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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: info@mkuh.cz

Pokladna

člen evropské sítě kin /
member of european network

Bubeníci,
Grass, Kuba i
Bulhaři
Ani přes poměrně slušnou úrodu
českých filmů v tomto začínajícím filmovém podzimu (viz i naše průběžná
přehlídka Best of český divácký film 2006
pokračující do 4. 10. nebo nový snímek Prachy dělaj člověka s triem Hanák
– Vetchý - Suchánek) nelze přehlédnout, že první část října bude hlavně
ve znamení multikulturnosti a výletů
do filmového, hudebního i výtvarného zahraničí.
Pokud sledujete světové dění, tak
vám asi neunikly dvě kauzy z poslední doby, na obě reagujeme. Vyrovnávání se s národní i osobní minulostí
obsahuje určitě příběh spisovatele
Güntera Grasse, na základě jehož
románu vznikl známý Plechový bubínek (5.10.). Osudy ostrova svobody a
jeho el commandanta Fidela Castra
zase sleduje jak světový tisk, tak i
nový film herce, režiséra a hudebníka Andy Garcíi Ztracené město (11.10.).
Uvedení filmu bude předcházet
tematická vernisáž fotografií opavského Vojtěcha Bartka z Kuby léta páně
2005.
Seznamování se s rozličnými kulturami a cizokrajným myšlením
doplní také velký Slet bubeníků 7.10. v
kině Hvězda. Vedle zástupců české hudební špičky tak budete mít
možnost uvidět a hlavně uslyšet i
muzikanty z Austrálie, Kanady nebo
Japonska. Určitě si nenechte tento
mimořádný zážitek ujít. Stejně jako i
další hudební bombónek v podobě
bulharského kvinteta Wickeda o týden
později. Pokud jejich zvěst neklame
tak půjde o roztancovanou muziku
procházející se mezi reggae, funky,
rockem, etnem či jazzem.
Josef Korvas,
ředitel MK UH
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Otevřena denně 30 minut
před začátkem
prvního představení.
Informace
a rezervace vstupenek:
tel. i fax: +420 572 553 765
e-mail: pokladna@mkuh.cz

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
víkendové dny
od 20:30

Klub Mír

koncerty,
videotéky, rock párty,
speciální pořady
vestibul, sál
kina Hvězda

Výstavy

pravidelné uvádění
převážně fotografických
projektů mladých,
ale i prověřených autorů

1. ne 14.30 Barevné kaňky
Malovásek
15.30 Krtkova pohádková dobrodružství – ČR 1975 / 66 min. / 25, 35 Kč
Bijásek
17.30 Jak se krotí krokodýli – ČR 2006 / 112 min. / přístupný / 70 Kč
Best of Český film
20.00 Hezké chvilky bez záruky – ČR 2006 / 108 min. / přístupný / 80 Kč
Best of Český film
2. po 20.00 Hezké chvilky bez záruky – ČR 2006 / 108 min. / přístupný / 80 Kč
Best of Český film
3. út 17.30 Hezké chvilky bez záruky – ČR 2006 / 108 min. / přístupný / 80 Kč
Best of Český film
20.00 Proposition – Austrálie 2005 / 104 min. / od 15 let / titulky / 60, 70 Kč
ART
4. st 15.30 Auta – USA 2005 / 116 min. / animovaný / ŠÚ / 50, 60 Kč
Bijásek
17.30 Hezké chvilky bez záruky – ČR 2006 / 108 min. / přístupný / 80 Kč
Best of Český film
20.00 Hezké chvilky bez záruky – ČR 2006 / 108 min. / přístupný / 70, 80 Kč
ART
5. čt 16.00 Plechový bubínek – Německo 1979 / 142 min. / od 15 let / titulky / na průkazku ZF zdarma, ostatní 40 Kč
Zlatý fond
17.30 Rozchod! – USA 2006 / 107 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč / Hvězdička
20.00 Prachy dělaj člověka – ČR 2006 / 110 min. / přístupný / 85 Kč
6. pá 17.30 Prachy dělaj člověka – ČR 2006 / 110 min. / přístupný / 85 Kč
18.00 Hrátky gymnázia UH: Makučio, K>1, DNB, Black Bird, ...
Koncert
20.00 Rozchod! – USA 2006 / 107 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
7. so 19.30 Slet bubeníků 2006: Cze, Austr., Japonsko, Kanada – 180, 210 Kč
Koncert
8. ne 14.30 Vitrážové obrázky
Malovásek
Naše tipy
			
15.30 Tajemství oceánu – V.Británie, Německo 2003 / 90 min. / přírodní / 25, 35 Kč
Bijásek
Proposition
17.30 Rozchod! – USA 2006 / 107 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
úterý 3. 10.
Drsný western z australského vnitrozemí konce 19. století podle scénáře Nicka Cavea.
20.00 Prachy dělaj člověka – ČR 2006 / 110 min. / přístupný / 85 Kč
Prachy
dělaj člověka
9. po 20.00 Prachy dělaj člověka – ČR 2006 / 110 min. / přístupný / 85 Kč
čtvrtek 5. 10. - středa 11. 10.
Černá krimikomedie se inspirovala dvěma
10. út 17.30 Prachy dělaj člověka – ČR 2006 / 110 min. / přístupný / 85 Kč
největšími a dosud neobjasněnými loupežemi,
které se u nás v uplynulých letech staly.
20.00 Prachy dělaj člověka – ČR 2006 / 110 min. / přístupný / 85 Kč
Ztracené
město
středa
11.
10.
20.00 Idioti – Dánsko, Francie, Itálie 1998 / 117 min. / od 15 let / titulky / 25 (prémie FK), 50 Kč / Hvězdička
ART
Andy Garcia vzdává ve svém celovečerním
režijním debutu hold rodné Kubě.
11. st 15.30 To nejlepší z Večerníčků III . – ČR 1975 / kreslený / 66 min. / 25, 35 Kč
Bijásek
Sky
Fighters: Akce ...
čtvrtek 12. 10. - neděle 15. 10.
17.30 Prachy dělaj člověka – ČR 2006 / 110 min. / přístupný / 85 Kč
Zapomeňte na Top Gun. Nastupují Sky Fighters! Fascinující letecká akrobacie.
19.00 Vernisáž výstavy Vojtěcha Bartka: Kuba 2005 – 11. – 31. 10.
Výstava
Žena
ve vodě
čtvrtek 12. 10. - neděle 15. 10.
20.00 Ztracené město – USA 2005 / 143 min. / přístupný / titulky / 60, 70 Kč
ART
Láska údržbáře a pohádkové bytosti podle M.
Nighta Shyamalana (Vesnice, Šestý smysl).
12. čt 15.00 Vernisáž výstavy 30 dní pro neziskový sektor – 12. – 31. 10.
Výstava
16.00 Piano - Austrálie, N. Zéland 1996 / 121 min. / příst. / tit. / na průkazku ZF zdarma
Zlatý fond
Hezké chvilky bez
17.30 Sky Fighters: Akce v oblacích - Francie 2005 / 102 min. / příst. / tit. / ŠÚ / 75 Kč / Hvězdička
záruky
20.00 Žena ve vodě – USA 2006 / 110 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
13. pá 17.30 Žena ve vodě – USA 2006 / 110 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Sky Fighters: Akce v oblacích - Francie 2005 / 102 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.30 BASSTA FIDLI! 1 djs Fry, Omek, Naschwal vjs Husha, Tvprodukt – bar / 50 Kč
Party
14. so 17.30 Sky Fighters: Akce v oblacích – Francie 2005 / 102 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Žena ve vodě – USA 2006 / 110 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.30 Wickeda (BUL) + support: Double Bouble – 80 Kč
Koncert
15. ne 14.30 Tkaní větviček
Malovásek
15.30 Bambi 2 – USA 2005 / 75 min. / animovaný / dabing / 25, 35 Kč
Bijásek
17.30 Sky Fighters: Akce v oblacích – Francie 2005 / 102 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Žena ve vodě – USA 2006 / 110 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
16. po 20.00 Šifra mistra Leonarda – USA 2006 / 149 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Best of 2006
Rozchod!
17. út 17.30 Šifra mistra Leonarda – USA 2006 / 149 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Best of 2006
20.00 Old boy – Jižní Korea 2003 / 119 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 50, 60 Kč
ART
18. st 15.30 Karlík a továrna na čokoládu – USA, V.Británie 2005 / 106 min. / dabing / 25, 35 Kč
Bijásek
17.30 Šifra mistra Leonarda – USA 2006 / 149 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Best of 2006
20.00 Nebohá paní pomsta – Jižní Korea 2005 / 112 min. / od 15 let / ŠÚ / titulky / 50, 60 Kč
ART
19. čt 16.00 Absolvent + úvod Jiří Černý – USA 1967 / 105 min. / přístupný /tit. / na průkazku ZF zdarma
Zlatý fond
18.00 Let číslo 93 – V.Británie 2006 / 107 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
ČR 2006 / 119 min. / přístupný / 80 Kč
Režie: VĚRA CHYTILOVÁ / Hrají: Jana Janěková, Boleslav Polívka, Jana
Krausová, David Kraus, Igor Bareš, Martin Hoffman, Jiří Ornest, Anna
Polívková ad.

