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16. - 31. října 2006
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

Dny sváteční
plné kultury
Ve druhé polovině měsíce plného
říje do našeho kina ještě jednou
vracíme největší divácký hit letošního roku, tajuplnou adaptaci stejnojmenného románu Šifra mistra Leonarda. Není to však jediný filmový hit
tohoto období. V premiéře uvidíte
také nový snímek Davida Ondříčka
Grandhotel podle scénáře Jaroslava
Rudiše. (Spisovatel je také spoluautorem divadelní hry, která se i v těchto dnech pilně zkouší na Malé scéně
Slováckého divadla.) Velká očekávání a skvělé recenze provázení první
ze dvou filmů věnovaných událostem
11. září z před pěti let. Let číslo 93 je
strhujícím a provokativním dramatem, vyprávějícím příběh lidí, kteří se
stali přímými svědky únosu čtvrtého
letadla.
V ARTkinu nepřehlédněte dva snímky korejského režiséra Park ChanWooka (Old boy a Nebohá paní Pomsta),
které zakončují jeho trilogii Pomsty,
na kubánskou notu vám zahraje další
snímek z tohoto prostředí Havana Blues
(téma souvisí s probíhající výstavou)
a o dvojici Simon – Garfunkel vás
před Absolventem poučí Jiří Černý.
Vzhledem k blížícím se oslavám vzniku republiky a dnům svátečním jsme
připravili bohatý program. Věnujeme v něm pozornost českým filmům
(Vláčilovo Údolí včel ve Zlatém fondu
nebo bijáskové Z devatera pohádek bratří Čapků), nabízíme rodinné divadlo
(Divadlokolo z Ostrožské Nové Vsi s pohádkou Jeníček a Mařenka – jak se mají, že se
mají), bohatá je také hudební nabídka. V klubu Mír na konci měsíce se
postupně vystřídá populární oldies
DJ Mojmíra, nový dech chytající Priessnitz Jaromíra Švejdíka a na začátku
listopadu i jazzový svátek v podání
Laca Decziho, který obohatíme výstavou
jeho obrazů.
Josef Korvas,
ředitel MK UH

