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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

Hrdý Albion
„A co nám dali Římané?“, ptají se
sugestivně členové jedné z židovských anarchistických skupin v podání
populárních Monty Pythonů ve ﬁlmu
Život Briana (uvádíme v našem kině
těsně před Vánoci). A po počátečním spíše potlačovaném váhání
uvádějí spoustu velmi užitečných
civilizačních a kulturních výdobytků.
Stejně tak bychom se mohli krátce
před zahájením už 11. semináře
britských ﬁlmů (1. - 4. 12.) ptát: „A
co nám dali Britové?“ A nejen letos,
ale i v minulých letech toho bylo a
je dost. V ohledu k tématu letošního
ročníku - kterým je britská hudba
v britském ﬁlmu - nelze určitě
pominout položení základů moderní
poprockové hudby. Také tento moment návštěvníky britského víkendu
určitě nemine. Uvedeme unikátní nově
restaurovanou verzi slavného Perného
dne a poté i taneční večer s revivalovou beatlesovskou skupinou Pangea,
která bezesporu navodí ten pravý
pocit vzrušujícího přelomu padesátých
a šedesátých let minulého století.
Že je britská kultura (a hudba) nesmírně bohatým fenoménem, který
zasahuje i naši geograﬁckou oblast,
dokazuje každoroční návštěva mnoha
stovek lidí, kteří shlédnou vždy několik desítek zajímavých ﬁlmů. Můžete
být mezi nimi. I pokud si nekoupíte
permanentní vstupenku, tak můžete
„ochutnat“ z našeho menu též výběrově několik ﬁlmů na jednotlivý lístek .

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

1. čt 16.00 Umělcova smlouva – Velká Británie 1982 / 103 min. / od 15 let / na průkazky zdarma
20.00 Dvojí život Veroniky – Francie 1991 / 98 min. / titulky / 40, 60 Kč
2. pá 17.00 Commitments – Velká Británie 1991 / 118 min. / titulky / 40, 60 Kč
20.00 Perný den – Velká Británie 1964 / 85 min. / simultánní překlad / 40, 60 Kč
22.00 The Beatles Revival (Pangea) – účastníci semináře zdarma, veřejnost 50 Kč / Koncert
3. so 10.30 Míra Janek: Co zbylo - fotograﬁe, od 3. 12. – 31. 12 / Výstava
10.30 Chačipe – ČR 2005 / 58 min. / 40, 60 Kč
17.00 Skaut má holá kolena – ČR 2005 / 60 min. / 40, 60 Kč
20.00 Motocyklové deníky – Brazílie 2004 / 128 min. / od 12 let / titulky / 40, 60 Kč
22.30 Projekt Antenne & DJ Oldies Petra Nožičky
4. ne 14.30 Hry s tuší – kreslení do mokrého podkladu barevnou tuší a rozfoukávání, dokreslení voskovou pastelkou
15.30 Až přijde kocour – ČR 1963 / 91 min. / 16, 26 Kč
17.30 Putování tučňáků – Francie 2005 / 80 min. / přístupný / titulky / 65 Kč
20.00 Putování tučňáků – Francie 2005 / 80 min. / přístupný / titulky / 65 Kč
5. po 17.30 Putování tučňáků – Francie 2005 / 80 min. / přístupný / titulky / 65 Kč
20.00 Zlomené květiny – USA 2005 / 105 min. / titulky / od 15 let / 75 Kč
6. út 17.30 Příběh Modré planety – ČR 2005 / 81 min. / přístupný / 70 Kč
20.00 Zlomené květiny – USA 2005 / 105 min. / titulky / od 15 let / 65, 75 Kč
20.00 Putování tučňáků – Francie 2005 / 80 min. / přístupný / titulky / 65 Kč / Hvězdička
7. st 15.30 Putování tučňáků – Francie 2005 / 80 min. / přístupný / titulky / 55, 65 Kč
17.30 Zlomené květiny– USA 2005 / 105 min. / titulky / od 15 let / 75 Kč
20.00 Příběh Modré planety – ČR 2005 / 81 min. / přístupný / 60, 70 Kč
8. čt 15.30 Strašpytlík – USA 2005 / 77 min. / animovaný / přístupný / dabing / 60 Kč / Hvězdička
16.00 Sedm statečných – USA 1960 / 120 min. / přístupný / titulky / na průkazky zdarma
17.30 Můj Nikifor– Polsko 2005 / 97 min. / titulky / od 12 let / 70 Kč / Hvězdička
20.00 Legenda o Zorrovi – USA 2005 / 131 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
9. pá 15.30 Strašpytlík – USA 2005 / 77 min. / animovaný / přístupný / dabing / 60 Kč
17.30 Legenda o Zorrovi – USA 2005 / 131 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Můj Nikifor– Polsko 2005 / 97 min. / titulky / od 12 let / 70 Kč
20.00 Subform christmas session vol.III 100 Kč
10. so 15.30 Strašpytlík – USA 2005 / 77 min. / animovaný / přístupný / dabing / 60 Kč
17.30 Legenda o Zorrovi – USA 2005 / 131 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Legenda o Zorrovi – USA 2005 / 131 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Můj Nikifor– Polsko 2005 / 97 min. / titulky / od 12 let / 70 Kč / Hvězdička
11. ne 14.30 Vánoční dárečky – práce s přírodninami, svíčkou, barevnými papíry, větvičkami, lepidlem
15.30 Strašpytlík – USA 2005 / 77 min. / animovaný / přístupný / dabing / azurová stopa / 50, 60 Kč
17.30 Legenda o Zorrovi – USA 2005 / 131 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
17.30 Můj Nikifor– Polsko 2005 / 97 min. / titulky / od 12 let / 70 Kč / Hvězdička
20.00 Legenda o Zorrovi – USA 2005 / 131 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
12. po 17.30 Štěstí – ČR 2005 / 107 min. / přístupný / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Štěstí – ČR 2005 / 107 min. / přístupný / ŠÚ / 70 Kč
13. út 17.30 Štěstí – ČR 2005 / 107 min. / přístupný / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Kafe a cigára – USA 2003 / 96 min. / titulky / od 12 let / 50, 60 Kč
14. st 15.30 Sametka – ČR 1959 - 1980 / 73 min. / pásmo animovaných pohádek / 16, 26 Kč
17.30 Štěstí – ČR 2005 / 107 min. / přístupný / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Toyen – ČR 2005 / 68 min. / od 12 let / 45, 55 Kč
15. čt 16.00 Psycho – USA 1964 / 109 min. / titulky / DVD projekce / od 15 let / na průkazky zdarma / Mír
17.00 Harry Potter a Ohnivý pohár – USA 2005 / 157 min. / dabing / přístupný / 75 Kč
20.00 Zná ji jako svý boty – USA 2005 / 130 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
16. pá 14.00 Harry Potter a Ohnivý pohár – USA 2005 / 157 min. / dabing / přístupný / 75 Kč
17.00 Harry Potter a Ohnivý pohár – USA 2005 / 157 min. / dabing / přístupný / 75 Kč
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Naše tipy
Commitments
pátek 2. 12. 17.00 hod.

Alan Parker natočil zábavnou a ani na chvíli
nenudící podívanou.

The
Beatles Revival
pátek 2. 12. 22.00 hod.

Taneční koncert, návrat do doby „brouků“.

Legenda
o Zorrovi
čtvrtek 8. 12. - neděle 11. 12.
Zlatý fond

Příběh začíná deset let od okamžiku, kdy
jsme hrdiny opustili.

Štěstí
pondělí 12. 12. - středa 14. 12.

