listopad 1
1.–17. listopadu
Kancelář

kino Hvězda
Náměstí Míru 951
686 01 Uherské Hradiště
telefon: +420 572 553 617
fax: +420 572 553 790
e-mail: kino@mkuh.cz

Pokladna

Otevřena denně 30 minut
před začátkem
prvního představení.
Informace
a rezervace vstupenek:
tel. i fax: +420 572 553 765
e-mail: pokladna@mkuh.cz

Britská invaze
Původně jsme tento titulek plánovali až
na první prosincový plakát (v souvislosti s velkou přehlídkou britského
ﬁlmu a hudby), ale nabídka první
poloviny listopadu je velmi „britská“ a
tak jsme museli udělat tuto změnu.
Film GÓÓÓL! je sice americký, ale
skoro vše je na něm pravé britské
- magické prostředí britských fotbalových stadiónů, největší hvězdy britské
fotbalové první ligy (i s Barošem a
Šmicerem) a nakonec i režisér je Brit.
Brit je i další režisér - Nick Park. Po
šesti letech opět a ve velké formě
nabízí celovečerní příběh svých
největších hrdinů - WALLACE A
GROMITA. Pro srovnání i potěšení
aktuálně zařazujeme také minipřehlídku animované tvorby jeho AARDMAN
studia a pochopitelně i první příběhy
této dnes už nesmrtelné dvojice.
Ve středu 9.11. přijede na „pražskou“
premiéru KLETBY BRATŘÍ GRIMMŮ
nejčastější host LFŠ, režisér a herec
Terry Gilliam. Je sice Američan, ale
jeho nejslavnější ﬁlmy jsou typicky
britské a my rádi v listopadu aktuálně připomeneme jeho BRAZIL.
A aby britské kultury nebylo
málo, nabízíme i další britskou ikonu - příběh OLIVERA TWISTA.
GOD SAVE THE QUEEN

každý den
od 17.30 a 20.00

Projekce ﬁlmů

aktuální nabídka
ﬁlmových premiér
českých i zahraničních titulů
každou středu
a neděli od 15.30

Bijásek

rodinné ﬁlmy pro nejmenší.
české klasické pohádky,
divadelní představení...
každou neděli
od 14.30

Malovásek

aktivní odpoledne
pro nejmenší
s výukou různých
výtvarných metod

každé úterý
a středu od 20.00

ARTkino

pravidelná nabídka
nejlepších ﬁlmů
z přehlídek, soutěží
a ﬁlmových festivalů
každý čtvrtek
od 16.00

Zlatý fond

vzdělávací projekce
nejvýznamnějších ﬁlmů
domácí a světové
kinematograﬁe
především pro studenty
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1. út 17.30 Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště – ČR 2005 / 120 min. / od 15 let / 80Kč
20.00 Nuda v Brně – ČR 2003 / 103 min. / přístupný / 50Kč 60Kč
2. st 15.30 Šroubkovo dobrodružství – ČR 1962 - 1978 / animovaný / 60 min. / 16Kč 26Kč
17.30 Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště – ČR 2005 / 120 min. / od 15 let / 80Kč
20.00 Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště – ČR 2005 / 120 min. / 70Kč 80Kč
3. čt 16.00 Nick Park uvádí – Velká Británie 1986 / 101 min. / zdarma na průkazku
18.00 Wallace & Gromit: Prokletí králíkodlaka – USA 2005 / 85 min. / pří. / tit. / 70Kč
20.00 Góóól! – USA 2005 / 114 min. / titulky / přístupný / ŠÚ / 75Kč
4. pá 17.30 Wallace & Gromit: Prokletí králíkodlaka – USA 2005 / 85 min. / pří. / tit. / 70Kč
19.30 Debustrol, Nikdy Dost, Isacaarum, Bad Face 100Kč 120Kč
20.00 Góóól! – USA 2005 / 114 min. / titulky / přístupný / ŠÚ / 75Kč
5. so 15.30 Wallace & Gromit: Prokletí králíkodlaka – USA 2005 / 85 min. / pří. / tit. / 70Kč
17.30 Góóól! – USA 2005 / 114 min. / titulky / přístupný / ŠÚ / 75Kč
20.00 Góóól! – USA 2005 / 114 min. / titulky / přístupný / ŠÚ / 75Kč
6. ne 14.30 Hry s přírodninami – navlékání šípků jako korálků, vytvoření panáčků z listí a klacíků
15.30 Dobrodružství Robinsona Crusoe ... – ČR 1982 / 68 min. / anim. / 16Kč 26Kč
17.30 Wallace & Gromit: Prokletí králíkodlaka – USA 2005 / 85 min. / pří. / tit. / 70Kč
20.00 Góóól! – USA 2005 / 114 min. / titulky / přístupný / ŠÚ / 75Kč
7. po 17.30 Wallace & Gromit: Prokletí králíkodlaka – USA 2005 / 85 min. / pří. / tit. / 70Kč
20.00 Góóól! – USA 2005 / 114 min. / titulky / přístupný / ŠÚ / 75Kč
8. út 17.30 Góóól! – USA 2005 / 114 min. / titulky / přístupný / ŠÚ / 75Kč
20.00 Podivnější než ráj – USA 1984 / 90 min. / titulky / 45Kč 55Kč
9. st 15.30 Wallace & Gromit: Prokletí králíkodlaka – USA 2005 / 85 min. / tit. / 60Kč 70Kč
17.30 Góóól! – USA 2005 / 114 min. / titulky / přístupný / ŠÚ / 75Kč
20.00 3 - Iron – Jižní Korea 2004 / 90 min. / titulky / od 15 let / 60Kč 70Kč
10. čt 16.00 Zlaté opojení –USA 1925 / 96 min. / titulky / zdarma na průkazku
17.30 Žena a muž Vernisáž výstavy k Projektu Žena a muž (Festival Balanc - cesta k rovnováze)
18.00 Kramerová versus Kramer – USA 1979 / 105 min. / titulky / zdarma
20.00 Oliver Twist – V.Británie, Francie, ČR, Francie 2005 / 130 min. / titulky / od 12 let / ŠÚ / 65Kč
11. pá 17.30 Oliver Twist – V.Británie, Francie, ČR, Francie 2005 / 130 min. / titulky / od 12 let / ŠÚ / 65Kč
20.00 Oliver Twist – V.Británie, Francie, ČR, Francie 2005 / 130 min. / titulky / od 12 let / ŠÚ / 65Kč
20.00 Michal Prokop + Luboš Andršt + Jan Hrubý: Unplugged – 170Kč 200Kč
12. so 17.30 Oliver Twist – V.Británie, Francie, ČR, Francie 2005 / 130 min. / titulky / od 12 let / ŠÚ / 65Kč
20.00 Oliver Twist – V.Británie, Francie, ČR, Francie 2005 / 130 min. / titulky / od 12 let / ŠÚ / 65Kč
13. ne 14.30 Tečkovaná kresba –Práce z barevnou tuší
15.30 Oliver Twist (verze 1982) –Velká Británie, USA 1982 / 103 min. / dabing / 16Kč 26Kč
17.30 Oliver Twist – V.Británie, Francie, ČR, Francie 2005 / 130 min. / titulky / od 12 let / ŠÚ / 65Kč
20.00 Oliver Twist – V.Británie, Francie, ČR, Francie 2005 / 130 min. / titulky / od 12 let / ŠÚ / 65Kč
14. po 17.30 Oliver Twist – V.Británie, Francie, ČR, Francie 2005 / 130 min. / titulky / od 12 let / ŠÚ / 65Kč
20.00 Čtyři bratři –USA 2005 / 113 min. / titulky / od 15 let / ŠÚ / 75Kč
15. út 17.30 Oliver Twist – V.Británie, Francie, ČR, Francie 2005 / 130 min. / titulky / od 12 let / ŠÚ / 65Kč
20.00 Čtyři bratři –USA 2005 / 113 min. / titulky / od 15 let / ŠÚ / 75Kč / Hvězdička
20.00 Zabiji Nixona –USA, Mexiko 2004 / 95 min. / titulky / od 15 let / 60Kč 70Kč
16. st 15.30 Fimfárum Jana Wericha – ČR 2002 / 100 min. / loutkový / 16Kč 26Kč
17.30 Oliver Twist – V.Británie, Francie, ČR, Francie 2005 / 130 min. / titulky / od 12 let / ŠÚ / 65Kč
20.00 Čtyři bratři –USA 2005 / 113 min. / titulky / od 15 let / ŠÚ / 75Kč / Hvězdička
20.00 Brazil – Velká Británie 1985 / 142 min. / titulky / od 15 let / 45Kč 55Kč
17. čt 16.0012 opic – USA 1995 / 131 min. / titulky / DVD / zdarma na průkazku / Mír
17.30 Anděl páně – ČR 2005 / 90 min. / přístupný / 70Kč
20.00 Kletba bratří Grimmů – USA, ČR 2005 / 118 min. / titulky / od 12 let / ŠÚ / 65Kč
20.00 Divoký srdce + Nšoči 80Kč