Nový snímek Věry Chytilové. Tragikomedie, jak si nelze
dělat iluze, v jejímž středu stojí postava psycholožky Hany,
která se snaží řešit nejrůznější životní situace svých klientů,
mladých i starých, bohatých i chudých, i duchem, do jejichž
spletitých osudů se zapojuje také její vlastní životní příběh.
Autoři chtějí postihnout celý rejstřík současné problematiky
tak, aby v jejich spletité kumulaci vynikla směšnost i hrůza
žabomyší existence mnohých z nás.

The Break-Up / USA 2006 / 107 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: PEYTON REED / Hrají: Vince Vaughn, Jennifer Aniston, Vincent
D´Onofrio, Joey Lauren Adams, Justin Long ad.
Romantická komedie Rozchod! začíná přesně tam, kde většina podobně žánrově laděných filmů končí. On a ona se
potkali, zamilovali se do sebe až po uši a našli si společné hnízdečko, ve kterém chtěli žít šťastně až do smrti. Což
by mohli, kdyby se záhy nezačali nenávidět. Záminkou pro
ukončení jejich společného života se stane jedna z mnoha
banálních hádek, které provázejí sto procent partnerských
vztahů. Na jejím konci se Brooke (Jennifer Aniston) a Gary
(Vince Vaughn) rozhodnou, že se každý vydá vlastní cestou. Potíž je v tom, že nádherný byt, který si pořídili a zařídili, patří jim oběma a ani jeden nemá vůli se z něj vystěhovat. V tu chvíli se rozjíždí velmi zábavný souboj pohlaví,
který má prostřednictvím kamarádů, nastrčených podivínů

filmové premiéry a novinky
a menších i větších ústrků dostat toho druhého z bytu. To
nebude ani trochu jednoduché, zvlášť když si při vzájemném rafinovaném schovávání spodního prádla a během hlasitých večírků, které pořádají ve chvíli, kdy chce ten druhý
urputně spát, postupně uvědomí, že jim nejde ani tak o byt
jako o bývalého partnera. Hvězda seriálu Přátelé Jennifer
Aniston a asi nejpopulárnější komik americké současnosti Vince Vaughn (Buď v klidu, Nesvatbovi) se ve vzájemné
nevraživosti svých postav vyžívali natolik, že to po skončení
natáčení dali dohromady a v současné době zařizují společné bydlení v Chicagu. Vzhledem k tomu, že tentokrát
to bude naostro, nikoliv pod vedením zkušeného komediálního režiséra Peytona Reeda (Kašlu na lásku), může to
dopadnout jakkoliv.

zabránit tak teroristickému útoku. Letecká akrobacie, bojové scény v oblacích a přátelství na život a na smrt je společným jmenovatelem této napínavé podívané

Žena ve vodě

Lady in the Water / USA 2006 / 110 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
Režie: M. NIGHT SHYAMALAN / Hrají: Paul Giamatti, Bryce Dallas Howard,
Bob Balaban, Sarita Choudhury, Jared Harris, Mary Beth Hurt, Freddy
Rodríguez, Jeffrey Wright, M. Night Shyamalan ad.

Prachy dělaj
člověka

ČR 2006 / 110 min. / přístupný / 85 Kč
Režie: JAN KULHAVÝ / Hrají: Tomáš Hanák, Michal Suchánek, Ondřej Vetchý, Zdeněk Podhůrský, Kateřina Průšová, Tomáš Krejčíř, Petra Pudová,
Tomáš Löbl, Eva Aichmajerová ad.
Tři kamarádi, tři pravidla, tři zločiny. Film Prachy dělaj člověka je černá krimikomedie odehrávající se v současnosti. Příběh je inspirován dvěma největšími a dosud neobjasněnými
loupežemi, které se u nás v uplynulých letech staly. Hlavními aktéry jsou tři kamarádi, které před lety osud dramaticky rozdělil. Nyní se znovu scházejí v kulisách dnešní Prahy.
Za jakým účelem se novodobí mušketýři dávají dohromady? Aby společně získali miliony! Loupežné akce se zdařily,
ale co dál? Jak si užít naloupených peněz, aniž by na sebe
upozornili? Naši tři hrdinové zjišťují, že je to mnohem těžší,
než si původně mysleli. A nemohlo by se jim to podařit bez
zázemí mezinárodního zločinu. Děj snímku je zasazen do
kulis Prahy i atraktivních exteriérů Srí Lanky a Tunisu. Producentem filmu je Jan Nejedlý (Česká Produkce), který se
podílel na filmech Snowboarďáci a Experti. Koproducenty
jsou TV Prima a Motorsport Vavřinec. Autorem scénáře je
Radek John, který má na svém kontě například scénáře k
filmům Tankový prapor (1991), Bony a klid (1987), Proč?
(1987). Režiséra Jiřího Chlumského dobře znají diváci
televizních seriálů Místo v životě (2006) a Hop nebo trop
(2004). Natočil rovněž válečnou crazy komedii Stůj, nebo
se netrefím (1998). Ve filmu zazní 8 písní (2 původní) skupiny Clou, hudebním producentem je František Soukup.