Nový festivalový zázrak českého ﬁlmu.

Toyen

středa 14. 12. 20.00 hod.
Příběh Toyen a Jindřicha Heislera, předních
evropských surrealistů.

Příběh
Modré planety

Genesis / Francie, Itálie 2005 / 81 min. / dabing / příst. / ŠÚ / 65 Kč
Režie a scénář: CLAUDE NURIDSANY, MARIE PÉRENNOUOVÁ / Vizuální
efekty: François Vagnon; Microﬁlms. Digitální efekty: L’E.S.T. / Exteriéry: Island, Madagaskar, Galapágy, Polynésie. - Účinkuje: Sotigui Kouyaté
(vypravěč - Aleš Procházka).
Po šesti letech usilovné práce přicházejí ﬁlmaři-přírodovědci Claude Nuridsany a Marie Pérennouová s dalším obdivuhodným opusem, dokumentem Příběh Modré planety. Velký úspěch jejich oceňovaného snímku Mikrokosmos (1996)
spočíval v novátorském přístupu, v němž laické veřejnosti
zprostředkovali zcela nový pohled na přírodu. Zaznamenali jeden den na obyčejné louce, přičemž se soustředili na
život jejích „obyvatel“: hmyzu a jiných drobných živočichů.
Představili však své „hrdiny“ v duchu různých žánrů hraného ﬁlmu a vybavili je různými „příběhy“. V novém díle se od
mikrokosmu obracejí k makrokosmu a zkoumají základní
otázky geneze světa a geneze člověka – odtud i původní
název Genesis čili Stvoření. Prostředníkem mezi obrazem
a slovem je černošský herec Sotigui Kouyaté (pocházející z
Burkina Faso), který v roli afrického griota (vypravěče, rádce, umělce) vypráví o vzniku vesmíru a vzniku života.

Putování tučňáků Můj Nikifor

Koncert

La Merche de L˘Empereur /Francie 2005 / 80 min. / příst. / tit. / 65 Kč
Režie: LUC JACQUET / Mluvené slovo: Charles Berling, Romane Bohringer,
Jules Sitruk ad.
Dlouhá cesta za zachováním rodu. Každým rokem tisíce
tučňáků císařských opouští jistotu jejich hlubokého oceánu a putují stovky mil přes zrádný a odpudivý arktický ledovec, aby se mohli rozmnožovat. Hrdinně odolávají teplotám
hluboko pod bodem mrazu a nesčíslným dobrodružstvím...

Zlomené květiny
Malovásek
Bijásek

Broken Flowers / USA 2005 / 105 min. / titulky / od 15 let / 75 Kč
Režie a scénář: JIM JARMUSCH / Hrají: Hrají: Bill Murray, Jeffrey Wright,
Sharon Stone, Frances Conroy, Jessica Lange, Tilda Swinton, Julie Delpy,
Christopher Bauer, Christopher McDonald, Chloë Sevigny ad.
Don Johnston je zapřisáhlý starý mládenec, jehož právě
opustila jeho poslední láska Sherry. Nedá se tím vyrušit,
odhodlán dál trávit čas své předčasné penze před televizí.
Když ale dostane záhadný dopis, naznačující anonymně, že
s některou z četných bývalých lásek má dospělého syna, je
nucen přece jen se zamyslet nad minulostí. Postupně se
setká se čtyřmi ženami, které něco znamenaly v jeho životě
(Sharon Stoneová, Frances Conroyová, Jessica Langeová
a Tilda Swintonová), ale žádná v něm neprobudí víc než trochu nostalgie. Nicméně ho všechna tato setkání konfrontují
s jeho minulostí i přítomností. Pokud Zlomené květy budou
divácky nejúspěšnější Jarmuschův ﬁlm, je to především zásluha Billa Murraye, představitele Dona Johnstona.

ART
Bijásek

Krauzemu se povedlo ukázat, že i ve 20. století žijí chudí zapomenutí umělci. Absolutorium
si zaslouží 84-letá Krystyna Feldman, která v
hlavní mužské roli podává naprosto strhující
výkon. Oproti Nikiforovu dílu je upřednostňováno velmi frekventované téma: outsider, kterého se ujme „normální jedinec“, který se tímto stane lepším člověkem (viz např. Rain man).
Film o Nikiforovi, který patří mezi přední světové naivistické malíře, je poselstvím o přezíraném géniovi a schopnosti obětovat se pro
druhého. Snad proto získalo dílo Krzysztofa
Krauzeho přehršli ocenění v Polsku a přední
ceny na letošním MFF v Karlových Varech.

Legenda
o Zorrovi

ART
Zlatý fond

Mój Nikifor / Polsko 2005 / 97 min. / titulky / od 12 let / 70 Kč
Režie: KRYSZTOF KRAUZE / Scénář: Joanna Kos / Hrají: Krystyna Feldman, Roman Gancarczyk, Jerzy Gudejko, Jowita Miodlinkowska, Katarzyna
Paczynska, Marian Dziedziel ad.
Film vychází z autentických údajů o životě Epifana Drowniaka, který proslul jako naivní malíř Nikifor Krynický. V roce
1960 ho objevil malíř Marian Wlosiński, který se živil výzdobou lázeňských domů v Krynici, kde Nikifor nabízel rekreantům své obrázky. Nikifor se pak usadil v Marianově pracovně a ten, fascinován ryzostí a půvabem jeho výtvarného
projevu, se ho ujal. Ve snaze pochopit fenomén zdravotně
a mentálně postiženého muže Marian rezignoval na vlastní
tvorbu i na rodinný život. Obětavě, bez odezvy a náznaku
vděčnosti zajistil Nikiforovi sociální zázemí a v roce 1967
mu zařídil výstavu v prestižní varšavské galerii...jeho dílo
znal postupně celý svět. Výtvarná stránka ﬁlmu je odvozena
z naivistického vidění Nikifora, kterého v bytostném souznění ztělesnila osmdesátiletá Krystyna Feldmanová. Kromě Křišťálového glóbu získal ﬁlm na karlovarském festivalu 2005 také hlavní cenu
za ženský herecký výkon.

Jarmusch znovu ve formě! Tahle minimalistická komedie s (opět) minimalistickým Murrayem vás královsky pobaví širokým rejstříkem
podob hrdinových bejvalek a v závěru podráždí hravým ﬁlozoﬁckým podtónem a otevřeným koncem. V tomhle ﬁlmu může být všechno tak trochu, ale kombinací Billa Murrayho,
vtipného scénáře, velmi příjemné hudby a
Jarmuschovy režie je úžasná.