ART
Bijásek

ART
Zlatý fond

Koncert

Malovásek
Bijásek

ﬁlmové premiéry a novinky
Naše tipy
Wallace & Gromit:
Prokletí králíkodlaka

Čtvrtek 3.11. - Pondělí 7.11.
Roztržitý vynálezce Wallace a jeho věrný psí
společník Gromit se vracejí.

ART
Bijásek

Oliver
Twist
Čtvrtek 10.11. - Středa 16.11.

Oscarový režisér Roman Polanski oživuje
klasický román Charlese Dickense

Podivnější než ráj
ART
Zlatý fond
Výstava
Zlatý fond

Úterý 8.11.
Druhý celovečerní snímek krále amerického
nezávislého ﬁlmu Jim Jarmusche

3-Iron
Středa 9.11.

Nový ﬁlm korejského ﬁlmaře Kim Ki-duka.

Prokop+Andršt+Hrubý
Pátek 11.11.

Vzácně sestavené trio vynikajících hudebních osobností.

Koncert

Malovásek
Bijásek

ART
Zlatý fond

Koncert

Wallace & Gromit:
Prokletí
králíkodlaka
Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit
USA 2005 / 85 min. / přístupný / titulky / 70Kč
Režie: STEVE BOX, NICK PARK / Scénář: Bob Baker, Steve Box / Hudba:
Julian Nott, James Michael Dooley / Mluví: Peter Sallis, Raplh Fiennes,
Helena Bonham Carter, Peter Kay, John Thomson ad.

Hrubeš a Mareš
jsou kamarádi
do deště

ČR 2005 / 120 min. / od 15 let / 80Kč
Režie: VLADIMÍR MORÁVEK / Hrají: Jan Budař, Richard Krajčo, Miroslav
Donutil, Iva Janžurová, Magadalena Borová, Robert Roth ad.
Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankytné. Po veleúspěšné Nudě v Brně (pozn.: uvádíme v ARTkinu 1.11.), oceněné
pěti Českými lvy, přicházejí Vladimír Morávek, Jan Budař a
producent Čestmír Kopecký s další komedií z ryzí současnosti. Příběh dvou kamarádů do nepohody v sobě koncentruje takřka vše, co nabízí naše skvělá přítomnost i minulost:
přehlídku falešných proroků, hlavní roli v televizní reality
show , výhru v soutěži za nákup špatně chutnajících potravin, moudrost východních ﬁlosoﬁí, profesionální sex až do
domu, pozornost médií bez důvodu, zájem celebrit bez konce -i ﬁnální setkání s prezidentem Klausem.

ART
Bijásek

má svůj začátek. Stejně jako každé jiné dítě má i Santiago
Munez (Kuno Becker) svůj velký sen. Na rozdíl od většiny
ostatních však dostane ojedinělou příležitost si jej splnit
– pokud dokáže překonat strach, odcestovat tisíce mil od
domova a vyrovnat se nejlepším z nejlepších. Jak se brzy
ukáže, Santiaga přijde jeho rozhodnutí hodně draho – jsou
ale oběti tak velké, aby zabránily talentovanému a odhodlanému mladému sportovci vstřelit jeho vítězný gól? Když se
Santiago ve svých 10 letech odstěhoval s rodiči do Ameriky, měl s sebou pouze dvě věci: svůj fotbal a potrhaný obrázek Světového poháru. Přesvědčit otce, že by se mohl
stát mezinárodní sportovní hvězdou, však bylo takřka nemožné: „Na světě existují dva druhy lidí,“ konstatoval jeho
otec. „Lidé, kteří bydlí ve velkých vilách, a lidé jako my, kteří
jim sekají trávníky a myjí auta.“

Góóól!

Goal!
ČUSA 2005 / 114 min. / titulky / přístupný / ŠÚ / 75Kč
Režie: DANNY CANNON / Scénář: Dick Clement a Ian La Frenais / Hrají:
Kuno Becker, Alessandro Nivola, Marcel Iures, Stephen Dillane, Anna Friel,
Kieran O‘Brien, Sean Pertwee, Cassandra Bell, David Beckham ad.
Je tu první pořádný ﬁlm o fotbalu! Těšte se i na Milana Baroše, Vladimíra Šmicera a Davida Beckhama! Každý sen
Máte-li rádi fotbal a příběhy s dobrým koncem, nenechte si Góóól! ujít. Poctivě vyrobený
ﬁlm nabízí divákům odpočinkovou podívanou,
která nepůsobí kýčovitě, ani neurazí. Přináší
příjemný pocit jako zhlédnutí kvalitního fotbalového zápasu. Zajímavá zpráva na závěr: ﬁlm
je první částí třídílné série.

Všichni to čekali, všichni to tušili, všichni to
věděli. U Slepičího úletu jsem si ještě musel
namlouvat, že jsem viděl pětihvězdičkového
Nicka Parka, ale tahle halucinace zmizela s
první scénou z Wallace a Gromita. Nářezovost
kraťasů zachována, jen povýšena na vyšší a
bohatší úroveň humoru (odkazy, parodie a
žánrové hrátky se stupňují až do dokonalého
a vtipy natřískaného ﬁnále), který by obstál i
v hraném provedení s Arnoldem Schwarzeneggerem a Maxipsem Fíkem v hlavních rolích.
Animák roku.

a plasticity. A u plastelínových postav to platí dvojnásob,“
říká Nick Park. Velmi plastické jsou nejen jeho postavy, ale
i samotné příběhy obou hrdinů, u kterých se zaručeně pobaví diváci bez rozdílu generací. Děti ocení situační komiku a ztřeštěnost charakterů, dospělí zase spoustu subtilnějších vtípků a přesah do jiných ﬁlmových žánrů, včetně
hororů, thrillerů nebo akčních ﬁlmů. Žádná z těchto kvalit
celovečernímu dobrodružství Wallace a Gromita rozhodně
nechybí.