Sky Fighters:
Akce v oblacích

Les Chevaliers du ciel / Francie 2005 / 102 min. / přístupný / titulky /
ŠÚ / 75 Kč
Režie: GÉRARD PIRÉS / Hrají: Benoit Magimel, Clovis Cornillac, Géraldine
Pailhas ad.

Zapomeňte na Top Gun. Nastupují Sky Fighters! Fascinující letecká akrobacie. Na letecké základně „ochránců“
vzdušného prostoru je stále rušno. Elitní piloti střeží, trénují a milují. Během letecké přehlídky zmizí z dosahu radarů jedna ze stíhaček. Vojenská kontrola vyšle do zóny, kde
byla naposledy spatřena, dva zkušené piloty Marchelliho
a Valloise. Když ale ztracený stroj objeví, dostanou zcela
nečekaně příkaz k přistání. Při náročném manévru zaútočí pohřešovaná stíhačka na jednoho z nich. Začíná vojenská operace, při které se piloti snaží získat ukradený stroj a

Láska údržbáře a pohádkové bytosti. Píšící režisér M. Night
Shyamalan (Vesnice, Znamení, Vyvolený, Šestý smysl) přináší originálně pojatý příběh svým dětem – Žena ve vodě.
Údržbář Cleveland Heep (Paul Giamatti) se straní lidí a
tiše žije mezi vyhořelými žárovkami a pokaženými spotřebiči obytného komplexu Cove. Jednou však přijde noc, která
navždy změní jeho život - objeví tajemnou mladou ženu Story (Bryce Dallas Howard), která žije v přívodních šachtách
pod bazénem obytného komplexu, kde se stejně jako on
skrývá před zraky ostatních. Cleveland zjišťuje, že Story je
vodní nymfa z pohádek na dobrou noc, které tajemná stvoření brání v tom, aby podnikla náročnou cestu z našeho
světa do toho jejího. Story je obdařena schopností předjímat osudy Clevelandových sousedů, jež jsou úzce svázány
s tím jejím. Společně pak všichni musí rozluštit sled tajemných kódů, které jí opět otevřou cestu ke svobodě. Čas
však běží jako splašený kůň a lhůta, během které se Story
může vrátit domů, se chýlí ke konci - ale všichni nájemníci
dávají své životy solidárně v sázku, aby jí pomohli. Cleveland je pojednou nucen utkat se s démony, se kterými do
Cove přišel a kteří se jej drží, všichni obyvatelé domu pak
musí užít zvláštních schopností, jež jim Story pomohla objevit, aby zachránili nejen její svět… ale i ten náš.

Best of 1/2 2006:

Šifra mistra
Leonarda

Da Vinci Code / USA 2006 / 149 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: RON HOWARD / Hrají: Tom Hanks, Jean Reno, Audrey Tautou, Ian
McKellen, Alfred Molina, Paul Bettany, Jürgen Prochnow ad.
Vražedné tajemství zakódované do nejznámějšího obrazu
Leonarda da Vinci sahá až do dnešních dnů... Ve hře není
nic menšího než svatý grál! Robert Langdon, uznávaný harvardský profesor náboženské symbolologie, pobývá služebně v Paříži, když v jeho hotelovém pokoji zazvoní telefon.
Správce uměleckých sbírek v Louvru byl zavražděn. Co
s tím má společného profesor historie? Důvod leží hned
vedle mrtvého těla: nevysvětlitelná šifra, kterou tam policie
objevila. Langdon se pouští do pátrání a k svému ohromení
náhle vidí, že kamsi do temnot vede stopa zřetelných nápovědí, viditelných pro všechny, kdo vidět chtějí, obsažených
přímo v díle geniálního Leonarda da Vinci. Do hry se zapojí
také talentovaná odbornice na šifry a kódy, Sophie Neveuová, a na světlo vycházejí další záhadné souvislosti, naznačující spojení zavražděného s elitní společností, tajným řádem
zvaným Převorství sionské, jehož členem byl kdysi i sám
Leonardo. Nastává bezdechá honba Paříží i Londýnem,
zatímco nepřátelé beze jména a bez tváře se snaží všechno
překazit. Pradávné tajemství, jehož zveřejnění by znamenalo přepsání lidských dějin, má zůstat navěky skryto... Šifra
mistra Leonarda je adaptací stejnojmenného světově proslulého románu spisovatele Dana Browna.
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Bijásek (středa a neděle 15.30), Malovásek

Krtkova pohádková
dobrodružství
neděle 1. 10. 15.30 hod.
ČR 1975 / kreslený / 64 min / 25, 35 Kč
Další nadílka animovaných příhod nejslavnějšího krtka s dalšími roztomilými příběhy: Krtek a zápalky,

Krtek a muzika, Krtek a koberec, Krtek hodinářem, Krtek a karneval, Krtek a buldozer, Krtek
a medicína.

Barevné
kaňky
neděle 1. 10. 14.30 hod.

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.)

(neděle 14.30 hod.)

ských hlubin, provede vás od těch nejmělčích korálových útesů až k pustým břehům Antarktidy, od otevřeného oceánu až do nejhlubších mořských propastí.

– v době, která něktekracie“ zdárně úřaduje do
rým přála, ale pro jiné
dnešnich let. Andy Garcia
byla nešťastným obdoje a byl pro mě vždy výjibím spojeným s vládou mečným hercem, zde však
diktátora Batisty. Radi- předvedl, ze je i vynikajíkální revoluční promě- cím režisérem, neboť vdeny spjaté s osobností chl filmu neopakovatelnou
Fidela Castra ovšem atmosféru, strhující tempro hrdinu vyprávění, po, krásný příběh a hlavně
jímž je majitel noční- úžasný hudební doprovod,
ho hudebního klubu který film ještě více podEl Tropico Fico Fello- kresluje. Doporučuji si na
ve, znamenají drastic- tento film udělat čas už
kou změnu. Muž spjatý snad jen kvůli fantastickés životním stylem své mu Billu Murrayovi.
bohaté rodiny a spoDecker - www.csfd.cz
lečenské třídy se jen
bolestně loučí s představou, že možná navždy zaniká třpytivý a elegantní svět, v němž vyrůstal a který pro něj symbolizuje hudba... Projekt inspirovaný románem kubánského
spisovatele Guillerma Cabrery Infanteho, který je rovněž
autorem scénáře a který zemřel loni v únoru, má v případě
Andyho Garcii lehce autobiografický charakter. K realizaci
nazrával celých šestnáct let, natočen byl však za pouhých
35 dní. Důležitou roli ve vyprávění, v němž se vedle Andyho
Garcii coby režiséra, výkonného producenta, autora hudby a představitele hlavní role objeví i řada dalších známých
hollywoodských tváří, hraje kubánská hudba, jíž se Garcia
věnoval už jako režisér hudebních dokumentů.