The legend of Zorro / USA 2005 / 131 min. / přístupný / tit. / ŠÚ / 75 Kč
Režie: MARTIN CAMPBELL / Scénář: Roberto Orci & Alex Kurtzman / Hrají: Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Rufus Sewell, Nick Chinlund,
Adrian Alonso, Julio Oscar Mechoso, Raú Mendez, Gustavo Sánchez Parra,
Giovanna Zacarias ad.
Příběh Legendy o Zorrovi začíná deset let od okamžiku,
kdy jsme hrdiny opustili na konci předchozího dobrodružství. Alejandro (Banderas) a Elena (Zeta-Jones) se stali
manžely a mají spolu 10letého syna Joaquina (Adrian Alonso). Přestože si Alejandro stále obléká masku Zorra, aby
ochránil chudé a utlačované obyvatele kalifornského teritoria před hamižností tamějších vládců, musí se často rozhodovat mezi svým pocitem pro spravedlnost a touhou po

normálním životě. V Legendě o Zorrovi se maskovaný hrdina vydává na dosud nejtěžší úkol svého života. Antonio
Banderas, který byl v minulosti nominován na několik Zlatých glóbů, a oscarová herečka Catherine Zeta-Jones se
pod vedením režiséra Martina Campbella znovu ocitají ve
vzrušujícím příběhu plném akce, který se tentokrát odehrává v Kalifornii během kritických dnů, předcházejících jejímu
prohlášení státem Unie

Strašpytlík

Chicken little / USA 2005 / 77 min. / animovaný / příst. / dabing / 60 Kč
Režie: MARK DINDAL / Scénář: Steve Bencich a Ron J. Friedman, Ron Anderson / Výtvarník / David Womersley / Hudba: John Debney / V českém
znění: Pavel Trávníček, Libuše Šafránková, Luděk Sobota, Kryštof Hádek,
Zdeněk Žák, Michal Novotný, Václav Faltus ad.
I malé kuřátko se může stát velkým hrdinou. Nový animovaný ﬁlm z produkce studia Walt Disney Strašpytlík vypráví
klasickou pohádku o kuřeti, které si splete padající žalud s
kouskem oblohy a způsobí velký zmatek. Tentokrát se malý
hrdina rozhodne napravit to, co způsobil – jakmile se mu
však konečně začne dařit, přistane mu na hlavě opravdový
kus oblohy! Nyní se spolu se svými povedenými přáteli Kačkou Pihatou, Mrňousem a Rybízem musí pokusit zachránit
svět, aniž by ve městě způsobil další zděšení, což se samozřejmě neobejde bez spousty napětí a zmatků, ale hlavně
pořádné porce zábavy.

Štěstí

ČR 2005 / 107 min. / přístupný / ŠÚ / 70 Kč
Režie a scénář: BOHDAN SLÁMA / Kamera: Diviš Marek / Hudba: Leonid
Soybelman / Hrají: Pavel Liška, Tatiana Vilhelmová, Aňa Geislerová, Marek
Daniel, Bolek Polívka, Simona Stašová, Martin Huba ad.
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Aňa Geislerová ve ﬁlmu
Bohdana Slámy o zázracích obyčejných lásek. Nový ﬁlm režiséra Bohdana Slámy je dojemným příběhem o křehkém
vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Herecké obsazení i atmosféra ﬁlmu navazuje
na Slámův úspěšný debut Divoké včely, který měl mimořádný ohlas u českých diváků a přinesl mu i řadu cen na
mezinárodních ﬁlmových festivalech. Film je hereckým koncertem obou hlavních představitelů, které doplňují skvělými
výkony ve vedlejších rolích Aňa Geislerová, Bolek Polívka,
Simona Stašová, Zuzana Krónerová, Marek Daniel a další.
Ocenění: Hlavní cena za nejlepší ﬁlm na 34. ročníku MFF v Montrealu. Hlavní cena Zlatá mušle na 53. ročníku MFF v San Sebastianu, Stříbrná mušle
za nejlepší ženský herecký výkon Aňa Geislerová).
Emoce ždímané po litrech, skvělá kamera,
skvělý Sláma a jako tečka minimálně pět hereckých výkonů s ambicemi na Českého Lva.
Nejlepší a nejpřirozenější český ﬁlm za poslední tři roky.

ARTkino (každé úterý a středu 20.00 hod.)

Zlomené
květiny
úterý 6. 12. 20.00 hod.

Britská hudba v britském ﬁlmu

Letošní v pořadí již jedenáctý ročník se uskuteční opět v Uherském Hradišti (kino Hvězda a kino Mír) a v termínu 1. – 4. 12. 2005. Program navazuje na loňskou novou dramaturgii a pokračuje v zevrubnějším představení propojení britského ﬁlmu s jiným druhem britského umění – letos to bude hudba. Akreditace je určena na
jeden den a přijde na 120 Kč (u akreditace na více dnů pak jde o násobek této částky). Podmínkou je registrace na VALENTINĚ - http://valentina.mkuh.cz (získáte své identiﬁkační číslo) a pak žádost o akreditaci. Novinka
letošního semináře – majitel volné akreditace má nárok na zakoupení jedné vstupenky v ceně 40 Kč na každé
představení semináře. Vstupenky je možné zakupovat jen těsně před zahájením představení a to jen v případě,
že bude v sále ještě volná kapacita. Některé ﬁlmy jsou však přístupné i neakreditované veřejnosti za jednotlivé vstupné (naleznete je níže). Veškeré informace o ﬁlmech i organizaci semináře naleznete na adrese: www.artﬁlm.cz/zfs-2005

Dvojí život Veroniky

čtvrtek 1. 12. 20.00 hod.

La double vie de Véronique / Francie 1991 / 98 min. / od 12 let / titulky / 40, 60 Kč
Režie: KRZYSZTOF KIESLOWSKI / Scénář: Krzysztof Kieślowski a Krzysztof Piesiewicz / Kamera: Sławomir Idziak / Hudba: Zbigniew Preisner / Hrají: Irène Jacob, Halina Gryglaszewská, Kalina Jedrusik, Aleksander Bardini, Wladyslaw Kowalski, Jerzy Gudejko, Philippe Volter,
Sandrine Dumas, Louis Ducreux ad.
Kieslowského spojení metafyziky a hlubokého zájmu o osud jedince se realizuje v působivé formě, vyznačující
se přesností a zároveň i mnohovýznamovostí. Zvláštní příběh dvou identických dívek, Polky a Francouzky, lze
vnímat v nejrůznějších rovinách. Divákovi se záměrně otvírá nekonečný prostor pro úvahy a reﬂexe. Kieślowski
pomocí dokonale propracovaných detailů vytváří strhující až mystický obraz, naplněný zvláštní emoční silou
a vymykající se v mnohém současným kinematograﬁckým trendům. Obrovský podíl na vyznění ﬁlmu mají kameraman Sławomir Idziak, hudební skladatel Zbigniew Preisner a především představitelka obou Veronik
Irène Jacobová.

Commitments
pátek 2. 12. 17.00 hod.

The Commitments / Velká Británie 1991 / 118 min. / od 15 let / titulky / 40, 60 Kč
Režie: ALAN PARKER / Scénář: Roddy Doyle, Dick Clement, Ian La Frenais / Kamera: Gale Tattersall / Hudba: Paul Bushnell / Hrají: Robert Arkins, Michael Aherne, Angeline Ball, Maria Doyle Kennedy, Dave Finnegan, Bronagh Gallagher, Felim Gormley, Glen Hansard, Dick
Massey, Johnny Murphy ad.
Když autoři vyhlásili, že hledají členy kapely pro ﬁlmovou verzi knihy Roddyho Doyle The Commitments, mnozí, i velmi mladí muzikanti v Dublinu, se zúčastnili této zkoušky v naději, že budou objeveni. Kniha se stala
mimořádně populární v Irsku i v zahraničí. Commitmens neopouští klasické schéma ﬁlmů o vzestupu a pádu
skupiny. Co jej však vynáší do nadprůměru jsou nádherné soulové songy, dokonalé obsazení a především
výborný humor. Alan Parker natočil zábavnou a ani na chvíli nenudící podívanou. Na základě úspěchu ﬁlmu
The Commitments někteří z hlavních protagonistů tohoto ﬁlmu odjeli na vcelku úspěšné turné po Evropě a
USA, ti nejlepší pak dokonce nastoupili profesionální hudební kariéru. Film byl letos označen za nejlepší irský ﬁlm všech dob.

Perný
den
pátek 2. 12. 20.00 hod.

