
Program na www.menetekel.cz

„Výsledek udělování Oscarů nelze
předvídat, protože hlasování je zcela
demokratické. To znamená, že se na něm
podílí 2500 idiotů, např. včetně assistent
dress designer, jenž má, jako člen studia,
hlasovací právo. Jedna z nejodpornějších
cen.“

Středa 25/02
17.30 Mene Tekel – festival
proti totalitě
Program na www.menetekel.cz
Čtvrtek 26/02
17.30 Mene Tekel – festival
proti totalitě
Program na www.menetekel.cz
Sobota 28/02
20.00 Kornél Mundruczó /
Bílý Bůh / Fehér isten
Maďarsko – Německo – Švédsko
2014 / hrají: Zsófia Psottaová,
50
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