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

16. po 20.00 Šifra mistra Leonarda – USA 2006 / 149 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
17. út 17.30 Šifra mistra Leonarda – USA 2006 / 149 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Old boy – Jižní Korea 2003 / 119 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 50, 60 Kč
18. st 15.30 Karlík a továrna na čokoládu – USA, V.Británie 2005 / 106 min. / dabing / 25, 35 Kč
17.30 Šifra mistra Leonarda – USA 2006 / 149 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Nebohá paní pomsta – Jižní Korea 2005 / 112 min. / od 15 let / ŠÚ / titulky / 50, 60 Kč
19. čt 16.00 Absolvent + úvod Jiří Černý – USA 1967 / 105 min. / přístupný /tit. / na průkazku ZF zdarma
18.00 Let číslo 93 – V.Británie, Francie, USA 2006 / 107 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Grandhotel – ČR 2006 / 96 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
20. pá 17.30 Grandhotel – ČR 2006 / 96 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Let číslo 93 – V.Británie, Francie, USA 2006 / 107 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.30 Hypnotix - předprodej 140 Kč
21. so 17.30 Let číslo 93 – V.Británie, Francie, USA 2006 / 107 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
19.30 This Is What I Call popular Music vol. 4: 100 Kč
20.00 Grandhotel – ČR 2006 / 96 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
22. ne 14.30 Kreslení na kamínky a barevné otisky listů
15.30 Z devatera pohádek bratří Čapků – ČR 1963 – 1972 / 66 min. / 25, 35 Kč
17.30 Grandhotel – ČR 2006 / 96 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Let číslo 93 – V.Británie, Francie, USA 2006 / 107 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
23. po 20.00 Grandhotel – ČR 2006 / 96 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
24. út 17.30 Grandhotel – ČR 2006 / 96 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Grandhotel – ČR 2006 / 96 min. / přístupný / ŠÚ / 65, 75 Kč
25. st 15.30 Z devatera pohádek bratří Čapků – ČR 1963 – 1972 / 66 min. / 25, 35 Kč
17.30 Grandhotel – ČR 2006 / 96 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Grandhotel – ČR 2006 / 96 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Havana Blues – Španělsko, Francie, Kuba 2005 / 110 min. / od 15 let / titulky / 55, 65 Kč / Hvězdička
26. čt 16.00 Údolí včel + KF: Hledání - ČR 1967 / 96 min. / ŠÚ / na průkazku zdarma, 40 Kč
18.00 Klik - život na dálkové ovládání - USA 2006 / 98 min. / přístupný / titulky / 70 Kč
20.00 Stormbreaker – USA, Německo, V.Británie 2006 / 93 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč
27. pá 18.00 Stormbreaker – USA, Německo, V.Británie 2006 / 93 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč
20.00 Klik - život na dálkové ovládání - USA 2006 / 98 min. / přístupný / titulky / 70 Kč
20.30 Oldies dj Mojmíra a dj Tomáše – bar
28. so 17.30 Stormbreaker – USA, Německo, V.Británie 2006 / 93 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč
20.00 Klik - život na dálkové ovládání – USA 2006 / 98 min. / přístupný / titulky / 70 Kč
20.30 Priessnitz, Here + support: selFbrush – 100, 140 Kč
29. ne 14.30 Hry s terakotou
15.30 Divadlokolo: Jeníček a Mařenka – jak se mají, že se mají – 35, 45 Kč
17.30 Klik - život na dálkové ovládání – USA 2006 / 98 min. / přístupný / titulky / 70 Kč
20.00 Stormbreaker – USA, Německo, V.Británie 2006 / 93 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč
30. po 20.00 Klik - život na dálkové ovládání – USA 2006 / 98 min. / přístupný / titulky / 70 Kč
31. út 17.30 Klik - život na dálkové ovládání – USA 2006 / 98 min. / přístupný / titulky / 70 Kč
20.00 Klik - život na dálkové ovládání – USA 2006 / 98 min. / přístupný / titulky / 70 Kč
19.00 Pururambo – Slovensko 2005 / 54 min. / přístupný / dokumentární / 30, 40 Kč / Hvězdička
20.00 Darwinova noční můra – Rak., Belgie, Fr. 2004 / 107 min. / od 15 let / titulky / 50, 60 Kč / Hvězdička
1. st 15.30 Putování tučňáků – Francie 2004 / 80 min. / přístupný / titulky / 25, 35 Kč
18.30 Prokletí – ČR 2006 / 75 min. / od 12 let / / 30, 40 Kč / Hvězdička
20.00 Iné svety – Slovensko 2006 / 78 min. / přístupný / dokumentární / 50, 60 Kč / Hvězdička
2. čt 16.00 Obrazy starého světa - ČSSR 1972 / 64 min. / na průkazku zdarma
17.45 Asterix a Vikingové – Dánsko, Francie 2006 / 78 min. / přístupný / dabing / 65 Kč
18.00 Žena jako osobnost v umění (fotografie) – 2. 11 - 26. 11.
18.00 Laco Deczi: Obrazy – 2. 11 - 26. 11.
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Let číslo 93

United 93 / VB, Francie, USA 2006 / 107 min. / od 15 let / tit. / ŠÚ / 75 Kč
Režie: PAUL GREENGRASS / Hrají: Christian Clemenson, Trish Gates, Polly
Adams, Cheyenne Jackson, Opal Alladin ad.

11. září 2001. Teroristé unesli čtyři letadla.
Tři zasáhla svůj cíl. Tohle je příběh čtvrtého
z nich.

Grandhotel
čtvrtek 19. 10. - středa 25. 10.

arogantním číšníkem Patkou (Jaromír Plesl), jehož jméno je
třeba vyslovovat pí-ej-tý-ký-ej, protože byl v Americe. Kromě
něj Fleischmannovi komplikuje život ještě poněkud oplzlý
recepční Jégr (Jaromír Dulava) a důstojník wehrmachtu v
záloze Franz (Ladislav Mrkvička), rozprašující po libereckých supermarketech popel svých padlých druhů. K natočení filmu inspirovala režiséra Ondříčka próza Jaroslava
Rudiše, jehož kniha Nebe pod Berlínem se stala českým
bestsellerem a byla přeložena do mnoha jazyků.