Vitrážové
obrázky
neděle 8. 10. 14.30 hod.

Večerníček slaví
40 let: To nejlepší
zstředaVečerníčků
III.
11. 10. 15.30 hod.

ČR 1965 – 2005 / 62 min. / přístupný / česky / DVD projekce / na
průkazku zdarma (prémie Bijásku), 25 Kč
Pásmo pohádek: Mach a Šebestová na prázdninách: Jak Mach a Šebestová jeli na prázdniny - Jak
Jonatán chytil blechu - Jak Mach a Šebestová udělali
z dědečka Tarzana; Maxipes Fík: Zrození maxipsa
Fíka - Zmoudření maxipsa Fíka - Maxipes Fík sportuje; Na návštěvě u Spejbla a Hurvínka: Skok do
neznáma - Žerykovo cvičení.

Auta
středa 4. 10. 15.30 hod.

USA 2005 / 116 min. / animovaný / ŠÚ / 50, 60 Kč

Bambi
2
neděle 15. 10. 15.30 hod.

Když se začínající, avšak velmi ambiciózní závodní auto Blesk McQueen během cesty na velkolepý
šampionát Zlatý píst neočekávaně zatoulá do ospalé
Kardanové lhoty u Silnice 66, naučí se, že opravdová
radost ze života se neskrývá za cílovou rovinkou, ale
na cestě k ní.

Tajemství
oceánu
neděle 8. 10. 15.30 hod.

V.Británie, Německo 2003 / 90 min. / přírodní / 25, 35 Kč
Ponořte se do magické hlubiny. Tajemství oceánu je
netradiční film, který přináší unikátní záběry ze světa
moří a oceánů. Jeden z nejpozoruhodnějších a nejucelenějších projektů, které kdy byly na poli dokumentů natočeny. Tajemství oceánu vás ponoří do moř-

USA 2005 / 75 min. / animovaný / dabing / 25, 35 Kč
V animované pohádce Bambi 2 se znovu setkáme s
Bambim, Velkým knížetem, Dupíkem, Kvítkem, Filim,
Výrem a dalšími nezapomenutelnými zvířátky, se odehrává krátce poté, co mladý jelení princ ztratí svou
maminku a zjistí, že jeho tatínek je ve skutečnosti
váženým Velkým knížetem.

Tkaní
větviček
neděle 15. 10. 14.30 hod.
.

Projekt MALOVÁSEK finančně podporuje

Hrátky
gymnázia UH:

aj tu breakbeatovů muziku“. OMEK s NASCHWALem pak od breakbeatu přejdou k řádně zlámanému
raggajunglu a hutnému drum’n‘bassu okořeněnému
špetkou teku...

pátek 6. 10. 18.OO hod.
Vystoupí kapely: Makučio, Roots Of Negation,
K>1, Davidovy nové brýle, Black Bird a Alone
In The Silence.

Slet bubeníků
2006
sobota 7. 10. 19.30 hod. kino Hvězda

Wickeda (BUL)

+ support: Double
sobota 14. 10. 20.30 hod. 80 Kč

Bouble

180, 210 Kč

Pestrá směsice hudebníků různých stylů i hudebního
vnímání. Čeští špičkoví hudebníci se potkají na jednom pódiu s muzikanty z Austrálie, Kanady a Japonska (více viz uprostřed této strany).

BassTa Fidli! vol.1
pátek 13. 10. 20.30 hod.

Mír - bar

50 Kč

První z pravidelných party na Míru. Začátek večera
se ponese ve znamení reggae a dancehall vinylů dje
FRY, který posléze přidá bassů a beatů „co tvrdí

Crossover power z Bulharska. Jejích hudbu lze těžko
zaškatulkovat a pojmenovat, ale to je právě asi jejich
kouzlo. Na své si ale přijde skoro každý, ať už jde o
milovníka reggae, funky, rocku, etna či jazzu.

Připravujeme: 20.10. Hypnotix, 21.10. Polemic (SK), 28.10. Priessnitz, 2.11. Laco Deczi, 18.11. Xavier Baumaxa, ...

Výstavy

Ladislav Matucha: Fantazie v kruzích
Irsko
pohledem Pavla Dobeše
22. 9. - 10. 10. foyer kina Hvězda

Společná fotografická výstava. Ladislav Matucha nás zavede do světa abstraktních kruhovitých makrofotografií.
Krajinnými snímky Pavla Dobeše poputujeme do Irska bičovaného mořem i větrnými bouřemi, na druhé straně i
laskaného teplým Golfským proudem, díky němuž má tento ostrov víc jak 40 odstínů zeleně.

Vojtěch
Bartek:
Kuba 2005
11. – 31. 10. foyer kina Hvězda

Výstava představí kolekci fotografií z Bartkovy loňské
cesty na Kubu. Vernisáž výstavy a krátký pořad Jiřího Siostrzonka: Cesta Vojtěcha Bartka „Z plén až na Kubu“ se koná ve středu 11.
října v 19 hodin.
Zúčastní se: Che Gevauera, kubánští honáci, kolonizátoři, revolucionáři, … Bezpečnost účastníků zajišťuje:
Kubánská zvědavá tajná služba s komisařem Karlem
Hajdukem. (Od 20.00 pak promítáme snímek z prostředí Kuby Ztracené město – viz ARTkino).

30 dní pro neziskový
sektor
12. – 31. 10. foyer kina Hvězda

9. ročník celostátní mediální kampaně na podporu neziskových organizací.
Veřejnost by se měla dozvědět prostřednictvím neziskových organizací a médií,
že je možné snížit si daňový základ a zároveň pomoci dobré věci. V rámci Bambiparku 2006 proběhne výstava k 30 dním pro neziskový sektor. Vernisáž výstavy
ve čtvrtek 12. října v 15 hodin.

říjen 1.indd 2

Jaký bude filmový podzim?

Projekce ARTkina pokračují samozřejmě i v říjnu. Hned na začátek měsíce jsme připravili syrový australský westernový snímek Proposition, k němuž napsal scénář známý hudebník Nick Cave. Do Austrálie se podíváme i v rámci Zlatého fondu, kde
uvádíme světoznámý film Jane Campionové Piano. Pokud by na vás zmíněné snímky působily příliš „konformně“, pak Trierův
film Idioti (prémie ARTu) bude zřejmě tou pravou alternativou. Ve středu 11. října přijede zahájit svou výstavu fotografií z
Kuby jedna z nejdůležitějších osobností současné české fotografie - Vojtěch Bartek. Po vernisáži navážeme v ARTu snímkem Ztracené město Andyho Garcii odehrávajícím se roku 1958 na Kubě. V půli měsíce představíme druhý a třetí díl „trilogie
pomsty“ stále populárnějšího Park Chan-wooka, který patří spolu s KIm Ki-dukem k nejvýraznějším tvůrcům (jiho)korejské
kinematografie. Na konci měsíce si pak určitě nenechte ujít Přehlídku evropského dokumentu v rámci ARTu (31.10. Pururambo, Darwinova noční můra, 1.11. Iné svety, 8.11. Dělníkova smrt). Naviděnou u některého z říjnových snímků.