A Hard Day´s Night / Velká Británie 1964 / 85 min. /simultánní překlad / 40, 60 Kč
Režie: RICHARD LESTER / Scénář: Alun Owen / Kamera: Gilbert Taylor / Hudba: John Lennon, Paul McCartney / Hrají: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Star,
Wilfrid Brambell, Norman Rossington, John Junkin ad.
první české uvedení nové verze ﬁlmu
Anglický ﬁlm prochází ,,perným dnem“ populární skupiny Beatles.
Skončili vystupování v jednom městě a odjíždějí vlakem do Londýna,
kde natáčejí v televizním studiu. Na cestě do dalšího města, kde mají
vystupovat, je pronásleduje šílený dav fanoušků. „U tohoto ﬁlmu s hvězdou Beatles je jedna krásná věc: není to obvyklý druh ﬁlmu v němž se
britští ﬁlmoví tvůrci snaží exploatovat nejnovější senzaci. Je to skutečně něco zcela nového: ﬁlm je tak neuhlazený a členitý, jde k jádru a je zcela nový... Scénář Aluna Owena nás provází horečnými dny populární skupiny
čtyř chlapců. Pro miliony zbožňovatelů nemohlo být uděláno nic lepšího...“ (The Times, Londýn, 6. 7. 1964)

Skaut
má holá kolena
sobota 3. 12. 17.00 hod.

ČR 2005 / 60 min. / 40, 60 Kč
Režie: BŘETISLAV RYCHLÍK, MONIKA RYCHLÍKOVÁ / Scénář: Břetislav Rychlík / Kamera:
Martin Duba, Miroslav Janek, Vladan Vála / Hrají: Jaromír Hynšt, František Šíma, Pavel Hojač, Dušan „Lobo“ Leitgeb, Jiří Králík, Vladimír Salčák, Miroslav Volf, Jiří Bartůnek ad.
česká i světová premiéra nového ﬁlmu
Zachovaný amatérský ﬁlm ze života chlapeckého oddílu Junáků - skautů
z Veselí nad Moravou v krátkém období znovuobnovení skautingu z let
1968 – 1970 byl impulsem k natočení ﬁlmu Břetislava Rychlíka - člena družin Lišáků a později Jestřábů, držitele skautské průkazky číslo
021515 se skautskou přezdívkou Rychlonožka. Po 35 letech od posledního skautského tábora pozval B. Rychlík všechny žijící tehdejší účastníky na louku u Eliášova splavu na řece Oslavě na Vysočině, aby opět zkusili na několik dnů žít skautsky, absolvovat řadu dovedností a her. Film o
hledání ideálů klukovství a zakopaném poselství světu.

Motocyklové
deníky
sobota 3. 12. 20.00 hod.
Diarios de motocicleta / Brazílie 2004 / 128 min. / od 12 let / simultánní překlad
/ 40, 60 Kč
Režie: WALTER SALLES / Scénář: Ernesto ‚Che‘ Guevara, Alberto Granado / Kamera:
Eric Gautier / Hudba: Jorge Drexler, Gustavo Santaolalla / Hrají: Gael García Bernal,
Rodrigo De La Serna, Mercedes Morán, Jean Pierre Noher, Lucas Oro ad.
V roce 1952 se dva mladí Argentinci Ernesto Guevara a Alberto
Granado vydají na dlouhou cestu, aby objevili Latinskou Ameriku.
Třiadvacetiletý Ernesto je studentem medicíny a zaměřuje se na lepru. Albertovi je dvacet devět a zabývá se
biochemií. Film vypráví dobrodružství, jež oba zažívají během své pouti a zároveň objevují lidskou topograﬁi
iberoamerického kontinentu. Scénář je volnou adaptací deníkových zápisků Alberta Granada a budoucího
Che. Centrální postavou road movie je přirozeně Guevara (v mámivém podání mexického talentu Gaela Garcíi Bernala) a biochemik Alberto je jeho Sancho Panzou. V případě Guevary je šplhání na Machu Picchu, putování pouští Atacamá a setkávání se s domorodými obyvateli žijícími většinou v bídě, jíž dosud z luxusu svého
argentinského domova nepoznal, backgroundem pro cestu duševního pohnutí, ve ﬁlmu přímo proměny. Z
naivního, bezstarostného a idealistického synka z vyšší střední třídy Buenos Aires se rodí přední revolucionář.
Na jedné straně je ﬁlm vzhledem k využívání hollywoodského způsobu vyprávění pokusem o „vývoz Che“, ale
na straně druhé si v sobě ponechává latinskoamerický patos a esprit.

Broken Flowers / USA 2005 / 105 min. / tit. / od 15 let / 65, 75 Kč
Režiea scénář: JIM JARMUSCH / Hrají: Hrají: Bill Murray, Jeffrey Wright,
Sharon Stone, Frances Conroy, Jessica Lange, Tilda Swinton, Julie Delpy,
Christopher Bauer, Christopher McDonald, Chloë Sevigny, Mark Webber,
Larry Fessenden, Pell James ad
Pod taktovkou jednoho z nejlepších amerických nezávislých
režisérů, Jima Jarmusche, podává Bill Murray další ze svých
neopakovatelných hereckých kreací, které se natrvalo zapíšou do paměti ﬁlmového fanouška. Ve Zlomených květinách
hraje Dona Johnstona, klasického představitele muže, kterému je cizí dlouhodobý vztah a rodinný život. Vše se mění
Příjemná oddychovka, na kterou ovšem musí
ve chvíli, kdy se z anonymního dopisu dozvídá, že je otcem
být ta pravá „jarmuschovská“ nálada. Poklidsyna, o kterém nevěděl. Na popud souseda (Jeffrey Wright)
né, až líné, minimalisticky uchopené, s několipovažujícího se za detektiva amatéra, začne hledat ve své
ka vizuálními prvky, jenž se pravidelně objevuminulosti ženu, která by přicházela v úvahu, jako matka jeho
jí i v dalších povídkách (kárečkový vzor ubrusu
dítěte. Setkává se postupně se všemi svými bývalými láskanebo stolu, všudypřítomné přiťukávání etc.) a
mi, které už dávno vedou své vlastní šťastné, či zklamané
které baví znovu a znovu objevovat v následuživoty. Jarmusch zde používá svou klasickou vypravěčskou
jících minutách.
formu, což je strukturování děje do jednotlivých epizod.
zputnik – www.csfd.cz
Přestože režisér nepropaguje sentimentální hollywoodské
emoce, jsou Zlomené květiny určené pro širší diváckou obec. Je to dáno nejen hvězdným hereckým obsazením, ale také
přitažlivým tématem ﬁlmu. Z letošního festivalu v Cannes si Jarmusch za Zlomené květiny odvezl Velkou cenu.