Oliver Twist

Oliver Twist
V.Británie, ČR, Francie 2005 / 130 min. / titulky / od 12 let / ŠÚ / 65Kč
Režie: ROMAN POLANSKI / Scénář: Ronald Harwood, podle románu Charlese Dickense / Hrají: Ben Kingsley, Barney Clark, Jamie Foreman, Jeremy
Swift, Edward Hardwicke ad.
Po výtečném Pianistovi nám Polanski představuje zﬁlmované literární dílo z období realismu - Olivera Twista. Nutno dodat, že se tento počin vydařil a to nejen díky působivému
vykreslení chudinského života, ale i z pohledu
divácké atraktivity, jelikož Polanski zpracoval
Dickensův román poutavou formou, s vynikající výpravou, kamerou a hudbou. Herecké
výkony mladých (i těch starších) představitelů
se mi také velice líbily a myslím si, že zejména z Barneye Clarka (alias Olivera Twista) se
klube nový herecký talent.

Oscarový režisér Roman Polanski, a scenárista Ronald
Harwood společně oživují klasický román Charlese Dickense o mladém sirotkovi, který se přimotá k partě kapsářů
19. století, Londýn. Oliver Twist osiřel v raném věku a nyní
musí žít v chudobinci, který řídí odporný pan Bumble. Již
tak skromné denní příděly chlapců jsou jeho zásluhou ještě tenčí. Zoufalý, přesto však rozhodnutý, Oliver uprchne
a splyne s davy v ulicích Londýna. Nemá v kapse ani penny, je sám… Fagin, šéf místních malých kapsářů, ho však
vláká do světa zločinu. Oliverova záchrana od laskavého
pana Brownlowa je pouze začátkem řady dobrodružství,
která jsou příslibem lepšího života. Známý ﬁlmař, který naposledy uspěl s Pianistou (2002), chtěl natočit příběh tak,
aby zaujal jeho děti a jejich vrstevníky. Se zkušeným scenáristou Ronaldem Harwoodem zpracovali látku jako tradiční
historické vyprávění s důrazem na „dickensovskou“ atmosféru chudoby třicátých let devatenáctého století. Již úvodní titulky, vycházející z rytin Gustava Dorého, naznačují, že
Polanski se soustřeďuje na realistické líčení s důrazem na
zobrazení tehdejších poměrů. Natočeno v České republice
– Praha, Ateliér Barrandov, okolí Berouna, Žatec.

Čtyři bratři

Vaším směrem hopsá něco příšerného. Roztržitý vynálezce Four Brothers
Wallace a jeho věrný psí společník Gromit – úžasná dvojka USA 2005 / 113 min. / titulky / od 15 let / ŠÚ / 75Kč
z Oskarem oceněných plastelínových kraťasů tvůrce Slepi- Režie: JOHN SINGLETON / Scénář: David Elliot, Paul Lovett / Hrají: Mark
čího úletu Nicka Parka – poprvé vstupuje na ﬁlmové plátno Wahlberg, Garrett Hedlund, André Benjamin, Tyrese Gibson, Tony Nappo.
v celovečerní dobrodružné komedii. V městečku zuří zele- Vrátili se domů, aby pohřbili mámu. A jejího vraha… Režisér
ninová horečka, blíží se totiž každoroční Obří zeleninová stylových akčních ﬁlmů John Singleton (Drsnej Shaft, Rychsoutěž. Každý se chce nejen zúčastnit, ale především vy- le a zběsile 2) přichází s dalším drsným a provokativním
hrát, proto všichni hojně využívají služeb Wallace a Gromi- thrillerem. Čtyři bratři se odehrávají na předměstí Detroitu,
ta, kteří vlastní vynález na účinné hubení všech myslitelných v složitém propletenci černé a bílé komunity, jejíž členové
škůdců. Když městské zahrádky, skrývající zeleninové po- se spolu stále ještě učí žít. Dva černí a dva bílí kluci dostáklady, začne po nocích bezohledně plundrovat záhadná ze- vali model správného soužití už od plenek díky lásce své
leninožravá příšera, požádá pořadatelka soutěže, Lady Tot- adoptivní matky. V dospělosti se jejich cesty sice rozdělily
tingtonová, Wallace s Gromitem, aby jejich výstavní mrkve - tři bratři odešli z města a jeden zůstal doma a „usadil se“
a květáky zachránili. Kromě nich se do boje s lítou šelmou - ale tragická událost je zase spojí dohromady. Stačí být v
pouští i snobský Victor Quatermaine, který si chce likvidací nepravý čas na nepravém místě a celý život se vám sesype
příšery zajistit nehynoucí slávu a lásku Lady Tottingtonové. jako domeček z karet. Kdyby máma těch čtyř kluků nešla
Jenže on i naši dva kamarádi brzy poznají, že jejich soupeř jednou večer nakupovat, nestala by se obětí loupežného
rozhodně není žádný salát..Režisér Nick Park vděčí Wal- přepadení a její život by neukončil výstřel z pistole. Boblaceovi a Gromitovi za tři Oscary v kategorii Nejlepší by (Mark Wahlberg), Angel (Tyrese Gibson) a Jack (Garett
animovaný krátký ﬁlm. V roce 2000 natočil svůj první Hedlund) se proto vrátí do Detroitu, aby spolu se čtvrtým
celovečerní snímek – Slepičí úlet, který se také stal obrov- bráchou, Jeremiahem (André Benjamin) svou adoptivní
ským hitem. Ve všech projektech zůstávají on i jeho domov- matku pohřbili. Při té příležitosti se začnou nenápadně zajíské animační studio Aardman věrní poněkud staromódní, mat o to, zda šlo skutečně o náhodnou střelbu v supermarnicméně dokonalé plastelínové animaci. „Nemyslím si, že ketu, jak tvrdí policie, nebo zda matčina smrt souvisí s ne
bych někdy začal k práci přehnaně využívat počítače. Když úplně čistými podnikatelskými praktikami.
animujete ručně, můžete svým postavám dodat víc života

ARTkino (každé úterý a středu 20:00)

Pozvánka

Výběr ﬁlmů do listopadové nabídky ARTkina je více než pestrý. Vedle opakování překvapení minulých let Nuda v
Brně u příležitosti nového snímku dvojice Morávek - Budař Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště a pokračování průběžné přehlídky ﬁlmů Jima Jarmusche Podivnější než ráj vám rozhodně doporučujeme novinku slavného Kim Ki-Duka.
Korejský ﬁlm 3-iron nabízí osobitou meditaci nad násilím, nespravedlností a krutostí, v níž se převracejí role.
Jak je u už slavného korejského režiséra zvykem, i jeho nejnovější u nás uvedený počin se vyznačuje vizuálně
propracovaným stylem (má na svědomí například Jaro, léto, podzim, zima … a zase jaro). A jak je u asijských snímků
zvykem, tak i poměrně pomalé tempo. A to má pro nás hektické Evropany určitě své kouzlo.