Stormbreaker

Film nás zavede do hotelu Ještěd, tyčícího
se nad Libercem. V něm pracuje údržbář
Fleischman, amatérský meteorolog, který
pozná, že bude pršet, ještě než začne...

Stormbreaker
čtvrtek 26. 10. - neděle 29. 10.

Stormbreaker je rafinovaná počítačová hra,
která převrátila vzhůru nohama život jednoho
obyčejného kluka.

11. září 2001. Teroristé unesli čtyři letadla. Tři zasáhla svůj
cíl. Tohle je příběh čtvrtého z nich. Dlouhých pět let muselo uběhnout, než o tomto strašlivém dni vzniknul první film,
na který se diváci můžou vypravit do kin. Let číslo 93 Paula
Greengrasse je nejen první, ale také jedinečný. Nesnaží se
vodit diváky za ručičku a dávat na složité otázky jednodučtvrtek 26. 10. - úterý 31. 10.
Michael má univerzální ovladač, kterým může
ché odpovědi. Spíš se pokouší být nestranným svědkem
neomezeně vládnout svému světu.
dne, v němž se během pár hodin změnily milióny osudů a
několik tisíc se jich uzavřelo. Film Let číslo 93 je strhujícím
a provokativním dramatem, vyprávějícím příběh lidí, kteří se
stali přímými svědky únosu čtvrtého letadla v den nejhoršího teroristického útoku v dějinách Ameriky. Greengrassovým záměrem bylo pohybovat se v průběhu celého filmu pouze mezi letovými dispečery, pasažéry a posádkou.
„Není to film s jasně strukturovanými postavami. Je to příběh
o 44 lidech, které začínáme sledovat od příjezdu na letiště
a pak v reálném čase absolvujeme jejich devadesátiminuDa Vinci Code / USA 2006 / 149 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
tovou cestu vstříc obrovskému hrdinství tváří v tvář téměř
Režie: RON HOWARD / Hrají: Tom Hanks, Jean Reno, Audrey Tautou, Ian
jisté smrti,“ vypráví režisér Paul Greengrass. Při natáčení
McKellen, Alfred Molina, Paul Bettany, Jürgen Prochnow ad.
filmaři úzce spolupracovali s pozůstalými po pasažérech
a členech posádky a využívali všechny dostupné materiály,
které dokumentovaly osudný let a události na jeho palubě,
jež vedly až k pádu letadla v Pensylvánii. Netradičnímu filmu
odpovídal i casting, při kterém byla hlavní devízou adeptů
fyzická podobnost herce s některým z reálných charakterů.
Místo scénářů dostali herci natočené dokumenty o svých
postavách, které jim pomáhaly lépe se s rolí ztotožnit. Aby
snímek působil skutečně věrně, někteří pracovníci letištních kontrolních věží, kteří tuto tragédii pocítili jako první, si
v Letu číslo 93 zahráli sami sebe. I díky tomu působí tento
film mimořádně autenticky. „Pokud by výsledný film neměl
být pravdivý nebo působil nerealisticky, vůbec by nemělo
smysl jej točit,“ říká Olivia Thirlby, představitelka jedné z
pasažérek. Kromě autenticity se může Let číslo 93 pochlubit i filmovými kvalitami. Zahraniční kritici ho zatím přijímají
jednoznačně. „Úžasný počin, který jasně převyšuje všechVražedné tajemství zakódované do nejznámějšího obrazu ny letos natočené filmy,“ komentuje ho například Peter TraLeonarda da Vinci sahá až do dnešních dnů... Ve hře není vers z časopisu Rolling Stone.
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 ČR 2006 / 96 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
vedle mrtvého těla: nevysvětlitelná šifra, kterou tam policie Režie: DAVID ONDŘÍČEK / Hrají: Marek Taclík, Klára Issová, Ladislav Mrkobjevila. Langdon se pouští do pátrání a k svému ohromení vička, Jaromír Dulava, Dita Zábranská ad.
náhle vidí, že kamsi do temnot vede stopa zřetelných nápo- „Lidi jsou jako mraky.“ Grandhotel je v pořadí čtvrtým filvědí, viditelných pro všechny, kdo vidět chtějí, obsažených mem režiséra Davida Ondříčka. Jeho dva předchozí filpřímo v díle geniálního Leonarda da Vinci. Do hry se zapojí my Samotáři a Jedna ruka netleská patří k nejvýraznějším
také talentovaná odbornice na šifry a kódy, Sophie Neveuo- diváckým úspěchům české kinematografie přelomu tisícilevá, a na světlo vycházejí další záhadné souvislosti, naznaču- tí. Jeho nový film nás zavede do hotelu Ještěd, tyčícího se
jící spojení zavražděného s elitní společností, tajným řádem nad Libercem. V něm pracuje údržbář Fleischman (Marek
zvaným Převorství sionské, jehož členem byl kdysi i sám Taclík), amatérský meteorolog, který pozná, že bude pršet,
Leonardo. Nastává bezdechá honba Paříží i Londýnem, ještě než začne, a není schopen opustit své rodné město.
zatímco nepřátelé beze jména a bez tváře se snaží všechno Liberec je totiž pro něj klec, místo, které ho svazuje dávným
překazit. Pradávné tajemství, jehož zveřejnění by znamena- slibem a nechce ho pustit za své hranice. Každý den myslí
lo přepsání lidských dějin, má zůstat navěky skryto... Šifra na jediné, vznést se k nebi a uletět z hotelu, z Liberce, ze
mistra Leonarda je adaptací stejnojmenného světově pro- života, který se mu vůbec nedaří. Blázen by sestrojil křídla,
slulého románu spisovatele Dana Browna.
Fleischman si šije balon, ve kterém uletí. Do života mu ale
vstoupí Ilja (Klára Issová), která se zatím trápí ve vztahu s

