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„

Doporučujeme
> PROJEKCE V KINEČKU pokračují, v zá
ří mj. Osvícení S.Kubricka (23.-25.9.)
a Bonnie a Clyde Arthura Penna (29.30.9.). Na začátku měsíce jsme zkušebně
uvedli do provozu nové KINEČKO ve vesti
bulu kina Hvězda. Tento „multiplexový“
komorní prostor bude vedle projekcí perspektivně sloužit i menšinovým filmovým
žánrům, divadlům, výstavám atd. Současně jej nabízíme i jako místo pro konference, prezentace ..
> BALKÁNSKÝ DVOJBOJ ve Hvězdě
Pokud vás zajímá zobrazení balkánského
konfliktu a jeho kořenů na filmovém plátně, pak neváhejte a navštivte některé z na
šich představení: Sud prachu (15.9. navíc konec monopolu) a Před deštěm
(16.9. od 16:00 hod.).

ARTkino–filmový klub

Těsně před koncem monopolu uvádíme skvělý jugoslávský SUD PRACHU a v závěru měsíce klasickou
americkou gangsterku BONNIE A CLYDE. Mezi novinkami jsou dvě evropské - zajímavá a mírně šokující
MATKA o vztahu starší ženy s mladým mužem a historizující DÍVKA S PERLOU, která vás zavede do 17.
století za malířem Vermeerem. Do ARTkina jsme zařadili i scifi romanci VĚČNÝ SVIT NEPOSKVRNĚNÉ
MYSLI. Nezapomeňte, že průkazka ARTkina vám umožňuje volný vstup na projekce Zlatého fondu.

Věčný svit
neposkvrněné
mysli
Úterý 21.9. 20:00

USA 2004 / 105 min. / od 15 / tit. / 65Kč 75Kč

Režie: MICHAEL GONDRY / Scénář: Charlie Kaufman, Pierre Bismuth, Michael Gondry / Hrají:
Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten
Dunst, Tom Wilkinson, Mark Ruffalo, Elijah Wood ad.
Jim Carrey a Kate Winsletová jsou vynikající herci schopní obstát v komedii
i dramatu. Výjimečnou příležitost, která mísí obě tyto herecké polohy, dostali ve filmu frankoamerického režiséra
Goldryho, natočeného podle scénáře Charlieho Kaufmana (Adaptace,
V kůži Johna Malkoviche). Příběh obyčejných milenců, kteří se rozhodnou
nechat si vymazat z hlavy vzpomínky
na toho druhého a pak toho litují, se
pohybuje na pomezí scifi (podobně jako akční Výplata). Jeho základem však
zůstává realita všedního života, s mileneckým okouzlením i hádkami dvou
hlavních postav, i s navyklou životní rutinou těch ostatních. Režisér Michel
Goldry pochází z Francie, ale známým
filmařem se stal až svými americkými
snímky (v českých kinech se promítal film slez ze stromu). Jeho smysl
pro postižení bizarnosti a zároveň
nadhled nad zpracovávanou látkou
dal filmu, na kterém pracoval s reno

movaným Charliem Kaufmanem, tvar
podobenství, které se může dotýkat
každého z nás. Snímek potěší ctitele
předchozích Kaufmanových filmů V
kůži Johna Malkoviche a Adaptace,
ale i ty, kterým se líbily filmy jako Laurel Canyon, Sexuální rekonstrukce či
Pravidla vášně. Ctitelé Jima Careyho
jako komika budou možná překvapeni
jeho schopností zahrát výborně tragikomickou roli.

Matka

Středa 22.9. 20:15 Kinečko
Velká Británie 2003 / od 18 / tit. / 60Kč 70Kč

Režie: ROGER MICHELL / Scénář: Hanif Kureishi / Hrají: Anne
Reidová, Cathryn Bradshawová,
Daniel Craig, Steven Mackintosh,
Oliver Ford Davies, Anna Wilson
Jonesová, Peter Vaughan, Danira
Govichová, Harry Michell ad.
Antilolita… Šokující příběh pětašedesátileté May posunuje hrani
ce tabu ve filmu. A opět
v tom má prsty scenárista Hanif Kuerishi, autor skandální Intimity. Jeho novou látku převedl do filmové podoby
precizní režisér Roger Michell (Notting Hill, Incident). Obyčejná důchodkyně je po manželově smrti odkázána
na péči své vzdálené a příliš zaměstnané dcery. Cítí, že její život už víceméně skončil. Ovšem ne tak docela...
Nenápadná babička, kterou v obchodě bez povšimnutí minete, ta zlomená
žena, jež má už život za sebou, se náh-