Proposition
úterý 3. 10. 20.00 hod.

Klub Mír – koncerty, párty, DVD projekce...

Připravujeme

The Proposition / Austrálie
2005 / 104 min. / od 15 let
/ titulky / 60, 70 Kč
Režie: JOHN HILLCOAT / Scénář: Nick Cave / Kamera:
Benoit Delhomme / Hudba:
Nick Cave, Warren Ellis / Hrají: Guy Pearce, Tom Budge,
Drsný western od protinožJohn Hurt, Emily Watson, Ray
ců z pera Nicka Cavea. Kdo
Winstone ad.
Drsný western z aus- má v oblibě Caveovy zhutralského vnitrozemí debněné básně, bude se
konce 19. století. O při sledování filmu cítit jako
scénář se postaral doma, protože jde vlastně
Nick Cave. Proposi- o další „mordýřskou balation je ohromujícím du“, ale v podobě celovepříběhem oddanosti, černího filmu. Režisér John
odplaty a hledání spra- Hillcoat, který má na svěvedlnosti v zemi bez domí 80% všech Caveových
pravidel. Charlie Burns klipů, dokazuje, že si umí
(Guy Pearce) je odpad- poradit i s delší stopáží. A
lík, žijící se svými dvě- samozřejmě takový film ani
ma bratry mimo hrani- nemůže nemít výbornou
ce zákona. Artur (Danhudbu (opět Nick spolu s
ny Huston) a Mikey
členem Bad Seeds Warre(Richard Wilson) jsou
hledaní pro znásilně- nem Ellisem).
ní a vraždu. Když se Dadel - www.csfd.cz
kapitánu
Stanleymu
(Ray Winstone) podaří zatknout Charlieho a Mikeyho, udělá Charliemu složitý návrh - skoncovat s brutalitou, jež je
obklopuje. Aby Charlie zachránil svého bratra před oprátkou, musí najít a zabít Arthura, svého psychopatického staršího bratra, o němž si Stanley myslí, že je hlavním viníkem
násilí. Oba muži čelí nemožnému morálnímu dilematu, které vede k vražednému vyvrcholení.

Hezké chvilky bez
záruky
středa 4. 10. 20.00
hod.

ČR 2006 / 108 min. / přístupný / 70, 80 Kč
Režie: VĚRA CHYTILOVÁ /
Scénář: Kateřina Irmanovová, Věra Chytilová / Kamera:
Martin Štrba / Hudba: David
Kraus / Hrají: Jana Janěková,
Boleslav Polívka, Jana Krausová, David Kraus, Igor Bareš,
Martin Hoffman, Jiří Ornest,
Anna Polívková ad.
Nový snímek Věry Chytilové. Tragikomedie, jak
si nelze dělat iluze,v jejímž středu stojí postava
psycholožky Hany, která
se snaží řešit nejrůznější
životní situace svých klientů, mladých i starých,
bohatých i chudých, i
duchem, do jejichž spletitých osudů se zapojuje také její vlastní životní příběh. Ve výrazných
epizodách, v útržkovitém
zachycení jednotlivých
emociálních příběhů lásky opětované i neopětované, žárlivé i posesivní,
zvrácené i altruistické,
- všech těch touhou po
lásce řízených osudů,
které na sebe narážejí a

Hezké chvilky bez záruky
vystihuje pro režisérčinu
pozdní tvorbu typická dvojznačnost diváckého přijetí.
Jakkoli jsou totiž její filmové morality humorné, nejsou určeny výhradně pro
zábavu a už vůbec nesnesou žánrové zařazení, či
jakoukoli jinou formu zjednodušení. Humor a situační
komika tu představují pouze prostředek umožňující
hlubší výpověď. Masovou
diváckou oblibu Dědictví,
režisérčina prvního porevolučního filmu, charakterizovala jistá povrchnost přijetí.
Ta pramenila právě z obyčejné, a přirozené, divácké touhy po zábavě, která
navíc nebyla jejími následujícími dvěma snímky (Pasti, pasti, pastičky, Vyhnání
z ráje) patrně dostatečně
uspokojena...
L. Křesťanová- http://filmpub.atlas.cz

vzájemně se proplétají i s životním příběhem samotné psycholožky - všech, které trápí potíže spojené se zaměstnáním, kteří
trpí pocitem strachu, že neobstojí, díky nejrůznějším tlakům, příliš velkou zodpovědností, konflikty s kolegy, nejistotou pracovního místa, depresemi z pocitu přetížení i jednotvárností a nudou.
Autoři chtějí postihnout celý rejstřík současné problematiky tak,
aby v jejich spletité kumulaci vynikla směšnost i hrůza žabomyší
existence mnohých z nás.

Idioti
úterý 10. 10. 20.00 hod. (*)
Idioterne /Dánsko, Francie,
Itálie 1998 / 117 min. / od
15 let / titulky / 25 (prémie
FK), 50 Kč
Režie: LARS VON TRIER
/ Scénář: Lars von Trier
/ Kamera: Lars von Trier,
Kristoffer Nyholm, Jesper
Jargil, Casper Holm / Hud- Hořkosladký, emocionální
ba: Per Streit / Hrají: Bodil a svým způsobem i neskuJørgensenová, Jens Albinus, tečně krásný. Trier má
Anne Louise Hassingová, Tro- jedinečný dar, který vkládá
els Lyby, Nikolaj Lie Kaas, do každého svého filmu a
Louise Mieritzová, Henrik můžeme být rádi, že je to
Prip, Luis Mesonero, Knud právě film, kde zúročuje
Romer Jørgensen, Trine svůj talent. Jeho Idioti jsou
Michelsenová ad.
natolik silným zážitkem, že
V rodinném domku na jsem o nich musel dumat
předměstí Kodaně žije dlouho a dlouho po skonskupinka intelektuálů, čení, což se mi příliš často
které spojuje zvláštní nestává. Svojí hloubkou a
zábava: hrají si na idi- nejednoznačnými otázkami
oty - různým způsobem nutí stále k přemýšlení.
mentálně postižené Dwi - www.csfd.cz
lidi, a záměrně tím provokují své okolí. Na procházce, v restauraci, v bazénu, na
exkurzi v továrně... Téma už na první pohled zarážející a
krajně nevhodné. Kritika režiséra nejednou nařkla z rouhání a odsoudila ho. Zaslepen domnělou morální převahou
leckdo v jednoduché, divácky vděčné situační komice přehlédl pokus o hlubokou výpověď i snahu řešit zásadní otázky: Není nakonec v každém z nás kousek idiota? Kde leží
hranice mezi halasně proklamovaným chápáním problémů
handicapovaných spoluobčanů a ochotou denně je vídat či
žít v jejich blízkosti? Musíme se vůbec neustále přetvařovat
a brát život smrtelně vážně? Vůdcovský Stoffer, „vznětlivý
idiot“, který celou hru vymyslel, postupně ztrácí schopnost
udržet ostatní ve hře s předem danými pravidly. Krize nastává, když se jednotliví členové spolku mají předvést v rolích
mentálně postižených osob před svými nejbližšími rodinami a spolupracovníky… Film byl v roce 1998 v Cannes nominován na Zlatou palmu, přičemž získal několik cen na dalších festivalech – např. Cenu FIPRESCI na London Film Festivalu.