Klik - život na dálkové
ovládání

Best of 1/2 2006:

Šifra mistra
Leonarda

Grandhotel

USA, Německo, V.Británie 2006 / 93 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč
Režie: GEOFFREY SAX / Hrají: Alex Pettyfer, Ewan McGregor, Mickey
Rourke, Bill Nighy, Sophie Okonedo, Alicia Silverstone, Missi Pyle, Sarah
Bolger, Damian Lewis, Robbie Coltrane, Stephen Fry, Andy Serkis ad.
Nikdy nejsi dost mladý na to, abys zemřel! Natočeno podle prvního dílu populární knižní série Anthonyho Horowitze,
který je zároveň autorem scénáře filmu. Stormbreaker je
rafinovaná počítačová hra, která převrátila vzhůru nohama
život jednoho obyčejného kluka. Po letecké katastrofě, při
které zahynou oba jeho rodiče, je čtrnáctiletý Alex Rider
(Alex Pettyfer) vychováván strýcem Ianem (Ewan McGregor). Ten za záhadných okolností zemře a ukáže se, že vedl
dvojí život. Na jedné straně spořádaný bankovní úředník,
a na straně druhé špión MI6, kterého sprovodil ze světa
nájemný vrah. Alex je osloven speciální jednotkou MI6, aby
dokončil nebezpečný úkol, který jeho strýc nemohl splnit.
Jeho posláním je předstírat počítačového maniaka, který by
zjistil, co přesně je a k čemu bude sloužit počítačová herní
konzole Stormbreaker, kterou se chystá uvést na trh Darrius Sayle (Mickey Rourke). Aniž by to věděl, byl strýčkem
dlouhodobě připravován na podobnou misi. Dobrou průpravou pro dráhu neohroženého špióna se mu staly adrenalinové sporty jako potápění, horolezectví, ale i znalost šifrovacích kódů.

Klik - život na dálkové ovládání
Click / USA 2006 / 98 min. / přístupný / titulky / 70 Kč
Režie: FRANK CORACI / Hrají: Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher
Walken, David Hasselhoff, Henry Winkler, Julie Kavner, Sean Astin ad.