le, nevhodně zamiluje a naváže poměr
s mužem, který je o polovinu mladší
než ona sama. Poměr, v němž nechybí vášnivý sex… Film nevypráví jen o
pozdním sexuálním vzplanutí a o stra
chu ze stáří a ze smrti. Pozornost se
zaměřuje i na lidi, kteří ji obklopují a kte
ří sami prožívají nelehké okamžiky.
Jako v každé stresující situaci i zde
vyplouvají na povrch staré křivdy, citové jizvy z dětství, antagonismus mezi
sourozenci či svalování viny za zpackaný život na jiné. Realistické a mís
ty depresivní drama se opírá zejména o herecký výkon Anne Reidové.
CENY: Ceny Kruhu londýnských
filmových kritiků: nejlepší herečka (A. Reidová). – Ceny BAFTA:
(nominace) nejlepší herečka (A.
Reidová).

> Divadlo O ČERVENÉ KARKULCE
se představí v neděli 26.9. od 14:00 v rám
ci Bijásku, a je tedy dalším pokračováním
naší snahy doplňovat projekce Dětského
filmového klubu. Přijďte se trošku jinak
pobavit a dozvědět se, jak to s vlkem a
Karkulkou vlastně bylo...
> ROZVOD BALZEROVÉ v Hradišti!
Už 7. října do kina Hvězda jsme pro vás
připravili laskavou komedii autorky Geraldine Aron věnovanou všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Ve hře „Můj báječný rozvod“ vypráví autorka příběh ženy
středního věku, která se po rozvodu musí
vyrovnat s mnoha trapnými, směšnými i tra
gikomickými situacemi. Hlavní roli a
také dalších 17 postav brilantně
ztvárnila Eliška Balzerová. Předprodej zahájen!
> SLET BUBENÍKŮ 1.10., READY
KIRKEN (16.10.) a KOLLERBAND
(30.10., Klub kultury) - předprodeje na
koncerty v říjnu už byly zahájeny, tak neváhejte a zakupte si lístek raději dopředu.
> CHCETE BÝT V OBRAZE? Pokud
zadáte vaši emailovou adresu na titul
ní stránce naší webové stránky, tj.
www.mkuh.cz, budou vám do ní chodit
informace o filmech, změny programu a
různé zajímavosti. Stačí si napsat…

Dívka
s perlou

Úterý 28.9. 20:00

VB 2003 / 100 min. / tit. / ŠÚ / 65Kč 75Kč

Režie: PETER WEBER / Scénář:
Olivia Hetreedová / Hrají: Colin
Firth, Scarlett Johanssonová, Tom
Wilkinson, Judy Parfittová, Cillian
Murphy, Essie Davisová, Joanna
Scanlanová, Alakina Mannová,
Chris McHallem, Gabrielle Reidyová, Rollo Weeks ad.
Obrazy holandského malíře Johannese (Jana) Vermeera (1632–1675)
jsou světově proslulé, ale o umělco-

> PRVNÍ ČÍSLO FILMOVÝCH NOVIN V POKLADNĚ KINA HVĚZDA ! Příznivci dobrého filmu, jásejte!
V pokladně kina Hvězda najdete první
číslo nového filmového periodika - FILMOVÝCH LISTŮ. Má 16 stran (příloha
k přehlídce PROJEKT 100 – 8 a půl)
a je věnováno dvěma významným filmovým událostem letní sezóny, festivalu
v Karlových Varech a Letní filmové škole,
titulní rozhovor se členy Monty Python,
.www.pictus.info/listy - DRUHÉ
ČÍSLO VYJDE 22.ZÁŘÍ 2004.

Peter Arnet na LFŠ 2003 | foto J.J. Bartoš

2

vě životě se toho ví žalostně málo.
Pochopit a zachytit vzácný okamžik
tvorby a krátký úsek umělcova života
se pokusil v adaptaci stejnojmenného bestselleru Tracy Chevalierové

Dívka s perlou debutující režisér Peter Webber. Hlavní
postavou je ovšem
titulní hrdinka, mladičká služka Griet. Výsledkem je
citlivý, kultivovaný
snímek, plný obdivu k Vermeerovu dílu a pokory
k výtvarnému umění. Snímek Dívka
s perlou je nezvykle cudným příběhem malíře a jeho
modelu, o poznání
drsnějším příběhem
malíře, jeho ženy a
jejich rodiny, ale i
obrazem doby, v níž
žili. Scarlett Johanssonová jako Griet
nepotřebuje komunikovat slovy a přesto je výmluvná, stejně jako Colin Firth
v roli umělce, jehož
perfekcionismus
hraničí s posedlostí. Za zmínku stojí
výtvarně pojatá kamera Eduarda Serry, která dodává snímku kouzlo a pati
nu starých holandských obrazů.