Příběh Modré
planety
středa 7. 12. 20.00 hod.
Genesis / Francie, Itálie 2005 / 81 min. / dabing /přístupný / 55, 65 Kč
Režie a scénář: CLAUDE NURIDSANY, MARIE PÉRENNOUOVÁ / Vizuální efekty: François Vagnon; Microﬁlms. Digitální efekty: L’E.S.T. / Exteriéry: Island,
Madagaskar, Galapágy, Polynésie / Účinkuje: Sotigui Kouyaté (vypravěč
- Aleš Procházka).
Po šesti letech usilovné práce přicházejí ﬁlmaři-přírodovědci
Claude Nuridsany a Marie Pérennouová s dalším obdivuhodným opusem. Velký úspěch jejich oceňovaného snímku Mikrokosmos (1996) spočíval v novátorském přístupu, v němž
laické veřejnosti zprostředkovali zcela nový pohled na přírodu. V novém díle se od mikrokosmu obracejí k makrokosmu Mít děti, tak je určitě vemu na tento krásný
a zkoumají základní otázky geneze světa a geneze člověka – ﬁlm. Nejkrásnější věci stvořila příroda, stačí je
odtud i původní název Genesis čili Stvoření. Autoři mezi vzni- jen pěkně a citlivě natočit. Není to žádná peckem vesmíru a vznikem života vytvářejí paralelu: podle nich ka, ale pro milovníky přírody povinnost.
vývoj každého živého jedince odpovídá ve zkratce vývoji kos- Jilda - www.csfd.cz
mu i vývoji života na Zemi a stejně jako ony spěje od zárodku
k zániku. Sledují vznik hmoty a její přeměnu v hmotu živou, s níž přicházejí i pojmy času a prostoru. Dotýkají se základních
ﬁlozoﬁckých otázek, na něž hledají srozumitelné odpovědi. V jejich díle se tak originálním způsobem propojují obrazy velkých přírodních úkazů (vodopády, bouře, mořské vlny) s makrodetaily, jež často slouží k vysvětlení složitých jevů (rozpouštějící se vitamin C tak dokáže nahradit kosmické „vření“, žhavé uhlíky nahrazují mohutné erupce lávy atd.). Nezvyklý je i
výběr živých tvorů (často velmi bizarních), na nichž se prezentují takové jevy jako jsou páření, plození či smrt.

Kafe
a cigára
úterý 13. 12. 20.00 hod.

Coffee and cigarettes/ USA 2003 / 96 min. / titulky / od 12 let / 50, 60 Kč
Režie a scénář: JIM JARMUSCH / Hrají: Roberto Benigni, Steven Wright, Joie
Lee,Clinqué Lee, Steve Buscemi, Iggy Pop, Tom Waits, Joseph Rigano, Cate
Blanchett, Bill Murray ad.
Protagonisté jedenácti krátkých povídek (v podání řady „mainstreamových“ i „nezávislých“ amerických hereckých i hudebních hvězd) se scházejí u stolků v různých kavárnách,
barech a putykách. Popíjejí, kouří a mluví o nejrůznějších
věcech. Zatímco konzumace nikotinu a kofeinu neustává,
bezvýznamné a důležité se střídá, propojuje a ovlivňuje. Konspirační teorie kolem Elvise Presleyho, úskalí nekuřáctví, komici Abbot a Costello, užití nikotinu jako insekticidu, Paříž
ve 20. letech, příprava pravého anglického čaje, vynález Ni- Příjemná oddychovka, na kterou ovšem musí
koly Tesly, ﬁktivní rocková kapela SQURL – to vše ožívá v být ta pravá „jarmuschovská“ nálada. Poklidnavenek „náhodných“, brilantně vystavěných, zahraných a
né, až líné, minimalisticky uchopené, s někozrežírovaných dialozích. Základem svérázného povídkovélika vizuálními prvky, jenž se pravidelně obho ﬁlmu krále americké nezávislé scény Jima Jarmusche se
stal krátký snímek Coffee and Cigarettes, který vznikl v roce jevují i v dalších povídkách (kárečkový vzor
1986. O tři roky později k němu přibylo Coffee and Cigaret- ubrusu nebo stolu, všudypřítomné přiťukávání
tes (Memphis Version) a v roce 1993 Coffee and Cigarettes etc.) a které baví znovu a znovu objevovat v
(Somewhere in California), oceněné v rámci kategorie krát- následujících minutách. Osobně mně nejvíce
kých ﬁlmů Velkou cenou Zlatou Palmou na MFF v Cannes. Výsledným bavily závěrečné povídky, v nichž probleskátvarem „průběžně vznikajícího projektu“ je povídkový ﬁlm slo- valy myšlenky těch předešlých a ve kterých se
žený z jedenácti částí. Ty sice jako brilantní miniatury mohou především objevovaly odkazy na další ﬁlmové
existovat samostatně, ale dohromady tvoří originální, vtipný a reálie.
(navzdory minimalistické formě) bohatý a pronikavý komentář zputnik – www.csfd.cz
k lidské existenci. Eleganci Jarmuschově brilantní metafoře
lidského setkávání a míjení dodává černobílé provedení spojující čerň kávy a bělost cigarety stejně jako temné i světlé
stránky lidského života.

Toyen
středa 14. 12. 20.00 hod.

Toyen / ČR 2005 / 68 min. / od 12 let / 45, 55 Kč
Režie: JAN NĚMEC / Scénář: Tereza Brdečková, Jan Němec / Hrají: Zuzana
Stivínová, Jan Budař, Tobiáš Jirous, Marek Bouda ad.
Velký ateliér, hangár či cirkusový stan. Zde zbudujeme velký svět Toyen (1902-1980) a Jindřicha Heislera (1914-1953),
předních evropských surrealistů. Kulisa se bude skládat z
fragmentů bytů, hotelů, kaváren a ulic. Koupelna a vana v
bytě Toyen, residence, kde 4 roky bydlel Heisler, Žid, který
se nedostavil k transportu, a kde on a jeho milenka vytvářeli
umění. Malířská výbava, klobouky, peněženky, fotograﬁcká
výbava, rádiová hlášení přibližně z let 1930-1970. Nad tím
vším švenkuje vodorovně i svisle kamera a zkoumá tak místa
činu. Jsou zde obrovská promítací plátna s dobovými ﬁlmy a Němec se soustřeďuje na pocity. Fakta, obrafotograﬁckými scénami. Amatérské ﬁlmy, natočené Toyen a zy i herce (přestože upozaděné, tak výborné)
Heislerem. Pronikneme do obrazů a uměleckých děl v tom- využívá k navození pocitu, vnitřního stavu. Z
to vskutku fantaskním světě. Zepředu, zezadu, skrze režné jakých emocí, z jakých radostí či úzkostí asi
malířské plátno. Surrealismus jako základ jejich naprosté ne- mohl vznikat ten či ten obraz, co asi cítila
závislosti na politice, režimech, národnosti, bohatství a chu- Toyen, když malovala Mýtus světla, a jak bylo
době. Přežijí hrůzy nacismu i komunismu. Vytváření sebere- Heislerovi, když jí stál k tomuto obrazu moalizace, nezávislosti a svobody. Vnitřní síla, puzení, energie delem…? Je to velmi podobné, jako když se
Němec snažil v Démantech noci přijít na to (a
jejich nevšedního vztahu, jejich lásky. Toyen někdy jako muž,
také to zprostředkovat), jak je člověku, kteréjindy jako obhájce hrubé erotiky, dokonce pornograﬁe. Život
mu sedí za krkem smrt. (...) Němcovi prospělo,
pražské a pařížské bohémy. Toyen ani Heisler nebyli nikdy s
že se tentokrát ve ﬁlmu nezaobíral sám senikým v manželském svazku. Neměli děti. Spolu, jeden vedbou a svými pocity, v soustředění na cizí osud
le druhého, vynalezli nové umělecké přístupy, poezii, koláž, dokázal být sdělnější i pregnantnější než nafotograﬁcké techniky, reklamní artefakty. Důraz na nekom- příklad v předchozí Krajině mého srdce. I tak
promisní agresivitu a bojovnost i něžných vizí, které vypadají stále platí, že Toyen není podívaná pro každéjako počátek dnešní důležitosti vizuálna a video prezentací. ho, ale tou Démanty noci nebyly také.
Poezie a šok. Budeme hledat a zkoumat, jako tato dvojice
Darina Křivánková – http://lidovky.zpravy.cz
(Heisler byl o 12 let mladší než Toyen, která jej přežila o 27
let), stále spolu, svázaní neviditelnou pupeční šňůrou tvorby
a emoce. Přežije pouze síla jednotlivce! Film Toyen, založený na historických faktech a konkrétních uměleckých dílech,
nepředstavuje životopisný příběh, ani dokument o tomto období a jeho umění. Film bude existovat zcela nezávisle jako
originální umělecké dílo, které má vlastní svět a vlastní poetiku.