Hrubeš a Mareš
jsou kamarádi
do deště
Středa 2.11. 20:00

ČR 2005 / 120 min. / od 15 let / 70Kč 80Kč
Režie: VLADIMÍR MORÁVEK / Hrají: Jan Budař, Richard Krajčo, Miroslav
Donutil, Iva Janžurová, Magadalena Borová, Robert Roth, S.Peková ad.
Je naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankytné. Po veleúspěšné Nudě v Brně (pozn.: uvádíme v ARTkinu 1.11.), oceněné pěti Českými lvy, přicházejí Vladimír Morávek, Jan
Budař a producent Čestmír Kopecký s další komedií z ryzí
současnosti. Příběh dvou kamarádů do nepohody v sobě
koncentruje takřka vše, co nabízí naše skvělá přítomnost i
minulost: přehlídku falešných proroků, hlavní roli v televizní
reality show , výhru v soutěži za nákup špatně chutnajících
potravin, moudrost východních ﬁlosoﬁí, profesionální sex
až do domu, pozornost médií bez důvodu, zájem celebrit
bez konce -i ﬁnální setkání s prezidentem Klausem. To vše
za doprovodu písní Hany Zagorové a starodávného mléčného nápoje… Svou poslední ﬁlmovou roli ve ﬁlmu ztvárnila
Stella Zázvorková.

Základ je jasný: pokuď se vám líbila Nuda
v Brně, ani tenhle ﬁlm vás nezklame, i když
jsou dost jiné. Scénář sice nejspíš vznikal pod
nějakým tvůrčím přetlakem a režijní stavba je
natolik komplikovaná, že možná na konci ani
nebudete vědět, že vám autoři už na začátku
poměrně jasně ukázali, jak to dopadne. Hlavní je, že je to opravdu vtipné, dobře natočené
a hlavně parádně zahrané. Pokuď budete dávat pozor, objevíte mraky odkazů na jiné (nejen české) ﬁlmy a třeba dojdete k závěru, že si
autoři střílejí i z tohohle. Pozoruhodný ﬁlm.
Slarque – www.csfd.cz

Nuda
v Brně
Úterý 1.11. 20:00

ČR 2003 / 103 min. / přístupný / 50Kč 60Kč
Režie: VLADIMÍR MORÁVEK / Scénář: Marek Diviš, Jan Budař / Hrají: Jan Budař, Kateřina Holánová, Miroslav Donutil, Pavel Liška, Jaroslava Pokorná, Pavla Tomicová, Ivana
Uhlířová, Jiří Pecha, Arnošt Goldﬂam, Martin Pechlát, Marek Daniel, Filip Rajmont ad.
Filmový debut známého divadelního režiséra Vladimíra Morávka (nar.
1965) Nuda v Brně má neodlučný podtitul Komedie navzdory osudu.
Ten naznačuje nejen potíže, jež musí na cestě za svým cílem překonat ústřední dvojice protagonistů, ale také
překážky, jež zdolávali tvůrci ﬁlmu při jeho realizaci. Nuda v Brně je složitě vystavěný i obtížně zařaditelný
útvar, nejspíše pak smutná komedie, vymykající se výrazně z mainstreamu české polistopadové kinematograﬁe. Sám režisér hovoří o „dojemném příběhu o lásce“. Pro kontroverzního tvůrce, jehož divadelní inscenace
vyvolávají často odsouzení či naopak nadšené přijetí, neznamená ﬁlmový debut přestup mezi ﬁlmové specialisty. Prostě jen ve spolupráci s iniciátorem projektu, producentem Čestmírem Kopeckým, se spoluscenáristou Janem Budařem a se spřízněnými herci (zejména z Morávkova domovského Klicperova divadla z Hradce
Králové), dokázali dotáhnout do konce původní záměr „natočit si“ ﬁlm. Velký podíl na ﬁlmu má zmíněný Jan
Budař (dnes herec Divadla na Zábradlí), který je spoluscenáristou, nenapodobitelným představitelem hlavní
mužské postavy Standy, ale též autorem původní hudby.

klub Mír

Debustrol,
Nikdy Dost,
Isacaarum,
Bad
Face
Pátek 4.11. 19:30 100Kč (do 20:00) 120Kč

Studentské
hrátky
Středa 16.11. 18:00

„Sice ještě pořád nemáme úplně ucelený program,
ale určitě tam zahrají tyto kapely: Roots of Negation, Pretorian, Blue Culture, Jazz Gang, Black
Bird. No a k tomu nějaké to divadlo a pásmo scének
Debustrol /co dodat/ - Legenda poprvé v U.H. se ´kočovné společnosti Humr´.“
v rámci turné k new CD Prěrushitt. Isacaarum /
grind theater/ - Velmi dobrý grind a ještě lepší podiová show. Bad Face /hard core/ - Nová kapelka,
kde mimo jiné hraje Scull (Krabathor), Dani.... Nikdy dost /the onannist core/ - Domácí onanisti Vám
představí na Míru poprvé „halucinogenní orgasmus“.
Čtvrtek 17.11. 20:00 80Kč
www.nikdydost.aktualne.cz
Divoký srdce vzniklo v roce 1996 ze členů skupin
Nšoči a Hudba Praha. V roce 1999 vydala svoje debutové album „V moci noci“ u společnosti Sony music Bonton. V roce 2002 skupina vydala u společnosti Indies svojí druhou desku „Kajuvej“. Kapela: Michal
Ambrož - voc, g, Pavel Jordán – g, Radovan Jelínek
– g, Vít Hanslian – bg, Michael Šimůnek – dr

Divoký srdce +
Nšoči

Michal Prokop
Luboš Andršt
Jan Hrubý :
Unplugged
Pátek 11.11. 20:00 170Kč (předprodej) / 200Kč

Vzácně sestavené trio vynikajících hudebních osobností s programem, který vychází z jejich nedávno vydaného alba Live Unplugged. Album vyšlo osmnáct
let po vzniku unikátního tria, čekání se ovšem vyplatilo. Jiskřící souhra, oživující sólové vstupy, muzikantské mistrovství - to jsou typické znaky tria, které na
naší hudební scéně nemá obdoby. Trio leadera kapely Framus Michala Prokopa, nadžánrového kytaristy Luboše Andršta a neméně všestranného houslisty
Jana Hrubého jsme v posledních letech mohli znovu
potkávat na koncertech. Soubor vznikl v roce 1987
a k jeho zvuku a stylu přispěli všichni členové stejným dílem. Písničkový základ je rozšířen Andrštovými
zkušenostmi s blues a s jazzrockem i osobitou hrou
Jana Hrubého na elektriﬁkované housle. Ve společné
produkci tak vzniká i řada volných instrumentálních
ploch. V devadesátých letech se Prokop hudbě příliš
nevěnoval a tak začalo trio znovu pracovat až zase v
roce 2000.