CENY (neúplné): 51. MFF v San naway, Gne Hackman, Michael J.
Sebastianu 2003: Cena poroty Pollard ad.
za kameru (E. Serra). Ceny Aso- Jihozápad Ameriky se zmítá v hospociace losangeleských filmových dářské krizi a Clyde Barrow s Bonkritiků: nejlepší kamera. Cameri- nií Parkerovou se vydávají na drámage 2003, Lodž: Bronzová žába hu zločinu. Nechtějí nikomu ublížit.
(E. Serra). - Oskary: (nominace) Prostě jen touží po dobrodružství
nejlepší kamera, výprava (B. van a po sobě navzájem. Brzy je začneOs, Cecile Heidemanová), kostý- me mít rádi. Ale žádný z dřívějších
my (D. van Straalen). Zlaté glóby: filmů nás nepřipravil na přívaly ná(nominace) nejlepší herečka v dra silí, které nás po chvíli zavalí. Film
matu (S. Johanssonová), hudba je stále tvrdší a my se bojíme, že by
(A. Desplat). Ceny BAFTA: (no- se našim hrdinům mohlo něco stát
minace) Cena Alexandera Kordy a děsíme se toho, že by je někdo
(P. Webber, A. Paterson, A. Tuc- mohl zabít.
ker), nejlepší herečka (S. Johans(www.csfd.cz)
sonová), herečka ve vedlejší roli Rob-Roy
(J. Parfittová), scénář–adaptace „Úžasný strhující film. Gangsterská legenda tak
(O. Hetreedová), kamera, výprava, jak má být. Film je úžasně natočen a působí
kostýmy, masky/účesy (J. Shirco- neuvěřitelně svižně. Akční scény jsou skvělé a
rerová), Cena Anthonyho Asqui- také zajímavá hudba. Bezchybný Gene Hackman.“
tha (A. Desplat).

Bonnie
a Clyde

Středa 29.9. 20:15 Kinečko
USA 1967 / 107 min. / tit. / DVD / 35Kč 45Kč

Režie: ARTHUR PENN / Scénář:
David Newman & Robert Benton
Hrají: Warren Beatty, Faze Du-

Anglie
(www.csfd.cz)
„Jediný film, u kterého kritici kompletně obrátili. Nejdřív
ho odstřelili a pak dostal Oscara.... Strhující drama
popisující život dvou slavných lupičů. Beattyho triumf.“
Besyn
(www.csfd.cz)
„Legendární a strhující gangsterka, která neztra
tila po téměř čtyřiceti letech nic ze svého
kouzla. A ač jsou Bonnie a Clyde záporáci skrz
na skrz, v divácích si získají takové sympatie,
že je nelze nemít rád a na konci je nelitovat.“

Projekt FILM A ŠKOLA je strategickým projektem Asociace českých filmových klubů a je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR a Zlínským krajem.

Zlatý fond světového filmu

Pravidelná
čtvrteční setkávání s klasickými filmy světového filmu přináší balkánský povídkový snímek PŘED DEŠTĚM, který právě před deseti lety jako
jeden z prvních reagoval na dění na Balkáně. (Viz i jiný snímek 15.září v ARTkině - Sud prachu.) Dvě další projekce – Kubrickovo (a Kingovo)
slavné děsivé OSVÍCENÍ a gangsterku BONNIE a CLYDE uvádíme premiérově v kinečku. Více i na www.pictus.info
a ironie. Ale kladů má film přece
jenom víc - dobře je tu zobrazen
šrapnelový efekt balkánského konfliktu, výborně zvládnutá je složitá architektura příběhu, slušně vybraní jsou
i herci. Navzdory uvedeným nedostatkům je Před deštěm jeden z nejlepších současných evropských filmů.
Film se skládá ze tří povídek, jejichž
děj postupně ozřejmuje celý příběh.
První část se odehrává v makedonském pravoslavném klášteře, druhá
v Londýně a ve třetí povídce se kruh
etnických konfliktů uzavírá

Osvícení
(Shining)

Čtvrtek 23.9. 16:00 Kinečko
USA 1980 / 120 min. / titulky /
na průkazky ZF a ART zdarma, ostatní 35Kč

Makedonie 1994 / 113 min. / titulky /
na průkazky ZF a ART zdarma, ostatní 40Kč

Režie a scénář: MILČO MANČEVSKI / Hrají: Katrin Cartlidge (Anne), Rade Šerbedžija
(Aleksandar), Gregoire Colin
(Kiril), Labina Mitevská (Zamira), Jay Villiers (Nick), Silvija
Stojanovska (Hana) ad.
Na balkánské krizi je pro většinu lidí
otřesné, že se odehrává v zemi, o které se domnívali, že ji rozumí. Náhle se
v ní ale dějí apokalyptické hrůzy, pro které chybí racionální vysvětlení. Na film
o válce v bývalé Jugoslávii se „čekalo“
dva roky od vypuknutí konfliktu. Je ale
příznačné, že když nakonec vznikl, na-