Ztracené
město
středa 11. 10. 20.00 hod.
The Lost City / USA 2005 /
143 min. / přístupný / titulky
/ 60, 70 Kč
Režie: ANDY GARCIA / Scénář: G. Cabrera Infante /
Kamera: Emmanuel Kadosh
/ Hudba: Andy Garcia / Hrají:
Andy Garcia, Dustin Hoffman,
Tomas Milian, Bill Murray,
Inés Sastre, Enrique Murciano, Nestor Carbonell ad.
Andy Garcia vzdává
ve svém celovečerním
režijním debutu hold
rodné Kubě. Vyprávění se odehrává v
Havaně v roce 1958

Film má všechny atributy
dojemného a napinavého
dramatu odehrávajiciho
se na Kubě roku 1958, kdy
po odstoupení Batisty
nastupuje k moci Fidel
Castro, který svým komunistickým pojetim „demo-

Old
Boy
úterý 17. 10. 20.00 hod.
Oldeuboi /Korea 2003 / 119
min. / od 15 let / titulky /
ŠÚ / 50, 60 Kč
Režie: PARK CHAN-WOOK /
Scénář: Hwang Jo-yoon, Im
Joon-hyung, Park Chan-wook
/ Kamera: Chung Chung-hoon
/ Hrají: Choi Min-sik, Yoo Jitae, Gang Hye-jung ad.
Prostřední část trilogie
Konec konfrontacím, Park Chan-wooka si nejjeden musí zemřít. Poté, více uvědomuje vlastní
co byl Oh Dae-Su bez- žánrovost a naši žánrovou
důvodně unesen před sečtělost, a tak důmyslně
telefonní budkou a 15 střídá tváře, klame tělem,
let vězněn v soukromé nabourává představu o
cele hotelového poko- čase a vyvolává u nás neuje, je konečně propuš- stálou potřebu přepracovátěn s peněženkou a vat během filmu hypotézy.
mobilem, na který mu Hlavní hrdina projde během
zavolá jeho věznitel filmu několika zásadními
a nabídne mu hru na změnami charakteru, motikočku a na myš: když vací a naším pohledem na
uhodne, proč ho věznil, něj. Film paradoxně nemá
jeho věznitel spáchá žádnou skutečně zápornou
postavu.
sebevraždu.
Pokud
ne, zabije Dae-Suovu Douglas - www.csfd.cz
novou přítelkyni. Léta
střádaná agresivita a narůstající zvědavost posilují DaeSuovu touhu po pomstě. Není však jediný, kdo se mstí, a
má jen pět dní na to, aby všechno zjistil. Film, který vznikl
podle japonského komiksu Old Boy (1997). Old Boy je druhým dílem plánované trilogie pomsty, po filmu Sympathy
for Mr. Vengeance (2002). Třetí díl s názvem Nebohá paní
pomsta můžete vidět v ARTu o den později. Ocenění: Velká
cena poroty - Cannes 2004, British Independent Film Award, Cena diváků
na festivalu v Bergen.

Nebohá paní
Pomsta
středa 18. 10. 20.00 hod.
Chinjeolhan Geum-ja ssi / Jižní
Korea 2005 / 112 min. / od 15
let / ŠÚ / tit. / 50, 60 Kč
Režie: PARK CHAN-WOOK
/ Scénář: Park Chan-wook,
Chung Seo-kyung / Kamera:
Chung Chung-hoon / Hudba:
Cho Young-wuk / Hrají: Minsik Choi, Yeong-ae Lee, Hyejeong Kang, Kang-ho Song,
Jae-yeong Jeong ad.
Nejnapjatěji očekávaný asijský film roku. Po
Old boyovi konečně

přichází další korejská
nemůžeme být vůbec jisti,
perla – závěr Parkovy
zda jsou naše hypotézy
trilogie pomsty – tenzaloženy na důvěryhodtokrát se bude mstít
ných indiciích. Soustředí
ONA. Nebohá paní se na postavy, jejichž klíPomsta. Je zima. Na čovost a vztah s ústřední
prostranství před vězni- dějovou linií se objeví až
cí padá sníh. Hudební- posléze. Hrdinka si navíc
ci v santaclausovských právo na pomstu „nekraoblečcích
odhazují de“ pro sebe a každý krok
kelímky s horkou kávou pečlivě promýšlí. Na rozdíl
a slavnostně vítají dívku od podobně uvažujícího
Lee Geumja. Za zločin, „mstitele“ (jednoho z vícekterý nikdy nespáchala, ra) z režisérova předchozísi ve vězení odseděla ho filmu Oldboy však má i
třináct a půl roku. Jedi- pro co žít.
né, po čemž celou tu
Douglas - www.csfd.cz
dobu obklopená různými ženami toužila, byla pomsta. Pomsta muži, za jehož zločin musela pykat a který ji připravil o spokojený život s vlastní dcerou. Postupně vychází najevo, že Geum-ja pomáhala
při únosu pětiletého chlapce, kterého její komplic chladnokrevně zavraždil. Když se pak ukázalo, že by mohli být odhaleni, unesl její dceru a pod pohružkou, že ji také zavraždí,
donutil hlavní hrdinku k přiznání. Z devatenáctileté dívky se
tak stala vražedkyně dětí, jejíž exemplární potrestání žádaly davy lidí. Jak se krásná Geum-ja pomstí? Co skrývá její
andělská tvář? Kdo jí pomůže? Ocenění: Cena Malý zlatý lev a Cena
Cinemaavenir – MFF Benátky 2005, Cena za nejlepší ženský herecký výkon
– MFF Sitges 2005, Cena za nejlepší režii – MFF Bangkok 2006.

Malý vlk

předfilm u kina ART 3., 4. a 11. 10. / Best of Mediawave I.

Little wolf / Režie: AN VROMBAUT / V.Británie 1996 / 6 min.
Krátký předfilm z festivalu MEDIAWAVE - hudebního a filmového festivalu, který se koná každoročně v maďarském
Györu na přelomu dubna a května. Vznikl jako multižánrový
festival v roce 1991, v současnosti jde o jednu z největších
událostí na poli uměleckých setkání ve střední Evropě.