Malovásek (jen v neděli 14.30 hod.)
Bijásek (každé úterý a středu 15.30 hod.)

Zlatý fond (každý čtvrtek 16.00 hod.)

Umělcova
smlouva Sedm
statečných Hry
s tuší
čtvrtek 1. 12. 16.00 hod.
čtvrtek 8. 12. 16.00 hod.
neděle 4. 12. 14.30 hod.
The Draughtsman´s Contract /
GB 1982 / 103 min. / na průkazky zdarma
Režie a scénář: PETER
GREENAWAY / Hrají: Anthony
Higgins, Janet Suzman, anne
Louise Lambert, Hugh FraTakové intelektuální
ser, Neil Cunningham, Dave
obžerství, kde postavy
Hill, David Grant, David a
celou dobu vedou kaToni Meyerovi, Nicolas Amer,
šírované dialogy plné
Suzan Crowloy, Lynda Marskrytých významů, mechal, Michael Feast, Alastair
tafor, hyperbol, elips a
Cummings ad.
Snímek ﬁlmaře Pete- dalších kuželoseček,
ra Greenawaye ve své přitom samotný příběh
by se dal shrnout do
době překvapoval origidvou vět. Zdaleka nejnálním přístupem. Dnes
lepší na celém ﬁlmu je
patří ke klasickým dílům
malebné prostředí angmoderní světové kinemalického panství a hezká
tograﬁe. Dobová „detek- barokní hudba Michaetivka“ se odehrává kon- la Nymana.
cem sedmnáctého stoDadl - www.csfd.cz
letí. Zpočátku frivolní galantní historka se mění v
Protiklady baroka v
tragédii. Důležitější než
tomto kostýmovém
příběh je však postižethrilleru jako základ k
ní ducha baroka s jeho
hodům ironie, parodicsklonem k manýrismu a kého humoru, vizuálním
přebujelosti. Dominuje požitkům, břitkým diavizuální složka, koncipo- logům a v neposlední
vaná ve statických, sil- řadě kriminalistickému
ně estetizovaných obra- napětí.
zech, a záměrná styliza- pohrobek - www.csfd.cz
ce všech prvků ﬁlmového vyjadřování. Důležitá
je hudba Michaela Nymana, inspirovaná Henrym Purcellem. Greenaway podle svého zvyku podává barvitý obraz
epochy včetně zachycení života panstva, uměleckých manýr, anglických parků, pěstitelství a zahradnictví či stolování.
Své místo tu má i pronikání cizích vlivů na anglický venkov.
Stylizace je opřena o dobové reálie, pochopení různých detailů však předpokládá hlubší znalosti. Umělcova smlouva
patří do historizující linie Greenawayových děl (Prosperovy
knihy či Dítě z Maconu).

můžete se těšit ...

Psycho
čtvrtek 15. 12. 16.00 hod. Mír

Psycho / USA 1964 / 109 min. / tit. / DVD projekce / na průkazky zdarma
Režie: ALFRED HITCHCOCK.

The Magniﬁcent seven / USA
1960 / 120 min. / přístupný /
titulky / na průkazky zdarma
Režie: JOHN STURGES /
Scénář: William Roberts /
Hrají: Yul Brynner, Eli Wallach,
Steve McQueen, Charles Bronson, Horst Buchholz, Robert
Vaughn, Brad Dexter, James
Coburn, Rosenda Monterosová, Jorge Martinez de Hoyos,
Western z westernů
Vladimír Sokoloff ad.
nejwesternovatější.
Americký western Johna Nádherný remake ! Moji
Sturgese byl natočen na největší oblíbenci Steve
motivy slavného japon- McQueen a James Coského ﬁlmu Kurosawo- burn ve skvělé formě.
va Sedm samurajů. Ves- Házecí scéna na nádranice Ixcatlan již řadu let ží je úchvatná :-)
trpí nájezdy Calverovy golﬁsta - www.csfd.cz
bandy, která vesničany
rok co rok připravuje té- Westerny obvykle neměř o všechno, co sklidí mám ráda, ale těch
na svých polích. Po po- sedm chlapů je prostě
slední návštěvě banditů nepřekonatelných. Kdo
se rozhodli, že nakoupí by odolal Stevu McQuezbraně a budou se brá- enovi, Charlesi Bronsonit. Profesionální střelec novi, Robertu VaughnoChris jim navrhl, aby si vi a Jamesi Coburnovi v
najali několik odvážných jednom ﬁlmu. A navíc ta
můžu – pistolníků, kteří HoneyBunny - www.csfd.cz
by je před bandity chránili. Vesničané souhlasili a na jejich žádost se Chris věci
ujal. Získal ještě šest dalších mužů, Když přijeli do Ixcatlanu, začali se důkladně připravovat na příchod banditů. První srážky skončily Calverovou porážkou, Když však mělo
pak dojít k rozhodujícímu boji, ztratila většina vesničanů
odvahu bojovat proti přesile. Žádali Chrise, aby se svými
lidmi raději odešel. Jeden z vesničanů dokonce ze strachu
Calveru pustil do vesnice. Bandita byl pro tu chvíli pánem
situace a proto Chris přijal jeho nabídku na volný odchod.
Když opustili vesnici, vrátil jim Calvero zbraně, jak slíbil. Ale
Chris i ostatní nechtěli vesnici vydat banditům na milost a
nemilost. Vrátili se do vesnice. Začal tuhý boj, ve kterém byl
Calvera poražen na hlavu. Střelci splnili svůj úkol – osvobodili Ixcatlan a jeho obyvatelé se mohli už beze strachu
vrátit ke své práci.

Evangelium
sv. Matouše
čtvrtek 22. 12. 16.00 hod.

Výtvarná technika pro každého. Do mokrého podkladu
kreslení barevnou tuší a rozfoukávání, dokreslení voskovou
pastelkou.

Až
přijde kocour
neděle 4. 12. 15.30 hod.

ČR 1963 / 91 min. / 16, 26 Kč
Režie: VOJTĚCH JASNÝ / Hrají: Michal Pospíšil, Stella Zázvorková, Jana
Werichová, Emília Vášáryová, Alena Kreuzmannová, Vlasta Chramostová, Jiřina Bohdalová, Jan Werich, Jiří Sovák, Vladimír Menšík, Karel Effa,
Vlastimil Brodský, Jaroslav Mareš, Václav Babka ad.

Strašpytlík
neděle 11. 12. 15.30 hod.

USA 2005 / 77 min. / animovaný / přístupný / dabing / 50, 60 Kč
Režie: MARK DINDAL / Scénář: Steve Bencich a Ron J. Friedman, Ron
Anderson / V českém znění: Pavel Trávníček, Libuše Šafránková, Luděk
Sobota, Kryštof Hádek, Zdeněk Žák, Michal Novotný, Václav Faltus ad
Strašpytlík vypráví klasickou pohádku o kuřeti, které si splete padající žalud s kouskem oblohy a způsobí velký zmatek.
Tentokrát se malý hrdina rozhodne napravit to, co způsobil
– jakmile se mu však konečně začne dařit, přistane mu na
hlavě opravdový kus oblohy! Nyní se spolu se svými povedenými přáteli Kačkou Pihatou, Mrňousem a Rybízem musí
pokusit zachránit svět, aniž by ve městě způsobil další zděšení, což se samozřejmě neobejde bez spousty napětí a
zmatků, ale hlavně pořádné porce zábavy.