Komedie s Adamem Sandlerem. Michael Newman má
krásnou manželku Donnu a dvě úžasné děti. Moc se s nimi
bohužel nevídá, protože je věčně v práci, kde tráví dlouhé
přesčasy v marném očekávání, že si jeho nevděčný šéf
jednoho dne uvědomí jeho neocenitelný přínos a učiní z
něj svého partnera. Všechny ostatní i sebe sama uklidňuje tím, že ihned poté, co se mu podaří zařídit sobě a svým
nejbližším blahobyt, bude rodině moci věnovat tolik pozornosti, kolik jen bude potřeba. Po jedné z probdělých nocí
plných práce však unavený Michael propadne frustracím,
protože už ve svém vyčerpání nezvládá zjistit ani to, který
ovladač zapíná televizi. Při shánění dokonalého dálkového
ovládání, kterým by mohl řídit celý svůj elektronický strojový park najednou, narazí na zvláštního zaměstnance firmy
Bed, Bath & Beyond Mortyho. Ten mu poskytne experimentální ovladač, který dle jeho slov Michaelovi zaručeně změní celý život. Brzy se ukáže, že Morty nežertoval. Michael
má univerzální ovladač, kterým může neomezeně vládnout
svému světu.

Bijásek (středa a neděle 15.30), Malovásek

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.)

(neděle 14.30 hod.)

Tkaní
větviček
neděle 15. 10. 14.30 hod.

Divadlokolo:
Jeníček a Mařenka
Karlík a továrna - jak se mají, že se
na čokoládu
mají
středa 18. 10. 15.30 hod.
neděle 29. 10. 15.30 hod.
USA, V.Británie 2005 / 106 min. / dabing / 25, 35 Kč

Charlie je jedním z pěti šťastlivců, kteří vyhrají exkurzi do tajemné čokoládovny podivína Willyho Wonka. Brzy zjistí, že čokoládovna není jen tak obyčejná
továrna, ale místo, kde se dá prožít spousta dobrodružství.

Z devatera pohádek
bratří Čapků
nedělě 22. 10. a středa 25. 10. 15.30 hod.
ČR 1963 – 1972 / 66 min. / pásmo animovaných pohádek / 25,
35 Kč
Doktorská pohádka – pohádka Karla Čapka s kresbami Josefa Čapka. Tulácká pohádka – pohádka vypráví
příběh tuláka Františka, který poctivě hlídal kufřík s
penězi neznámému pánovi a nikdo nevěřil, že peníze neukradl. Pošťácká pohádka – pohádka o dopisu bez
adresy. Pohádka o Voříškovi - o Voříškovi, který neuměl
štěkat.

středa 1. 11. 15.30 hod.

Francie 2004 / 85 min. / přístupný / titulky / 25, 35 Kč
Každý rok opouští tisíce tučňáků císařských jistotu
hlubokého oceánu a putují stovky kilometrů přes
zrádný a odpudivý ledovec, aby se mohli rozmnožovat. Hrdinsky odolávají teplotám hluboko pod bodem
mrazu a nečekaným nebezpečným dobrodružstvím.
Film o jejich putování očima Luca Jacquetsa je plný
humoru, plný odvahy malých tvorů vzdorovat drsné
přírodě, plný záhad a tajemství.

Projekt MALOVÁSEK finančně podporuje

Klub Mír – koncerty, párty, DVD projekce...
pátek 20. 10. 20.30 hod.
Kapela Hypnotix je na hudební scéně od roku 1986.
Její základní ideou a inspiračním zdrojem je fúze
transformovaných hypnotických rytmů s vlivy taneční a rockové hudby. Výsledným tvarem jsou tracky
aranžováné dubovou technikou s nezaměnitelným
Ego L. Dinovým zpěvem a mistrovskou hrou na djembe. Západoafrické rytmy smíchané s moderní taneční hudbou roztančí každého, kdo se přiblíží.