Ve druhé polovině
října nabízíme
Best of film 1/2 2006:
16. 10. - 18. 10. Šifra mistra
Leonarda
USA 2006 / Režie: RON HOWARD

Filmové premiéry

19. – 22. 10. Let číslo 93

V. Británie 2006 / Režie: PAUL GREENGRASS

19. – 25. 10. Grandhotel
ČR 2006/ Režie: DAVID ONDŘÍČEK

26. – 29. 10. Stormbreaker

USA, Německo, VB 2006 / Režie: GEOFFREY SAX

26. – 31. 10. Klik - život na
dálkové ovládání
USA 2006 / Režie: FRANK CORCHI

ARTkino

St. 25. 10. 20.00 Havana Blues

Šp., Francie, Kuba 2005 / Režie: BENITO ZAMBRANO

Út. 31. 10. 19.00 Pururambo
Slovensko 2005 / Režie: PAVOL BARABÁŠ

Út. 31. 10. 20.00 Darwinova
noční můra

Rak., Belgie, Francie 2004 / Režie: HUBERT SAUPER

Bijásek

St 18. 10. 15.30
Karlík a továrna na čokoládu
USA, V. Británie 2005 / Režie: TIM BURTON

Ne 22. 10. a St 25. 10 15.30
Z Devatera pohádek bratří Čapků
Park Chan-wook zvolil
složitou vyprávěcí strukturu plnou flashbacků, ve
kterých se postupně odhaluje minulost a pravé motivace postav, takže si často

ČR 1963 - 1972 / Režie: EDUARD HOFMAN

Více o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Slet bubeníků 2006

Pavel Fajt (CZ) I David Koller (CZ) I Alan Vitouš (CZ) I
Miloš Vacík (CZ) I Mohamed Bangoura (Austrálie)
I Ondřej Smeykal (didjeridoo - CZ) I Yumiko (zpěv - Japan)
I Roman Holý (CZ) I Ephramin Goldin (Canada)

7. 10. od 19.30 I kino Hvězda UH I 180/210 Kč

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Plechový bubínek Piano
čtvrtek 12. 10. 16.00 hod.

čtvrtek 5. 10. 16.00 hod.

Die Blechtrommel /Německo
1979 / 142 min. / od 15 let /
titulky / na průkazku ZF zdarma,
ostatní 40 Kč
Režie: VOLKER SCHLÖNDORFF / Scénář: Jean-Claude Carrière, Schlöndorff, G.
Grass a Franz Seitz / Hudba:
Maurice Jarre a Friedrich
Meyer, píseň Lothar Brühne
/ Hrají: Mario Adorf, Angela Winkler, David Bennent,
Katharina Thalbach, Daniel
Olbrychski, Tina Engel, Berta Drews, Roland Teubner,
Tadeusz Kunikowski, Andréa
Ferréol, Heinz Bennent, Ilse
Jedno z největších děl
Pagé, Werner Rehm ad.
německého poválečného
Děj se odehrává v
filmu a naprosto věrné
letech 1899 - 1945 a
(na scénáři se podílel i
sleduje osudy postav Grass) zobrazení zvláštna pozadí proměn ní doby zvláštní formou.
města Gdaňska, sle- Oscar a jeho útěk před
duje také Oskarův pří- nechutností „opravběh. Oskar má podle dového“ života dospěSchlöndorfa dvě typic- lých. Útěk, který skončil
ké vlastnosti své doby: neslavně a je jednou z
odmítání a protest. Brá- nejsmutnějších výpovění se účasti ve světě dí o nezachytitelnosti
dospělých tak důsled- dětství a prchavosti jeho
ně, že odmítne vyrůst. jasu a krásy.
Protestuje tak hlasitě, Pohrobek - www.csfd.cz
že jeho hlas rozbíjí sklo.
Jedním z mnoha problémů realizace bylo obsazení hlavní
role. Po dohodě s autorem bylo rozhodnuto, že Oskar musí
být chlapec, nikoli lilipután. Šťastná volba padla na Davida
Benneta. Snímek získal Zlatou palmu na MFF v Cannes ex
aequo (s Coppolovou freskou A nyní apokalypsa) a Oscara
za nejlepší cizojazyčný film. Nejbrilantnějším příkladem, jak
Schlöndorff-filmař rozumí románovému tvaru, zůstává jeho
přepis nezfilmovatelného románu Güntera Grasse Plechový bubínek. Postavy a celý svět předválečného a válečného Gdaňska žijí a existují v této neskladné a kypící knize
jen skrz vyprávění protagonisty, malého bubeníčka Oscara,
jehož fyziognomie je už sama o sobě těžko zobrazitelným
konstruktem. Schlöndorff musel najít herce pro roli skřeta,
který silou své vůle přestal ve třech letech růst, přičemž
společně s Grassem odmítali možnost, že by roli hrál liliput.
Odvážně našli jedenáctiletého chlapce Davida Bennenta,
který musel ztvárnit i Oscara dospělého. Především však
Schlöndorff musel nalézt odvahu udělat z Grassovy látky
konkrétní filmový příběh, odpoutaný od knižního vyprávění,
přesto ale zanechat to, co je u Grasse nepostradatelné:
groteskní optiku, v níž se zrcadlí pokřivený svět mašírujících
zástupů. Schlöndorffovu odvahu ocenili i tam, kde to běžně nemají v popisu práce. V roce 1979 získal Oscara za nejlepší
cizojazyčný film.

Austrálie, N. Zéland 1996 /
121 min. / příst. / tit. / na
průkazku ZF zdarma
Režie: JANE CAMPION / Scénář: Jane Campion / Kamera:
Stuart Dryburgh / Hudba:
Michael Nyman / Hrají: Hol- Ústřední čtveřice postav
ly Hunter, Harvey Keitel, Sam rozehrála velmi působivé
Neill, Anna Paquin, Ian Mune, drama, v němž nemůže
Pete Smith, Cliff Curtisad ad. být zřejmých vítězů ani
Vášeň je síla, vůči poražených. Zápletka,
které jsme bezmocní. rozehraná kolem piana,
Nostalgická romance je opravdu velmi pečlivě
o lásce, která vzplála v zpracovaná a jedinečně
drsném prostředí novo- zahraná. Kromě dramazélandské pustiny. Do tického dopadu diváka
nehostinného prostře- možná zaujmou i odváždí bělošských osadní- né milostné scény mezi
ků přijíždí z Anglie za Harvey Keitelem a Holly
novým mužem němá Hunterovou, které rozAda s nemanželskou hodně nemají za účel
dcerkou Florou. Přiváží navodit nějaké pohors sebou milovaný klavír, šení, ale přesně koncipují vztah mezi oběma
bez nějž nemůže exiszúčastněnými. Jane Camtovat. Zvláštní, uzavřepionová si tímto filmem
ná a oduševnělá žena
nasadila laťku dost vysose s obchodnickým
ko.
manželem Stewartem
Radyo - www.csfd.cz
neshodne.
Postupně však podléhá jemnému nátlaku jiného Australský klenot... Jedmuže, který odkoupil noduše silný film, v
od Stewarta její nástroj. hereckých výkonech,
Posedle
zamilovaný výpravou, hudbou, scéBaines jí postupně pia- nářem a kamerou jakno odprodává, a ona bysmet.
za to platí narůstající Castor - www.csfd.cz
povolností. Ta je však
stále méně vynucována; později má naplněný milostný vztah za následek prudkou reakci oklamaného manžela. Příroda je vůči bílým osadníkům krajně nepřátelská: neustále prší a všude je spousta
bahna. Moře je stále bouřlivé, husté stromy a křoviska jsou
jen obtížně prostupná. Vztahy mezi jednotlivými postavami
jsou nejednoznačné a jejich charaktery jsou obtížně dešifrovatelné. Ocenění: film získal 3 Oscary (z 5 nominací) a Zlatou palmu
z MFF v Cannes.