Nšoči je punkrocková skupina s dívčím srdcem. Narodila se 1.května 1990 v Uherském Hradišti. Jejím
otcem je Pavel Knap a matkou půvabná Kroměříž.
V současnosti je na světě třetí deska s názvem MoravaVltavaLabe a kapela se chystá rozdávat radost
plnými doušky. Album vznikalo už od roku 2003, kdy
byla v útulném studiu Standy Valáška v Lipově zvaném „Šopa “ natočena první polovina alba. CD MoravaVltavaLabe obsahuje deset písní z období po
Nautilu, které v průběhu pěti let koncertování plně
srostly s repertoárem prvních dvou alb.
www.
alternativa003.cz/nsoci , www.divokysrdce.cz

Výstavy

Výstava prací žáků Žena
a muž
Foyer kina Hvězda – (10.11. - 30.11.)
SOŠ a Gymnázia
Staré
Město
Foyer kina Hvězda – (20.10. - 4.11.)
Vystavené
práce vznikly v hodinách výtvarné výchovy pod pedagogickým vedením Mgr. Simony Kozumplíkové a
jsou průřezem tvorby prvních a druhých
ročníků. Široký záběr technik a témat umožnil žákům
uplatnit své schopnosti, dovednosti a talent. Na
výstavě jsou vystaveny jak kresby a malby, tak fotograﬁe kašírovaných plastik a keramika.

Vernisáž výstavy v 17:30
ve vestibulu kina Hvězda.
Součástí festivalu Balanc
– cesta k rovnováze. Viz
i ﬁlm Kramerová versus
Kramer 10.11. od 18:00
hodin ve Zlatém fondu
kinematograﬁe.

3
- Iron
Středa 9.11. 20:00

Bin-jip
Jižní Korea 2004 / 90 min. / titulky / od 15 let / 60Kč 70Kč
Režie a scénář: KIM KI-DUK / Hrají: Jae Hee, Lee Seung-yeon , Jae Hee,
Lee Seung-yeon, Kwon Hyuk-ho, Ju Jin-mo, Choi Jeong-ho, Mun Sung-hyuk,
Lee Ju-seok, Lee Mi-suk, Park Ji-ah, Jang Jae-yong, Lee Dah-hae, Han Kim,
Park Se-jin, Park Dong-jin, Lee Jong-su, Lee Ui-soo, Kang Sung-hoon, Jung
Sung-hoon, Jang Ji-yong, Kim Maeng-sun ad.
Jsme jako prázdné domy, čekáme na někoho, kdo odemkne zámek a vysvobodí nás... Tvorbě předního korejského ﬁlmaře Kim Ki-duka věnoval karlovarský festival prostor
v roce 2002 a vloni uvedl hned dva jeho ﬁlmy. V režisérově
letošním příspěvku (oceněném mj. Zvláštní cenou za režii
na MFF v Benátkách 2004) můžeme nalézt ozvuky předcházející Samaritánky. Tentokrát jsou hrdiny vizuálně vytříbeného vyprávění dva mladí lidé, jejichž náhodné setkání
přeroste ve zvláštní milostný vztah. Mladík Tae-suk vlastní
jen silnou motorku, s níž objíždí různé městské čtvrtě a vyhledává prázdné byty. V těch pak stráví nějaký čas. Nají se
a na oplátku vypere prádlo a spraví rozbité věci. Snaží se
zmizet před návratem majitelů, což se mu ne vždy zdaří. V
jedné domněle prázdné vile se setká s týranou manželkou
bohatého muže. Ta se k němu přidá… Kim Ki-duk natočil
snímek během velmi krátké doby; nenápadnou formou v
něm nabízí osobitou meditaci nad násilím, nespravedlností a krutostí, v níž se převracejí role. Ceny: Grand Prix FIPRESCI
za nejlepší ﬁlm roku 2005, Zvláštní cena za režii na festivalu v Benátkách
2004, Golden Spike Valladolid 2004, Cena Screen International EFA 2004.

Krásný, posmutnělý, ale současně nadnášející
ﬁlm. Snímek, který pomalu tiká ke svému závěru... tak, aby v jeho posledních chvílích nejen odkryl před divákem důvod svého názvu
3-IRON, ale překryl všechen smutek a naplnil
diváka ohromnou dávkou smíření a naděje.
Snímek, který pro mě více něž jakýkoliv jiný
ﬁlm, prezentuje princip neublížení - přijít, nic
neničit, vrátit jiným způsobem to, co si beru,
přistupovat k druhým jako k lidským (tudíž
křehkým) bytostem atd. Vše je navíc předloženo tak poetickým, křehkým a ﬁlmařsky čistým
způsobem, že mě ten ﬁlm prostě dostal.
Zputnik– www.csfd.cZ

Podivnější
než ráj Zabiji
Nixona
Úterý 15.11. 20:00
Úterý 8.11. 20:00

Stranger Than Paradis
USA 1984 / 90 min. / titulky / 45Kč 55Kč
Režie a scénář: JIM JARMUSCH / Hrají: John Lurie, Eszter Balint, Richard
Edson, Cecillia Stark, Danny Rosen, Rammellzee, Tom DiCillo, Richard
Boes, Rockets Redglare,
Harvey Perr, Brian J. Burchill, Sara Driver, Paul
Sloane ad.
Král amerického nezávislého ﬁlmu Jim
Jarmusch vstoupil
svým druhým celovečerním snímkem
do povědomí intelektuální veřejnosti
jako autor minima- Druhý celovečerní snímek
listicky vyprávěných Jima Jarmusche zavádí divápříběhů: strohá fa- ka do Spojených států, kde
bule, několik odpsy- se odehrává (či přesněji:
velmi nudně plyne) život tří
chologizovaných akhlavních protagonistů: Evy
térů a syrový černocoby „čerstvé“ emigrantky,
bílý obraz se ocitají
Willieho coby již delší dobu
ve službách sžíravé
v USA žijícího emigranta a
ironie, dotýkající se Eddieho, Američana. Jim
zaběhnutých před- Jarmusch ve snímku zachystav publika o Ame- cuje jejich nespokojenost,
rice jako zemi snů. odcizenost, životní nenaPocit rozčarování, plněnost a znuděnost; a je
nemožnosti komu- nutné uznat, že se mu tennikace a nejasné to jejich stav daří zachytit
nespokojenosti se vskutku výtečně („méně
zmateným osudem, otrlejší“ diváci se určitě
z něhož se nelze budou nudit spolu s protavymanit,
provází gonisty příběhu). Díky Jimu
všechny tři postavy Jarmuschovi tak vznikl veldíla: šestnáctiletou mi zajímavý - minimalisticmaďarskou
emi- ky zpracovaný - opus, ktegrantku Evu Molna- rý ukazuje nenaplněnost
rovou, jejího poame- „amerického snu“.
ričtělého bratrance zputnik – www.csfd.cz
Willieho i jeho amerického přítele Eddieho. Nejde o vyprávění o odcizení emigrantů: odlišná národnost dvou postav má jen zdůraznit jejich vykořeněnost. Chladný odstup autora ústí v moralitu
o světě, v němž svazujeme sami sebe a ještě se utvrzujeme v určených rolích. Původně vznikl půlhodinový snímek,
z něhož se stal celovečerní ﬁlm, díky Wimu Wendersovi,
který Jarmuschovi daroval materiál, uspořený při realizaci
Stavu věcí. Dílo bylo vyznamenáno Zlatou kamerou na 37. MFF v Cannes
1984 a Zlatým leopardem na 37. MFF
v Locarnu 1984. Ve ﬁlmu uvidíte
mj. Johna Lurieho (jinak hlavně skladatele ﬁlmové hudby
a punkrockového muzikanta),
Eszter Balintovou a Toma DiCilla (jinak hlavně kameramana a režiséra příjemného ﬁlmu
Box of Moonlight, u nás distribuovaného pod názvem Život
v sedmém nebi).