Režie: STANLEY KUBRICK /
Scénář: Stanley Kubrick a Diane
Johnson, podle románu The Shining Stephena Kinga / Hrají: Jack
Nicholson, Shelley Duval, Danny
Lloyd, Scatman Crothers, Barry
Nelson, Philip Stone, Joe Turkel,
Anne Jackson, Tony Burton, Lia
Beldam, Billie Gibson ad.
Natočil Stanley Kubrick v 70. letech
nejambicióznější horor v dějinách
kinematografie? „(…)Hlavní dětskou
roli v dodnes kultovním psychohororu Stanleyho Kubricka Shining ztělesňuje sedmiletý syn dělníka americké ocelárny Danny Lloyd. Malý
Danny má schopnost přijímání
a předjímání psychických signálů
druhých lidí - ve filmu tuto schopnost
označuje sloveso „to shine“, a odtud
tedy také originální titul „Shining“
foto M. Stránský

Před deštěm

Čtvrtek 16.9. 16:00

točil ho debutant žijící deset let mimo
rodnou Makedonii. Před deštěm se
skládá ze tří povídek, jejichž děj postupně ozřejmuje celý příběh. Pomocí
subjektivního pohledu navzájem velice odlišných protagonistů se pokouší vynést na světlo kořeny etnických
konfliktů. První část nazvaná Slova
se odehrává v makedonském pravoslavném klášteře. V povídce Tváře se
přenášíme do Londýna a teprve ve
třetí povídce Obrazy se kruh uzavírá.
Mezinárodně financovaný a obsazený
film poněkud utrpěl „vedlejšími příznaky“ naprosté většiny koprodukcí.
Místy z něj čiší snaha být za každou
cenu exkluzivní, postavy filmu jsou
někdy neživé - postupně jen naplňují dějová schéma a předžvýkaná klišé, snímku chybí mu i špetka poezie

(Osvícení). Známý megaloman a perfekcionista Kubrick točil Shining v jednom studiu poblíž Londýna od května
1976 do května 1979. Ve filmu začíná
mít Wendy (Shelley Duvallová) hrůzu
z násilnického chování svého zešílivšího manžela Jacka Torrance (Jack
Nicholson). Ústřední protagonista filmu Jack Nicholson ke své roli Jacka
Torrance řekl, že ji pojímal jako „studii
choroby muže, jehož snažení přesahuje jeho schopnosti“. Tento Nicholsonův roztěkaný někdejší alkoholik a
autorsky impotentní spisovatel Jack
Torrance patří k typickým kubrickovským hrdinům v tom smyslu, že z charakteru se stále víc vytrácí vlastní svobodná vůle a člověk se pak stává stále
víc závislý na svém konvenčním okolí.
V souvislosti s působivostí této dějové nadsázky připomeňme výrok Michelangela Antonioniho: „Žádný jiný
herec nedokáže dát svému ledovému pohledu záblesk šílenství tak jako
Nicholson“. Nicholson-Torrance se
stává lidským monstrem: někteří recenzenti proto podsouvali monstróznosti Kubrickovi coby režisérovi. Těmto kritikům ušlo, že proces degradace
člověka v monstrum je jedním z témat
celé Kubrickovy tvorby. (…)“
Vladimír Hendrich, 26. 6. 2003,
www.tiscali.cz

Bonnie
a Clyde

Čtvrtek 30.9. 16:00 Kinečko
USA 1967 / 107 min. / titulky /
na průkazky ZF a ART zdarma, ostatní 35Kč

Viz ARTkino.

Bijásek a Malovásek

Druhá polovina prvního školního měsíce nabídne několik kvalitních příběhů z tvůrčí dílny WALTA DISNEYE.
Znovu do kina pro vás vracíme nejen oblíbené hity letošního roku - do nádherné přírody zasazené MEDVĚDÍ BRATRY a pokračování SHREKA, ale i vynikajícího dřevěného PINOCCHIA. Určitě ale nevynechejte
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 26.9. už od 14:00!

Středa 15.9. 15:30,
Neděle 19.9. 15:30 (14:00 MALOVÁSEK - práce s textilem)
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USA 2003 / 86 min. / anim.+dab. / 16Kč 26Kč

Režie: A.BLAISE, R. WALKER
V novém vzrušujícím animovaném
dobrodružství z produkce studia
Walta Disney se vydáme do nádherné krajiny v severozápadní Americe,
kde se odehrává příběh chlapce Kenaie. Jeho život se nečekaně změní
v okamžiku, kdy jej Velký duch promění
v medvěda – zvíře, které mladý Kenai
nenávidí nejvíce. V dobrodružném příběhu o statečnosti, cti a sebepoznání,
ve kterém se objevuje spousta nových
a nezapomenutelných postaviček,
se mísí dechberoucí animace s city
a humorem. Ocenění: 1 nominace
na Oscara 2003 (animovaný film).