Projekt ZLATÝ FOND KINEMATOGRAFIE finančně
podporuje

Günter Grass

Michael Nyman

(* 16. 10. 1927)
Vlastním
jménem
Günter Wilhelm Grass
se narodil v Gdaňsku.
Je nejen edním z nejvýznamnějších žijících
literátů v Evropě, ale
také básníkem a ilustrátorem. Grass vyrůstal v německé rodině,
jeho otec vlastnil obchod. Osmasedmdesátiletý Grass
letos v rozhovoru pro pro deník Frankfurter Allgemeine
Zeitung prozradil, že jako patnáctiletý se chtěl dobrovolně přihlásit k námořnictvu, ale vzhledem k nízkému
věku jej odmítli. Až na sklonku války, v zimě 1944 přišel povolávací rozkaz a Grass narukoval k jednotkám 10.
obrněné divize v Drážďanech. „Pro mě bylo v té chvíli hlavní
uniknout z domova, od rodiny,“ vyložil své pohnutky. „Dnes se to
možná stěží vysvětluje, ale tehdy to z podobných pohnutek dělala řada
lidí mé generace,“ dodal. Grass zdůrazňuje, že během svého nasazení od února 1945 do zranění, které utrpěl 20.
dubna téhož roku, „ani jednou nevystřelil“. Později upadl do amerického zajetí. Za svou minulost v SS se prý
postupem let čím dál tím více styděl a aktivně se podílel
na boji za ochranu lidských práv a proti diskriminaci a
bezpráví například tím, že v Lübecku založil svou Nadaci
ve prospěch Romů. Po válce strávil Grass rok ve vězení
v Karlových Lázních, posléze pracoval na farmě a v dole.
Potom vystudoval malířství a sochařství v Düsseldorfu a
Berlíně. Hodně cestoval, od poloviny 50.let žil v Paříži,
kde pracoval jako sochař, grafik a spisovatel. V roce
1960 se usadil v západním Berlíně. Už v Paříži napsal
rozsáhlý román Plechový bubínek (Blechtrommel, 1959), který si
získal mezinárodní uznání nejen skandálem, který kniha
vyvolala v Německu. Knihy se dodnes prodalo už přes
čtyři milióny výtisků a vynikající filmová verze, která vznikla o dvacet let později, byla korunována Oscarem. Kniha
Plechový bubínek je prvním dílem trilogie. Po ní následovaly knihy Kočka a myš (1961) a román Psí roky (1963). Grass
se stal svým dílem jakýmsi mluvčím své generace, která
se narodila v době nacismu. Jako grafik a ilustrátor je
známý i svými knihami pro děti a mládež. V letech 1983
- 1986 byl Grass prezidentem berlínské Akademie der
Künste. Je uznávaným německým autorem, v roce 1994
obdržel Cenu Karla Čapka, v roce 1999 byl dokonce
oceněn prestižní Nobelovou cenou za literaturu a v roce
2005 Cenou Hanse Christiana Andersena. Ve své literární tvorbě Grass nikdy nemoralizuje a své „bezcharakterní“ postavy nám nepředkládá s výzvou, abychom je z
mravního hlediska odsoudili. Ať je to Oskar Mazerath ze
slavného románu Plechový bubínek, či političtí oportunisté a
převlékači ideologických kabátů z próz Psí roky nebo Širé
pole. Čas ukáže, zda-li toho byla schopná i širší veřejnost
ve vztahu ke spisovateli a jeho nové, autobiografické knize Loupání cibule, jejíž název je metaforou pro postupnou
cestu k pravdě.

(* 23. 3. 1944)
Michael Nyman je
britským skladatelem
- minimalistou, pianistou, libretistou a muzikologem. Nyman se
proslavil zejména svou
dlouholetou spoluprácí s britským režisérem
Peterem Greenawayem. Michael Nyman
vystudoval v Londýně,
odkud i pochází, na
King’s College skladbu a následně se také věnoval komponování hudby. V
roce 1964 však opustil Nyman pod vlivem nespokojenosti s tehdejší situací v oblasti hudebního modernismu
dráhu hudebního skladatele, aby se nadále věnoval pouze muzikologickým studiím (zabýval se rekonstrukcemi
Purcella, Handela i sběrem rumunského hudebního
folklóru). Na první pohled se proto zdálo, že svou knihou Experimental music: Cage and Beyond z roku 1974 nadobro zanevřel na hudební tvorbu. Vzápětí ovšem naplňuje scénickou hudbou pro Goldoniho Il Campiella pojem
hudebního minimalismu a ve snaze vymanit se z klece
experimentální hudby se vydává ohledávat minimalistickými prostředky ono „beyond“. Nyman je vlastně otcem
pojmenování „minimalismus“ v hudbě, které poprvé
použil jakožto hudební kritik v časopise Spectator při
hodnocení tvorby Corneliuse Cardewa. S Peterem
Greenawayem, po jehož boku dorostl v renomovaného
filmového skladatele, spolupracoval již na jeho krátkých
filmech a v rozmezí let 1976 až 1991 se hudebně podílel na celkem jedenácti jeho projektech. Vedle Umělcovy
smlouvy (The Draughtsmans contract) jsou to zejména Prosperovy
knihy (Prospero´s books, 1991), Topení po číslech (Drowning by numbers, 1988) nebo Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec (The Cook,
the Thief, his Wife and her Lover, 1989) se skladbou Memorial ve
svém štítu. Nejvíce sympatií širšího publika si ovšem získal hudebními kompozicemi, jimiž v nezastupitelné míře
vyzdvihl a umocnil působivost australského snímku Jane
Campionové Piano z roku 1993. Z dalších filmů, jimiž zní
hudba Michaela Nymana jmenujme cituplnou sci-fi Gattacu (1997) Andrewa Niccola, westernový The Claim (2000)
Michaela Winterbottoma nebo drama The End of the Affair
(1999) Neila Jordana. Michael Nyman tvoří ve svém oboru vzácnou výjimku. Má to požehnané štěstí, že se mu
daří souměrně vyvažovat tvorbu pro film, divadlo, hudební síně a další skladatelské výboje, čímž prokazuje nejenom životnost hudebního minimalismu v různorodých
prostředích, ale řadí se také vedle Johna Barryho (James
Bond, Tanec s vlky, Vzpomínky na Afriku) do čela nejváženějších
britských skladatelů současnosti.
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