The Assassination of Richard Nixon
USA, Mexiko 2004 / 95 min. / titulky / od 15 let / 60Kč 70Kč
Režie: NIELS MUELLER / Scénář: Kevin Kennedy, Niels Mueller / Hrají:
Sean, Penn, Noami Watts, Don Cheadle, Jack Thompson, Brad Henke ad.
Šílený příběh skutečného muže. Mrazivé drama nám poodhaluje temnou stránku amerického snu. Zabiji Nixona je
neobyčejně poutavým a tragickým příběhem Sama Bickea,
muže, který byl v roce 1974 dohnán k naplánování atentátu
na 37. prezidenta Spojených států amerických. Film je natočen podle skutečných událostí. Komorní psychologickou
studii muže, který nezvládl svou „roli“ v americkém systému „životních hodnot“ natočil debutující Niels Mueller podle skutečných událostí. Snímek sugestivně vypovídá o krizi
v americké společnosti, jež podle tvůrců začala atentátem
na Kennedyho (1963) a skončila aférou Watergate (1974).
Je ovšem zřejmé, že současná situace po teroristických útocích z roku 2001, po zásahu v Iráku a po katastrofě v New
Orleansu má podobné rysy.

Brazil
Středa 16.11. 20:00

Brazil
Velká Británie 1985 / 142 min. / titulky / od 15 let / 45Kč 55Kč
Režie: TERRY GILLIAM / Scénář: Terry Gilliam, Tom Stoppard a Charles
McKeown / Hrají: Jonathan Pryce, Robert De Niro, Katherine Helmond, Ian
Holm, Bob Hoskins, Michael Palin, Ian Richardson, Peter Vaughan, Kim
Greistová, Jim Broadbent, Barbara Hicksová, Charles McKeown, Derrick
O‘Connor, Kathryn Pogsonová, Bryan Pringle, Sheila Reidová ad.
Černá komedie Brazil (1985) byla po Žvahlavovi (1977) a
Lupičích času (1981) třetím samostatným celovečerním
ﬁlmem osobitého amerického výtvarníka a režiséra Terryho Gilliama. Pesimistická vize nedaleké budoucnosti byla
inspirována Orwellovým románem 1984. Působivá, deprimující a raﬁnovaně krutá podívaná se kvůli producentské
opatrnosti dočkala veřejné premiéry až téměř rok po svém
dokončení. Titul ﬁlmu, převzatý ze známé taneční písně,
ovšem neoznačuje Brazílii, nýbrž idylickou zemi, v níž se ve
svých snech pohybuje nesmělý úředník Sam Lowry. Ten ve
skutečnosti žije v hyperbyrokratizované společnosti, vyznačující se depresivní architekturou, zdevastovanou krajinou
a všudypřítomnými vykonavateli státní moci. Terry Gilliam
opět staví na výrazně stylizované a propracované výtvarné
stránce díla: různá prostředí navzdory své odosobněnosti žijí téměř organickým životem; někdy dokonce i „dýchají“
(přístroje, hadice a trubice otevřené klimatizační a odpadové šachty vyhlížejí jako vyvržené útroby nějakého zvířete; jejich nevábný živočišný obsah to jen podtrhuje).
CENY: Ceny BAFTA:
nejlepší výprava (N.
Garwood), nejlepší zvláštní vizuální
efekty. Ceny Asociace losangeleských
ﬁlmových kritiků:
nejlepší ﬁlm, nejlepší režie, nejlepší
scénář. -

Zlatý fond (každý čtvrtek 16:00)

Nick
Park uvádí
Čtvrtek 3.11. 16:00

Nick Park presents
Velká Británie 1986 / 101 min.
/ zdarma na průkazku
Režie: NICK PARK.
Wallace a Gromita stvořil Nick Park. Jeho snímky se skutečně těší velké
oblibě diváků i kritiky a
jejich popularita patrně Nick Park je v první
nemá ve světě animova- řadě PAN UMĚLEC/ANIných ﬁlmů od Disneyho MÁTOR. Vždyť to, co
éry obdoby. Na první po- dokáže s plastelínovou
hled jde o snímky tzv. ro- animací, je nebývale
dinné: mohou je sledovat kvalitní, povedené a
děti i dospělí. Jejich pří- především zábavné a
běhy jsou jednoduché vtipné. V jeho ﬁlmech
a srozumitelné, postavy nechybí romantika ani
jednoznačně charakte- napětí - to vše však „vyrizované, nechybí tu na- stavěno“ tak, že výsledpětí ani humor. Zároveň ným efektem je divákův
úsměv/smích/řehot (neovšem nabízejí celou
hodící se škrtněte). Nick
řadu vtipných a důmyslPark čerpá z velkého
ných detailů ve druhém
množství ﬁlmových žánplánu, odkazy, citace a
rů a ﬁlmů (viz jeho „hitvzkazy pro „přátele“, na- chcockovsky“ vystavěladěné na stejnou vlnu. né napětí, „romantické“
Největší potěšení patrně nálady ve ﬁlmu atd.).
přinesou ﬁlmovým nadzputnik, http://www.febiofest.cz
šencům, neboť je natáčel
člověk, který ﬁlmy miluje a zná. Wallace a Gromit jsou nerozluční přátelé. Starý mládenec Wallace se vyznačuje precizností, láskou k sýrům a především nevšední technickou
vynalézavostí. Jeho pes Gromit se o něj stará s vševědoucím a starostlivým pohledem manželky, kterou nepřekvapí
nic kromě nevěry (ano, i na tu dojde). Ti dva jsou naprosto
dokonale sehraní a vzájemně se doplňují. Wallace je sice
technický talent, ale v organizaci trochu pokulhává. V nouzi
volá ku pomoci svého psa, který vždycky všechno zachrání
- ať už je to nějaká maličkost či život. Je to také Gromit, koho
vidíme častěji číst - od došlé pošty přes noviny až po Elektroniku pro psy či Zločin a trest. Wallace a Gromit zkrátka
žijí v docela harmonické domácnosti. Ačkoli jsou příhody
Wallace a Gromita zcela samostatnými celky, spojuje je víc
věcí než jen dvě hlavní postavy. Existuje celá řada důvtipných přediv mezi všemi třemi dílky: Wallaceova sýrová vášeň, vynálezectví, Gromitovy knihy (Elektroniku pro psy najdete opravdu v každém příběhu), Gromitovo pletení (zúročí
se ve ﬁlmu O chloupek) a další. Příběhy Wallace a Gromita
nejsou ﬁlmy na jedno zhlédnutí. Patří k těm, na které se
chodí pro nové a nové zážitky - a pak už ze zvyku.