Shrek 2.
Středa 22.9. 15:30,
Neděle 26.9. 15:30

USA 2004 / 93 min. / anim. / dab. / 60Kč 70Kč

Režie: ANDREW ADAMSON, KELLY ASBURY
Bylo, možná nebylo… Nový animovaný film Shrek 2 navazuje na děj
Oscarem oceněného prvního Shre-

ka. V pokračování se Shrek, Oslík na Mančalová / Režie: Ivana Bena princezna Fiona vydávají vstříc dová / Scéna a kostýmy: Hanka
novým dobrodružstvím, při nichž
Novotná / Výroba scény: Vladimír
se setkají s mnoha populárními po- Kudr / Výroba kostýmů a rekvizit:
stavami z pohádek. Po souboji s
kol. / Hrají, zpívají a tančí: Čápi
dračicí a zlým lordem Farquaadem - Hanka Novotná, Milan Večeřa,
o ruku princezny Fiony čeká na Shre- Karkulka - Silvie Večeřová, Maka ještě těžší úkol: návštěva tchýně minka, hudebnice aj. - Martina
a tchána.
Grycová, Vlk Čibuk – Milena Hanáková, Babča, poťouchlý koláč
aj. - Renata Kudrová / Představení řídí: Martina Grycová.
V naší Karkulce se rozhodně nedozvíte jak to bylo, ale za to vám nabídneme několik nových možností, jak
to také mohlo být. Chce to jen chvíli
času, trochu odvahy a hlavně chuť
se bavit. A to platí jak pro diváky, tak
pro herce. Hraná pohádka O Červené Karkulce je prvním představením
nově vzniklého amatérského souboru z Ostrožské Nové Vsi, který si říká
Jo-Divadlo. Premiéru měla 17. června
2004 a byla uvedena i na Letní filmové škole 2004.

O Červené
karkulce

Divadelní představení - JO-divadlo
Orla Jednoty Ostrožská Nová Ves
Neděle 26.9. 14:00
35 min. / 30Kč

Text: Kateřina Mančalová, Ivana
Bendová a kol. / Hudba: Kateři-

Pinocchio

Středa 29.9. 15:30 Kinečko
Itálie 2002 / 108 min. / česká verze+DVD /
vstupné dobrovolné

Režie: Roberto Benigni / Scénář:
Roberto Benigni, Vincezno Cerami / Hrají: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Carlo Giuffré

Novinky, hity

Ve druhé polovině měsíce se můžete těšit
na příběhy z budoucnosti - sci-fi detektivka JÁ, ROBOT s Willem Smithem v hlavní roli a romantický VĚČNÝ
SVIT NEPOSKVRNĚNÉ MYSLI, v němž uvidíte dvojici Jim Carrey a Kate Winslet. Hitem se zřejmě stane
i nový snímek Stevena Spielberga a Toma Hankse TERMINÁL a své diváky si najdou „dvojky“ SHREKA
a „ZABIJÁKA“ Bruce Willise. A na konci měsíce už se na vás HOREM PÁDEM hrne nový film Jana Hřebejka
a Petra Jarchovského s vynikajícím hereckým obsazením.

Já, robot

Čtvrtek 16.9. 20:00, Pátek 17.9. 17:30
a 20:00, Sobota 18.9. 17:30 a 20:
00, Neděle 19.9. 17:30, Pondělí
20.9. 20:00, Úterý 21.9. 17:30, Středa 22.9. 20:00
USA 2004 / 120 min. / od 12 / tit. / ŠÚ / 80Kč

Byl jednou jeden pán, jmenoval se
Gepetto. Byl moc smutný, protože byl
sám a tak si jednoho dne vyřezal ze
dřeva loutku. A ta loutka z ničeho nic
obživla. A na světě byl panáček, kterému dal Gepetto jméno Pinocchio.
Byl to ale zlobivý kluk, svého tatínka
trápil, nechtěl chodit do školy a pořád
někam utíkal. Vždycky se dostal do
nějakého průšvihu a to se stále násobilo, až jednoho dne málem přišel
o život. V poslední chvíli jej zachránila
hodná Modrá víla. Pinocchio však nedal na její dobré rady a začal si žít svůj
vlastní život a putoval z jednoho dobrodružství do druhého. Gepetto se nakonec svého nezbedného synka vydal
hledat, ale při svém zoufalém hledán
se ztratil ve vodách oceánu...