Sametka
středa 14. 12. 15.30 hod.

Pohádka o tom, jak do malebného českého městečka přijde kouzelník s krasavicí Dianou a kocourem schopným odhalit skryté vlastnosti lidí, je satirickou komedií a podobenstvím zároveň. Trvalá hodnota tohoto, v čase svého vzniku
nejúspěšnějšího českého ﬁlmu, je v básnivosti režijního
rukopisu, ve výtvarnickém cítění panoramaticky malebné i
vzrušené roztančené Kučerovy kamery, ve slovesně bohatém námětu a dialozích.

ČR 1959 - 1980 / 73 min. / pásmo animovaných pohádek / 16, 26 Kč
Režie: ZDENĚK MILLER.
Animované pohádky, které potěší: Devět kuřátek – O osmi
poslušných a jednom tvrdohlavém kuřátku. Zatoulaná ovečka
– Pohádka o malém pasáčkovi oveček a lakotném sedlákovi.
Cvrček a slepice – Cvrčka i s jeho housličkami omylem sezobne slepice a musí přijít pan doktor, by mu pomohl na svobodu. Sametka - Příběh slavné housenky – tanečnice. Krakonoš a
správce Markvart – Další pohádka o Krakonošovi, který tentokrát vytrestá hamižného správce hradu, když si chtěl pomoci k lepšímu tím, že provdá svou schovanku za starého a ošklivého, leč bohatého hraběte. Štaﬂík a Špagetka – Vášnivý čtenář
– Štaﬂíka a Špagetku tentokrát čtenářská vášeň přivede do
řady komických situací.

obrázky
Putování
tučňáků Vitrážové
neděle 18. 12. 13.30 hod!
středa 7. 12. 15.30 hod.

Francie 2005 / 80 min. / přístupný / titulky / 55, 65 Kč
Režie: LUC JACQUET / Komentář: Charles Berling, Romane Bohringer, Jules
Sitruk ad.
Dlouhá cesta za zachováním rodu. Každým rokem, tisíce
tučňáků císařských opouští jistotu jejich hlubokého oceánu a putují stovky mil přes zrádný a odpudivý arktický ledovec, aby se mohli rozmnožovat. Hrdinně odolávají teplotám
hluboko pod bodem mrazu a nesčíslným dobrodružstvím...

Vánoční
hrátky
neděle 11. 12. 14.30 hod.

Práce s přírodninami, svíčkou, barevnými papíry, větvičkami, lepidlem, ...

Vyrábění vánočních přání, obrázků za pomoci vitrážového
papíru.

Harry Potter
a
Ohnivý pohár
neděle 18. 12 14.00, středa 21. 12. 14.00 hod.
USA 2005 / 157 min. / dabing / přístupný / 65, 75 Kč
Režie. MIKE NEWELL / Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert
Grint, Robbie Coltrane, Michael Gambon, Brendan Gleeson, Jason Isaacs,
Alan Rickman, Maggie Smith, Clémence Poésy, Ralph Fiennes ad.
Harryho čtvrtý rok na Hardwardské škole se celý točí okolo turnaje, v kterém se střetnou studenti tří čarodějnických
škol v sérii stále náročnějších úkolů.

Il vangelo secondo Matteo / Itálie 1964 / 135 min. / titulky / od 15 let / na
průkazky zdarma, ostatní 50 Kč
Režie a scénář: PIER PAOLO PASOLINI .

Peter Greenaway

nar. 5. 4. 1942 v
Newportu, Gwent, Wales, V. Británie.
O anglickém režiséru Peteru Greenawayovi není
snadné psát. Složitě stylizované ﬁlmy se vzpírají
jednoduchým popisům a
tvůrce samotný je označován za suchara, navíc silně domýšlivého na svá vizuálně
složitá díla. Jeho soukromý život je oproti ﬁlmům natolik
šedý, nudný a nezajímavý, navíc i pečlivě chráněný, že i
největší šťouralové přestali pátrat po jakýchkoli pikantnostech. Režisér prohlašuje, že většina ﬁlmů dospěla
jen k románovým ilustracím - a v této podobě jej nezajímají. „Nestačí mi příběh,“ říká, „potřebuji něco k vystavění a uspořádání materiálu.“ Oním pojidlem bývají často
bizarní hříčky - číselné, abecední, kompoziční, motivické.
Mohou to být postupně se překrývající obrazy. Vystudoval malířství a jako výtvarník také začínal svou tvůrčí dráhu. V roce 1965 nastoupil do britské Ústřední informační služby a do roku 1976 tu pracoval jako střihač dokumentárních a propagačních snímků. S touto průpravou
se později věnoval režii dokumentů, jichž tehdy natočil
okolo dvaceti. Greenaway debutoval tříhodinovým hraným snímkem The Falls (1980, Vodopády). Z jeho další
tvorby jsou i českým divákům známé ﬁlmy: Umělcova smlouva (1982), Topení po číslech (1988), Kuchař, zloděj, číšník, jeho
žena a její milenec (1989), Prosperovy knihy (1991), Dítě z Maconu
(1993). Zatím posledním ﬁlmem, který jsme mohli vidět
v našich kinech, byl snímek 8 1/2 ženy (1999).Greenaway
se i nadále věnuje tvorbě dokumentů a TV ﬁlmů se zaměřením na hudbu a na umění. Často pořádá výstavy
svých obrazů a kreseb, ilustruje a píše knihy. V kinematograﬁi patří k nejvýraznějším současným tvůrcům s vyhraněnou poetikou, v níž dominuje bohatá výtvarná koncepce a neméně bohatá hudební a zvuková složka. Jeho
díla připomínají zašifrovaná podobenství a často šokují
svojí krutostí. Peter Greenaway bývá někdy označován
za zručného manýristu a provokatéra; jako kontroverzní
umělec je buď vynášen nebo naopak zatracován. Už v
roce 1982 na sebe Greenaway upozornil historickým
snímkem Umělcova smlouva, divácky zřejmě nejvstřícnější
vražednickou šarádou, která byla velmi vsřícně přijata
i u kritiky. Prakticky každý další ﬁlm je nejen složitým
rébusem, ale také šokující výpovědí, sbírající různé sexuální, vražedné i jiné zvrácenosti, nevyhýbající se ani
kanibalismu. Přitom práce s osvětlením záměrně prozrazuje jevištní konvence, často se od jasného osvitu určitých rekvizit či částí prostoru přechází k naprostému zatemnění, kdy patrny zůstávají kromě komíhajících se lidských postav jedině rozžaté svíce. V posledních letech
vzrůstá posedlost výtvarností statického obrazu, ale současně jej zajímá konfrontace tak rozlišných kultur, jako je
japonská a západoevropská. Odtud pramení fascinace
kaligraﬁckými nápisy na holém těle (Pillow Book) či stylizovanými divadelními projevy (8 1/2 ženy). V roce 1993
byl hostem LFŠ v Uherském Hradišti.