Animovaný ﬁlm

Animace je způsob vytváření zdánlivě se pohybujících
věcí. Slovo pochází z cizího slova znamenajícího oživení.
Princip animace je zaznamenání sekvence snímků, které jsou každý o sobě statický, ale liší se od sebe jen
drobně. Po rychlém zobrazení těchto snímků vzniká
dojem pohybu. Snímky se však musí přehrávat takovou
rychlostí, kterou už oko nepostřehne. Je však iluzorní
se domnívat, že když se animovaný ﬁlm nepodobá našemu reálnému světu tolik jako hraný ﬁlm, vypovídá o něm
méně nebo téměř nic. Je pravdou, že se v klasických
animovaných ﬁlmech většinou nesetkáváme s lidskými
bytostmi, ale se zvířaty či animovanými neživými předměty. Zvláštností animace je její nezjevná, téměř symbolická podstata, blížící se už kořenem slova k animatismu,
víře ve všeobecné oduševnění /a oživení/ přírody nebo
jejích jednotlivých částí, která byla charakteristická pro
náboženství primitivních společností /a rané stádium civilizace zde můžeme, chceme-li, zjednodušeně přirovnat
k ranému stádiu vývoje člověka – k dětskému pohledu
na svět/. Časté zobrazování zvířat a předmětů ve skutečnosti označuje bytostně lidskou potřebu zdůvěrňovat si
svět a nacházet v něm rysy sebe sama. Příběhy Myšáka
Mickeyho nebo kačera Donalda nevycházejí příliš z jejich zvířecích rysů, jsou to lidské příběhy přesazené do
světa zvířat, ezopovské metafory světa. Obrázek zvířete
neoznačuje zvíře samo, ale je spíše prostředkem k tomu,
aby umožnilo divákovi vyjádřit myšlenky o lidské identitě.
Antropomorﬁsmus paradoxně tyto lidské vlastnosti dělá
co do narace i významu zjevnější právě proto, že jsou z
formálního hlediska skryté za použitým výtvarnem. Díky
tomu je možné v animovaném ﬁlmu otevřeně analyzovat
určité archetypální mezilidské vztahy a způsoby chování,
aniž by bylo takové dílo doslovné.

Charlie Chaplin

(16.4. 1889 - 25.12. 1977)
Americký ﬁlmový herec, scenárista a producent britského původu, jedna z největších osobností světové kinematograﬁe vůbec a zároveň jedna z největších osobností éry tzv. němého ﬁlmu a patrně nejvýznamnější osobnost ﬁlmové grotesky první poloviny 20. století, přichází
na svět 16. dubna roku 1889 v Londýně v herecké rodině - od svých pěti let pak Chaplin vystupuje ve svých
prvních divadelních (pantomimických) představeních.
Dětství a mládí Charlese Chaplina je neradostné - vyrůstá v chudobinci (matka je několikrát hospitalizována
na psychiatrické klinice, otec od rodiny odešel), později se pak živí v mnoha různých povoláních: je tiskařem,
kamelotem či poslíčkem, nakonec ale nicméně získává
angažmá u jedné z londýnských divadelních společností. Zlom v Chaplinově životě přichází v roce 1914, kdy se
s divadelní společností dostává na turné po Spojených
státech amerických - získává angažmá ve společnosti M.

Zlaté
opojení
Čtvrtek 10.11. 16:00

The Gold Rush
USA 1925 / 96 min. / titulky / zdarma na průkazku
Režie: CHARLES CHAPLIN / Hrají: Mack Swain, Henry Bergman, Albert
Austin ad.
Charlie Chaplin vytvořil ve vší tichosti dílo, jež překonává všecko,
co ﬁlm doposud dokázal. Není to pokrok techniky, není to organizační výkon, je to výtvor lidského a uměleckého génia. Ve století
industrializace a shonu ﬁlm čistého uměleckého názoru a ušlechtilé vyrovnanosti výsledku – bez obdoby v historii posledních let.
Doba, v níž se vytvoří něco podobného, není planá. Technika a
stroje mohly být nepřítelem tvořivého jen tak dlouho, dokud byly
obdivovány nebo potírány. Jakmile se staly samozřejmostí, jakmile přichází generace, která nezná život bez kina, auta a strojů,
nabyla duše opět své tvořivé síly. Chaplin jde v čele. Z povyku se
zrodil nový klid. Je to ﬁlm, který všechny tragické otřesy rozplétá
do božského veselí. V tomto ﬁlmu se úzkost a hrůza ( úzkost a
hrůza amerického senzačního ﬁlmu ) staly humoristickými efekty k popukání. Bohatý člověk vydává své bohatství jako umělec,
a používá všech mechanických možností, jako skladatel používá
všech nástrojových prostředků. Typus mezinárodního umění, paňáca, dospěl k sublimované dokonalosti; spojili se Dickens a Raimund, Tolstoj a Balzac, Mark Twain a Raabe. Zlaté opojení je
světová umělecká událost.
Chaplin byl (a je) králem komiků a nemůže jej
překonat ani Mr.Bean, ani nikdo další. Už jen
proto, že ﬁlmy Ch.Chaplina byly nejen humorné, ale nesly v sobě i jisté poselství. A bavily
mnoho generací a dalších mnoho generací
(doufejme) ještě bavit budou. Zlaté opojení je
(dá se říci) typickým představitelem vrcholné
Chaplinovy éry a patří k tomu nejlepšímu, co
tento génius stvořil. Radyo, http://www.febiofest.cz

Bijásek (každé úterý a středu 15:30) Malovásek (14:30 jen v neděli)

Šroubkovo
dobrodružství
Středa 2.11. 15:30

ČR 1962 - 1978 / animovaný
/ 60 min. / 16Kč 26Kč
Režie: FRANTIŠEK VYSKOČIL,
GUSTAV SEGO / Výtvarník: A.
Palec, J.Tippmann.
Šroubkovo
dobrodružství - boj robotka
proti vypočítavému obchodníku. O dobrém nářadí a špatném truhláři - hra
předmětů a lidských rukou pranýřující nedbalost a nepořádek při práci. O hrnci, který rád vařil - kreslená pohádka vypráví o tom, čím vším by se mohl stát obyčejný hrnec. Had
je mašinka - pohádka pro nejmenší děti o Datlíkovi, který
si chtěl hrát na výpravčího vlaku. Přání se mu vyplní, když
vytrhne zub hadovi, který pak šišlá do plazení ššš…jako mašinka. Měsíční pohádka - fantazie o sněhovém panáčkovi
a panence, které slunce proměnilo v duhovou kapku.

Hry
s přírodninami
Neděle 6.11. 14:30

Výtvarná technika pro každého. Navlékání šípků jako korálků, vytvoření panáčků z listí a klacíků.

Dobrodružství
Robinsona Crusoe,
námořníka z Yorku
Neděle 6.11. 15:30

ČR 1982 / 68 min. / animovaný / 16Kč 26Kč
Režie: STANISLAV LÁTAL / Výtvarník: Adolf Born / Mluví: Václav Postránecký, Jiří Bruder, Stanislav Fišer, Dalimil Klapka ad.
Loutkový ﬁlm na motivy slavného románu Daniela Defoe.
Úsměvný pohled na známý příběh o trosečníkovi, který si
oblíbil osamělý život na pustém ostrově. Snímek je natočen kombinovanou technikou - loutkovou a ploškovou. Tato
kombinace umožnila tvůrcům oddělit pasáže, ve kterých
jsou Robinsonovy vzpomínky, od děje probíhajícího v reálném čase. Snímek tak dokonale splňuje kritéria celovečerního ﬁlmu. Všichni tvůrci ﬁlmu - výtvarník A. Born, scenárista a režisér S. Látal a další - se zasloužili o to, že tento
Robinson získal obdiv nejen u diváků, ale byl oceněn i na
festivalech.
.