foto J.J. Bartoš

Medvědí
bratři

V nedaleké budoucnosti, na Zemi v
roce 2035, kdy roboti tvoří spolehlivou a nedílnou součást každodenního
života, je detektiv John Spooner (Will
Smith) pověřen vyšetřením záhadné
smrti Dr. Alfreda Lanninga (James
Cromwell), který byl duchovním otcem umělých bytostí a zformuloval
tři zákony robotiky, podle nichž robot
nesmí za žádných okolností ublížit člověku. Na místě činu detektiv nalézá
robota Sonnyho. Spáchal vědec sebevraždu, nebo ho tento robot zavraždil? To by nejen znamenalo zásadní
porušení výše zmíněných zákonů, ale
i obrovskou hrozbu pro lidstvo. Co by
pak zabránilo robotům převzít kontrolu nad společností, když je lidstvo na
jejich existenci závislé? Nebo že by už
tato revoluce v tichosti proběhla? „Líbilo se mi, že roboti ani technologie
nejsou samy o sobě považovány za
problém,“ říká Smith. „Potíže představují především limity lidské logiky.
V zásadě jsme si sami největšími nepřáteli.“

Režie: ALEX PROYAS / Scénář:
Isaac Asimov, Jeff Vintar, Akiva Goldsman / Kamera: Simon
(www.csfd.cz)
Duggan / Hudba: Marco Beltra- Looser
mi / Hrají: Will Smith, Chi McB- „Konečně dobře udělaný sci-fi film ! Super atmosféra,
ride, Bridget Moynahan, James akční scény a Will Smith. Pokud máte rádi Converse,
Audi, FedEx a JVC budete ten film milovat :-) Příjemná
Cromwell ad.
foto M. Stránský

www.mkuh.cz
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varianta k budoucnosti popsané v Minority reportu.“

Věčný svit
neposkvrněné
mysli

Čtvrtek 16.9. 20:15 Kinečko, Pátek
17.9. 20:00 Kinečko, Sobota 18.9.
20:00 Kinečko, Neděle 19.9. 20:00,
Pondělí 20.9. 17:30, Úterý 21.9. 20:
00 (ART), Středa 22.9. 17:30
USA 2004 / 105 min. / od 15 let / titulky / 75Kč

Režie: MICHAEL GONDRY / Scénář: Charlie Kaufman, Pierre Bismuth, Michael Gondry / Hrají:
Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten
Dunst, Tom Wilkinson, Mark Ruffalo, Elijah Wood ad.
Joel a Clementine (Jim Carrey
a Kate Winslet) zrovna procházejí krizí a jejich vztah se pomalu rozpadá.
Naštěstí na to jdou vědecky a tak je
tu jistá naděje, že si nebudou muset
říct sbohem. Existuje totiž společnost
Lacuna inc., která zajišťuje selektivní vymazání vzpomínek. Clementine
si nechá vzpomínky na Joela vymazat, aby mohli začít znova, od nuly,
ale když se tutéž proceduru chystá
podstoupit Joel, začnou se dít věci.
Joel totiž Clementine nemůže dostat
z hlavy, ať se o to snaží vědecký tým (ve
složení Tom Wilkinson, Kirsten Dunst,
Mark Ruffalo a Elijah Wood) sebevíc.
Joelovi se navíc podaří utéct z laboratoře a s „mozkem v kýblu“ se vydá
Clementine hledat. Pokud vám to celé
připadá šílené, sedněte si do křesla,
namíchejte si sodu s hrstkou brufenů
a relaxujte. Viz i program ARTkina.

však ještě neskončilo uvítání letištním úředníkem Frankem DixoStředa 22.9. 15:30 (Bijásek), nem, který ho bere jako poruchu
Čtvrtek 23.9. 15:30, Pátek 24.9. v byrokratickém systému, jako
15:30, Sobota 25.9. 15:30, Ne- problém, který nemůže vyřešit
děle 26.9. 15:30 (Bijásek)
a kterého se zoufale snaží zbavit.
USA 2004 / 93 min. / anim.+dabing / 70Kč

Režie: ANDREW ADAMSON,
KELLY ASBURY / Český dabing: David Novotný, Tomáš
Juřička, Kamila Špráchalová,
Aleš Procházka, Růžena Merunková, Petr Pelzer, ad.
Bylo, možná nebylo… Nový
animovaný film Shrek 2 navazuje na děj Oscarem oceněného prvního Shreka. Více viz
i Bijásek.

Terminál

Čtvrtek 23.9. 20:00, Pátek 24.9.
17:30, Sobota 25.9. 20:00, Neděle 26.9. 17:30, Pondělí 27.9.
17:30 a 20:00, Úterý 28.9. 17:30,
Středa 29.9. 20:00
USA 2004 / 120 min. / od 12/ ŠÚ / tit./ 80Kč

Obrazy holandského malíře Johannese (Jana) Vermeera (1632–
1675) jsou světově proslulé, ale o
umělcově životě se toho ví žalostně
málo. Více viz ARTkino.