klub Mír

Subform
christmas
session vol.III.
pátek 9. 12. 20.00 hod. 100 Kč

Jan Němec

Narozen 12. července 1936 v Praze. Režisér a scenárista, který patří k živoucím režisérským klasikům. Ještě
jako student si zahrál v krátkém ﬁlmu Františka Vláčila Pronásledování (1959). Studia pražské FAMU zakončil
krátkým ﬁlmem podle povídky Arnošta Lustiga Sousto.
Už tento krátký hraný ﬁlm získal mezinárodní věhlas a
festivalové ceny. Prvním celovečerním hraným ﬁlmem,
kterým se zařadil mezi mezinárodně uznávané tvůrce,
byly Démanty noci (1964). Následovala povídka Podvodníci
z hrabalovských Perliček na dně (1965). O rok později natočil dva dlouhometrážní snímky: Mučedníci lásky a O
slavnosti a hostech - parabolu o zradě vzdělanců s několika
významovými vrstvami, kterou lze řadit k nejlepším dílům
české kinematograﬁe vůbec. Oba snímky vznhikly podle
scénáře Ester Krumbachové. Film O slavnosti a hostech ještě v roce 1966 natolik pobouřil vládnoucí komunistickou
moc, že se stal předmětem parlamentní interpelace a
ihned byl krátkodobě zakázán (v 70. a 80.letech pak úplně). Film získal cenu ﬁlmové kritiky na MFF v Bergamu a
Jan Němec byl za tento ﬁlm vybrán anglickým odborným
časopisem Film and Filming za nejlepšího světového režiséra roku 1969.
V srpnu 1968 pořídil Jan Němec v pražských ulicích přímo na místech největších střetů dokumentární záznam
prvního dne sovětského vpádu a z pořízených záběrů
sestříhal své Oratorium pro Prahu, které obdrželo ještě téhož roku cenu FIPRESCI v Mannheimu. I pro tyto postoje vyjádřené činy mu byla (stejně jako jeho tehdejší manželce Martě Kubišové) za normalizace zcela znemožněna jakákoli umělecká činnost.
V roce 1974 byl nucen vycestovat a léta do roku 1990
prožil v SRN, Velké Británii a USA. V Evropě natočil ﬁlmy: The Czech Connection, dokument Královská svatba a Proměnu
- adaptaci stejnojmenné povídky Franze Kafky podle scénáře, který už v šedesátých letech napsal se svým bratrancem, ﬁlozofem Jiřím Němcem. Známá je také jeho
účast na ﬁlmovém zpracování románu Milana Kundery
Nesnesitelná lehkost bytí. V USA se v komerčním prostředí
Hollywoodu se svou vyhraněnou orientací coby režisér
hraných ﬁlmů neprosadil, ačkoliv napsal řadu scénářů.
Za svůj dokumentární portrét polského exilového spisovatele, laureáta Nobelovy ceny Czeslawa Milosze z roku
1988 byl nominován na kalifornskou EMMY (televizní
Oskar). Vyučoval také ﬁlmovou režii na berkeleyské a
yaleské univerzitě.
Po návratu do ČR režíroval v roce 1990 V žáru královské lásky - nedoceněnou, ale zdařilou vlastní adaptaci slavného
groteskního romanetta Ladislava Klímy Utrpení knížete
Sternenhocha. Následoval ﬁlm Jméno kódu Rubín (1996)
- ﬁktivní příběh ze současnosti o hledání velkého alchymistického tajemství, poté točí Němec dva experimentující autobiograﬁcké ﬁlmy: Noční hovory s matkou (2001) a
Krajina mého srdce (2004). Před nedávnou dobou Jan Němec dokončil svůj nejnovější snímek Toyen (2005), jedná
se o snímek, které není ani jen životopisným příběhem
slavné surrealistické malířky, ani pouhou dokumentací
určitého období. Je to originální umělecké dílo, které má
vlastní svět i vlastní poetiku.

Pangea – The
Beatles
Revival
pátek 2. 12. 22.00 hod. účastníci semináře zdarma, 50 Kč

Taneční koncert a zároveň stylový návrat do dob největší
„broučí“ slávy. Pangea patří mezi přední české beatle-revivalové skupiny. Vznikla v roce 1992 v Postřelmově na Šumpersku z iniciativy několika mladých hudebníků obdivujících
Beatles a od té doby má za sebou mnoho vystoupení s velkým ohlasem u posluchačů mladší i střední generace. Pangea vystupuje po celé České republice, ale i v zahraničí
- zejména v Německu, v Polsku, v Maďarsku, a na Slovensku,
a to jak na revivalových festivalech, oldies akcích a plesech,
tak i v rockových klubech a kulturních střediscích. Pangea
se na pozvání Horsta Faschera (manažera a promotéra The
Beatles z dob jejich hamburské éry) zúčastnila v červnu
2004 prestižního mezinárodního festivalu revivalových kapel BEATLES CONVENTION v německém Hamburku a
následně vystoupila i na přehlídce vítězů tohoto festivalu v
německém přímořském letovisku Dahme.
http://www.noise.cz/pangea/proﬁl.htm

Antenne
a DJ Oldies
Petra
Nožičky
sobota 3. 12. 22.30 hod.

Pražské Jižní město, osmdesátá léta, obyčejný panelák a
obývák se dvěma magnetofony TESLA B 73. Takto vznikla v roce 1984 první kolekce nahrávek skupiny MANŽELÉ
s názvem Je to vono!. Jejich skladby však největší úspěch
bezpochyby sklidily po masivním nástupu hip hopové kultury a album Jižák se stalo jednou z inspirací pro další rapující
partičky jako jsou třeba JIŽNÍ PIONÝŘI z Jihlavy, kteří Manžele na koncertu doplní. Naprosto ojedinělé setkání dvou
generací rapu bude pokračovat hudbou z gramofonů: DJ
Przema,J-Kid a Pojem s videoukázkami snowboardových
či skateových mágů a módní přehlídkou ﬁrmy SUBFORM
zima 2005 - 2006.

Sunshine
pátek 16. 12. 20.30 hod. 150 Kč

Táborská skupina Sunshine, kterou není třeba nijak zvlášť
představovat propaguje své poslední vydané album Moonshower and Razorblades, které jim vydala americká ﬁrma
Custard. Sunshine se po téměř deseti letech konečně výrazněji prosadili i ve své vlasti. Donedávna totiž byli známější v zahraničí, pravidelně koncertují v USA a ve Velké Británii. Hráli však už i v Japonsku. www.vichr.cz

The Eccos (A),
Ilegality (SK),
Punk Floid,
NSOS,
Reals
sobota 17. 12. 20.00 hod.
110 Kč
Punk-ska-krockový předvánoční večírek v plném nasazení.
Bessar Ungass vystoupí na jediném koncertu po půl roce!

Prezentace nového ambiciózního projektu distribuce britských hudebních klipů a další taneční večírek – tentokrát
OLDIES DJ Petra Nožičky.

výstava

Míra Janek:
Co
zbylo
od 3. 12 – 31. 12.

„Jsou to všechno fotky, které jsem většinou posbíral po světě svých kamarádů a známých, takové jakoby vzpomínky na
ně (mnoho jsem jich potom zpětně rozdal, proto CO ZBYLO). Jenom pár oblastí těch fotek vzniklo při přípravách, či
obhlídkách ﬁlmových. A protože i moje obhlídky se týkají víc
lidí, než míst, jsou to zase většinou lidičky. Tak to odpovídá
na otázku o čem ta výstava je. Snad. …“
(z korespondence s autorem při ladění výstavy)

Skauti

(fotograﬁe a materiály z historie
veselských skautů)
od 3. 12 – 31. 12.

Výstava, konaná u příležitosti premiéry nového českého ﬁlmu režiséra Břetislava Rychlíka Skaut má holá kolena, připomene skautské hnutí ve Veselí nad Moravou v průběhu
zákrut a událostí různých dob dvacátého století.
Vernisáž výstav v rámci Britského semináře v sobotu
3. 12., Míra Janek od 10.30, Skauti od 17.00 hodin.