Senneta, jenž jej jen v roce 1914 obsazuje do třiceti pěti
krátkých němých ﬁlmů, v nichž Chaplin, poprvé použivší
svůj později tak slavný kostým (buřinka, pytlovité kalhoty,
ošuntělý kabát, velké, nepadnoucí boty a hůlku), dokonale využívá svůj neobyčejný komický talent - rok 1914
dává vzniknout mimo jiné ﬁlmům „Chaplin na automobilových
závodech“, „Chaplin šťastným otcem“, „Chaplin spravuje zuby“, „Chaplin v zábavním parku“ či „Chaplin banditou“. V roce 1915 Chaplin Sennetovu společnost opouští a přechází ke společnosti Essanay, pro kterou pak natočí během pouhého roku dalších třináct grotesek - např. „Chaplin boxerem“
či „Chaplin tulákem“ (tady se poprvé objevuje později jedna
z ústředních postav dalších Chaplinových snímků, a to
„věčný tulák“ Charlie). Mezi roky 1916-1918 pak Charles Spencer Chaplin patří mezi největší hvězdy ﬁlmové
(němé) grotesky - v tomto období vznikají mimo jiné ﬁlmy
jako „Chaplin hasičem“, „Chaplin v lázních“, „Chaplin strážcem veřejného pořádku“, „Chaplin na kolečkových bruslích“, „Dobrý voják Chaplin“ či „Psí život“. Od roku 1917 přitom Charles Chaplin
točí pro společnost First National. V roce 1918 pak Chaplin zakládá vlastní ﬁlmovou a produkční společnost, o
rok později, v roce 1919 pak stojí, společně s několika
dalšími slavnými herci té doby, za vznikem společnosti United Artists, v jejíž produkci pak natáčí svá nejslavnější díla - prvním z nich je ﬁlm „Kid“ (1921), Chaplinův
první celovečerní snímek, přesahující svým sociálním
podtextem tehdejší obvyklou komediální produkci. Druhým celovečerním snímkem Charlie Chaplina je pak ﬁlm
„Zlaté opojení“ (1925), tragikomický snímek, v němž „tulák
Charlie“ žije svůj život na Aljašce v době zlaté horečky.
V roce 1931 pak přichází na plátna kin Chaplinův první ﬁlm zvukový (ovšem bez dialogů, pouze s hudebním
doprovodem), a to ﬁlm „Světla velkoměsta“. V roce 1936
vzniká Chaplinův ostře sociálně laděný snímek „Moderní
doba“, vysmívající se přetechnizovanému světu „moderní
doby“, o čtyři roky později pak Chaplin točí ﬁlm „Diktátor“
(1940), jenž je Chaplinovým politickým a protiválečným
protestem, reagujícím na politiku Německa a jeho „vůdce“ A. Hitlera. Po skončení druhé světové války vzniká
v roce 1947 Chaplinův ﬁlm „Monsieur Verdoux“, snímek, v
němž Chaplin poprvé jako herec promluví - ﬁlm vypráví
příběh vraha žen, vraždícího pod vlivem právě skončených válečných útrap a nepříznivých sociálních okolností. V roce 1952 vzniká Chaplinův poslední velký ﬁlmový snímek (poslední, v němž sám účinkuje) a to snímek
„Světla ramp“ - ve ﬁlmu Chaplin zosobňuje roli stárnoucího
klauna, který touží ještě alespoň jednou zažít potlesk
publika. Rok 1952 znamená pak v Chaplinově životě
významný předěl - Chaplin, pronásledovaný na počátku
padesátých za meccarthyovského tažení ve Spojených
státech za údajnou neamerickou činnosti, Spojené státy opouští a odchází do Švýcarska, kde pak bude žít až
do své smrti. Během svého švýcarského působení pak
Charles Chaplin natočí (již jen jako režisér, sám ve snímcích neúčinkuje) ve Velké Británii ﬁlmy „Král v New Yorku“
(1957) a „Hraběnka z Honkongu“ (1966), v roce 1972 je mu
pak udělena cena Americké ﬁlmové akademie Oscar za
celoživotní dílo, v roce 1975 je Chaplin povýšen anglickou královnou Alžbětou II. do šlechtického stavu. Charles Spencer Chaplin, známý spíše jako Charlie Chaplin,
muž, s jehož jménem jsou neoddělitelně spojeny pojmy
jako ﬁlmové groteska či tulák Charlie, umírá 25. prosince roku 1977 ve Švýcarsku.

Wallace & Gromit:
Prokletí
králíkodlaka
Středa 9.11. 15:30

USA 2005 / 85 min. / přístupný / titulky / 60Kč 70Kč
Režie: STEVE BOX, NICK PARK
Vaším směrem hopsá něco příšerného. Roztržitý vynálezce
Wallace a jeho věrný psí společník Gromit – úžasná dvojka
z Oskarem oceněných plastelínových kraťasů tvůrce Slepičího úletu Nicka Parka – poprvé vstupuje na ﬁlmové plátno
v celovečerní dobrodružné komedii. „Nemyslím si, že bych někdy začal k práci přehnaně využívat počítače. Když animujete ručně, můžete svým postavám dodat víc života a plasticity. A u plastelínových postav
to platí dvojnásob,“ říká Nick Park. Velmi plastické jsou nejen
jeho postavy, ale i samotné příběhy obou hrdinů, u kterých
se zaručeně pobaví diváci bez rozdílu generací.

Tečkovaná
kresba
Neděle 13.11. 14:30
Výtvarná technika pro každého. Práce z barevnou tuší.

Oliver
Twist (1982)
Neděle 13.11. 15:30

Velká Británie, USA 1982 / 103 min. / dabing / 16Kč 26Kč
Režie: CLIVE DONNER / Hrají: George C.Scott, Tim Curry, Eileen Atkins,
Cherie Lunghi, Lysette Anthony, Timothy Spall ad
Klasický příběh Charlese Dickense o sirotkovi, který uteče
z nesnesitelných podmínek sirotčince, aby se zapletl s bandou kapesních zlodějů. Jedna z nejlepších starších zpracování románového námětu vznikla původně jako televizní
zpracování. Vyznění příběhu napomáhá výborná kamera a
pečlivý výběr prostředí dotvářející iluzi viktoriánské Anglie.

Program druhé poloviny listopadu 2005
Premiéry, hity

17. - 23. 11.
Kletba bratří Grimmů
17. - 22. 11.
Anděl páně
19. - 20. 11.
Legendy z Dogtownu
24. - 27. 11.
40 let panic
24. - 30. 11.
Šílení

Zlatý fond

Čtvrtek 17. 11. 16:00
12 opic
Čtvrtek 24. 11. 16:00
Mrtvý muž

ARTkino

Úterý 22. 11. 20:00
Eros
Středa 23. 11. 20:00
Kletba bratří Grimmů
Pátek 25. 11. 20:00
Mrtvý muž
Úterý 29. 11. 20:00
Můj miláček ráže 6,65
Středa 30. 11. 20:00
Šílení

Bijásek

Středa 16. 11. 15:30
Fimfárum Jana Wericha
Neděle 20. 11. 15:30
Středa 23.11. 15:30
Anděl páně
Neděle 30.11. 15:30
Krtkova pohádková
dobrodružství

Divadlo

Neděle 27. 11. 15:30
Honza Nebojsa
Divadlo PIMPRLATA z Valašského Meziříčí

Koncerty

Pátek 18.11. 19:00
Gorgoroth 1349
Čtvrtek 24.11. 19:30
Traband
Pátek 25.11. 20:30
Kurtizány z 25. avenue