Můj soused Horem
Pádem
zabiják 2
Čtvrtek 23.9. 17:30, Pátek 24.9.
20:00, Sobota 25.9. 17:30, Neděle 26.9. 20:00
USA 2003 / 123 min. / od 12 / titulky / 85Kč

Režie: HOWARD DEUTCH /
Scénář: George Gallo, Mitchell
Kapner / Hrají: Bruce Willis,
Matthew Perry, Natasha Henstridge, Amanda Peet ad.
V pokračování populární krimi-komedie Můj soused zabiják si
bývalý nájemný zabiják Jimmy „Tulipán“ Tudeski (Bruce Willis) užívá
poklidného života v Mexiku, nekonečně vzdálen od své předchozí
rušné existence. Domáckému
lenošení a manželce Jill (Amanda
Peet) se může bez obav věnovat
jen proto, že byl před čtyřmi lety
oficiálně prohlášen za mrtvého díky
svému kamarádovi, zubaři Nicholasi „Ozovi“ Oseranskymu (Matthew
Perry). Ten se však jednoho dne
nečekaně objeví u Jimmyho dveří, aby udělal konec jeho pohodě.
... Jimmy, naštěstí neztratil nic ze
svých mimořádných schopností
a jeho reflexy zabijáka vyvažují komickou ztřeštěnost neohrabaného
Oze…

Režie: STEVEN SPIELBERG /
Hrají: Tom Hanks, Catherine
Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chi
McBride ad.
Terminál vypráví příběh Viktora
Navorského (Tom Hanks), který
přijíždí do New Yorku a netuší,
že během dlouhého letu proběhl
v jeho zemi vojenský převrat. Nesmí vstoupit na území USA. Bezprizorní, s pasem neexistující
země, musí Viktor Navorski strávit
nějakou dobu v tranzitní části Kennedyho letiště a čekat, až v jeho
zemi skončí občanská válka. Týdny
a měsíce jsou čím dál tím delší.
Viktor pomalu objevuje labyrint
terminálu - zhuštěný svět plný
absurdit, velkorysosti, ctižádosti,
zábavy, společenského postave- Úterý 28.9. 20:00 (ART), Středa
ní, ale i romantiky, kterou pozná 29.9. 17:30
s překrásnou letuškou Amelií (Ca- VB 2003 / 100 min. / od 12/ tit. / ŠÚ / 75 Kč
therine Zeta-Jones). Pro Viktora Režie: PETER WEBER

Dívka
s perlou

30.9. až 6.10 17:30 a 20:00

ČR 2004 / 108 min. / od 15 let / ŠÚ / 80Kč

Režie: JAN HŘEBEJK / Scénář:
Petr Jarchovský / Kamera: Jan
Malíř / Hrají: Jiří Macháček, Jaroslav Dušek, Jan Tříska, Petr
Forman, Pavel Liška ad.
Komedie, která vás rozpláče.
Drama, které vás rozesměje. Vzájemně se prostupující tragikomické příběhy o osudovém ztrácení a nalézání lásek, přátelství,
rodin, rodičů a dětí navzájem.
Příběhy se odehrávají převážně
v kulisách současné Prahy. Tak
dlouho „bylo vyčítano“ autorské
dvojici Jan Hřebejk a Petr Jarchovský, že se svými filmy vyhýbá
současnosti, až se oba „naštvali“
a svůj nový film po Šakalích létech
(50. léta), Pelíškách (60. léta),
Musíme si pomáhat (druhá světová válka) a Pupendu (80. léta)
zasadili do právě probíhajích dní.
V filmu se prolnou dvě dějové
linie - první popisující trampoty hardcore fanouška fotbalové
Sparty, který zakoupí od překupníků dvouměsíční černošské dítě
a druhá o překvapivém přání nemocného profesora, který své manželce dlouho skrýval existenci svého
prvního syna a nyní se s ním chce
sejít.

Ve zbývajícím čase září vás čeká poněkud tvrdší program, ale současně i setkání s několika legendami české,
ale i regionální hudební scény. Další ročník charitativního koncertu pro Charáč zase přináší pestrou všehochuť hudebních žánrů. A nezapomeňte ani na velké říjnové koncerty - předprodej běží!

Boron + Nikdy dost

Sobota 18.9. v 19:30 za 70Kč
Sokolovský Boron v čele se svým
charismatickým lídrem Lubošem
„Kubou“ Tothem a jejich prý jedna
z nejtvrdších českých verzí rocku.
Hardcoreovou a hardrockovou
notu navodí i regionální zástupci
v rolích předskokanů.

Benediction (GB),
Nominin (S), Godhate (S), Deflorace
(CZ), Sanatorium
(SK)

Čtvrtek 23.9. v 20:00
za 199/250 Kč
Pořádá ag. Deathvastation. INFO:
pedro.dvt@post.cz; 732 870 969
(volat odpoledne (afternoon)
www.hypnos.cz,www.hypnos.wz.cz

Koncert pro Charáč: Ozzy Osbourne Náhodné asociaLive at Budokan 2002
ce, Zagatha Lagar(DVD klub)
tija, JAY-ZEN, V.P.R., Čtvrtek 30.9. v 20:00 bar,
Bačkůrky z Mechu
zdarma

Pátek 24.9. v 19:30 za 70Kč
Bačkůrky z Mechu - po návratu
zpěvačky opět v plné síle a pár novými nadějnými samozřejmě trudnomyslnými songy inklinující snad
k punku. Náhodné Asociace - popovorocková místy melancholická
muzika, jenž zaujme více dívky (to
neznamená, že by nehráli i pro druhou půlku lidstva). V.P.R. - ska tanečně veselá partička z Pardubic,
dozajista vás rozhýbe, JAY-ZEN
- pokořené a pobořené hranice
crossoveru, hudba nabitá dynamikou a překvapivými aranžemi, neotřelá šou jejich zpěváka. Zagatha
Lagartija - kapela hledající si svou
tvář, možná je nářkem nebo výkřikem jejich zpěváka, jehož styl pojetí
zpívání jest pouhou absurditou. Pořádá a text sepsal A.V.Krajinka.

datum
16.9
čtvrtek
17.9
pátek
18.9
sobota
19.9
neděle
20.9
pondělí
21.9
úterý
22.9
středa
23.9
čtvrtek

24.9
pátek

25.9
sobota
26.9
neděle
27.9
pondělí
28.9
úterý
29.9
středa
30.9
čtvrtek

Koncerty, divadla
(the onannist core U.H.),
Dymytry (trash metal
Praha), Like Fool (FC
Hodonín)

program projekcí

Ozzy docupitá před trochu zaražené asiaty, povyskočí a se slovy...
let´s go fuckin´crazy... odstartuje
našlapanou snůšku svých hitů v
zády s muzikantskými esy - guitar-Zakk Wylde, bass-Robert Trujillo,
drums-Mike Bordin, keyboards-John Sinclair.

Můj báječný rozvod

(divadlo)
Čtvrtek 7.10. v 19:30 hod.
Laskavá komedie autorky Geraldine Aron věnovaná všem, kteří ne
vlastní vinou zůstali sami. Hlavní
roli a také dalších 17 postav
brilantně ztvárnila Eliška Balzerová. Třetí nejlepší herecký
výkon roku 2003 !!!
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název programu
Před deštěm
Já, robot
Věčný svit neposkvrněné mysli
Já, robot
Já, robot
Věčný svit neposkvrněné mysli
Já, robot
Já, robot
Věčný svit neposkvrněné mysli
Boron + Nikdy dost, Dymytry ..
MALOVÁSEK - práce s textilem
Medvědí bratři
Já, robot
Věčný svit neposkvrněné mysli
Věčný svit neposkvrněné mysli
Já, robot
Já, robot
Věčný svit neposkvrněné mysli
Shrek 2
Věčný svit neposkvrněné mysli
Já, robot
Matka
Shrek 2
Osvícení
Můj soused zabiják 2.
Terminál
Benediction (GB), Nominin (S),
Godhate (S), Deflorace (CZ)
Shrek 2
Terminál
Koncert pro Charáč: Náhodné
asociace, Zagatha Lagartija, JAYZEN, V.P.R., Bačkůrky z Mechu
Můj soused zabiják 2.
Osvícení
Shrek 2
Můj soused zabiják 2.
Terminál
Osvícení
O Červené karkulce (JO-divadlo)
Shrek 2
Terminál
Můj soused zabiják 2.
Terminál
Terminál
Terminál
Dívka s perlou
Pinocchio
Dívka s perlou
Terminál
Bonnie a Clyde
Bonnie a Clyde
Horem Pádem
Horem Pádem
Ozzy Osbourne at Budokan 2002
Horem Pádem
Horem Pádem
Bonnie a Clyde
Horem Pádem
Horem Pádem
Bonnie a Clyde
Horem Pádem
Horem Pádem
Horem Pádem
Horem Pádem
Horem Pádem
ARTkino
Horem Pádem
ARTkino

typ

Z

K
B
B

A
B

A
Z

K

K

B
B

A
B

A
Z

Vi

A
A

*A* kino Art I *K* koncert I *Z* Zlatý fond I
*B* Bijásek I *Pr* Premiéra + hosté I *V* Vernisáž
I *Vi* Video nebo DVD I *M* Malovásek
Barevně označené filmy jsou se slevou nebo ZDARMA
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