This Is What I Call
popular Music
vol.
4: VT Marvin, Punk
Floid (Zábřeh), Gentlemen´s Club

Přehlídka
evropského
dokumentu

Veselá pohádka plná písniček pro malé i velké diváky,
při které se budete příjemně bát, ale i od srdce smát.
Hraje Divadlokolo Ostrožská Nová Ves. „Pohádka o Jeníčkovi a Mařence je trošku netradiční pojetí známého příběhu z perníkové chaloupky. V naší
pohádce se sešli tři přátelé - klauni, kteří se mají moc
rádi. Ti se rozhodli společně si pohrát. Tak vzniklo
malé klaunské představeníčko, ve kterém nakonec i
Mařenka s Jeníčkem zjistí jak se mají, že se mají....“.

Hry
s terakotou
neděle 29. 10. 14.30 hod.

Hypnotix

nout z Havany. Ruy žije
uplakaná usmívá, když Tito
s Caridad a dvěma děts Ruyem procítěně zpívají
mi. I když se stále ještě
na závěrečném koncertu
milují, jejich vztah, jak text, který ve filmu zazní
se zdá, směřuje ke kon- mnohokrát, ovšem tentoci. Tito je sám, bez part- krát s určitým sentimentem.
nerky, obývá byt společ- Film je specifický hlavně
ně se svou babičkou. V smíšeností dojmů, kde se
průběhu zkoušek a staví zajímavá hudba proti
příprav na jejich první lidské odpovědnosti, cit
velký koncert, se dozví- proti profesi a peníze prodají, že na Kubě jsou ti ideálům, přičemž ani v
španělští producenti jednom případě není jasno,
Marta a Lorenzo, kteří která hodnota z dvojice je
hledají mladé talenty. důležitější.
Tváří v tvář tomu, co se
Martin Strnad - www.nekultura.cz
zdá být největší šancí
jejich života stojí těžký úkol: musí dobýt „Španěly“.

35 Kč (předprodej nebo na průkazku), 45 Kč

Kreslení na kamínky a barevné otisky listů
Putování tučňáků
neděle 22. 10. 14.30 hod.

Oldies dj Mojmíra
a
dj Tomáše Mír – bar zdarma
pátek 27. 10. 20.30

Priessnitz, Here,
selFbrush
sobota 28. 10. 20.30

100, 140 Kč

Jesenická kapela Priessnitz s kapelníkem, zpěvákem
i výtvarníkem Jaromírem Švejdíkem, která nedávno
vydala novou desku Stereo, zavítá do klubu Mír v rámci turné Stereo Tour 2006 i s hosty Here a selFbrush.

(ska Hranice), Havárie (saxpunk)
a Bessar Unggas (skapunk VNM),
Diverzanti (punk Hodonín)
sobota 21. 10. 19.30
100 Kč
Připravujeme: 2.11. Laco Deczi, 10.11. Vypsaná fiXa, 11.11. This Is What I Call... vol. 5, 18.11. Xavier Baumaxa,...

Výstavy

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

Výstava představí kolekci fotografií z Bartkovy loňské
cesty na Kubu. Vojtěch Bartek není jenom známým
opavským a ostravským fotografem industriální krajiny.
Je neúnavným organizátorem výstav, dílen a workshopů, osobnost, bez níž by snad neexistoval Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě ani celostátní přehlídka Diafon Opava.

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.

(31.10. - 8.11.)

Pururambo
úterý 31. 10. 19.00 hod.

Filmový podzim hraný i dokumentární

Druhou půli října načneme v ARTu jihokorejskými snímky Old Boy a Nebohá paní Pomsta, které tvoří druhý a třetí díl „trilogie
pomsty“ stále populárnějšího Park Chan-wooka. Další ARTový film, kterým je koprodukční hudební snímek Havana Bues
vypráví příběh dvou mladých kubánských muzikantů (uvádíme v návaznosti na probíhající výstavu Vojtěcha Bartka Kuba
2005). S koncem měsíce se přiblíží Přehlídka evropského dokumentu v rámci ARTu, 31.10. Pururambo, Darwinova noční můra, 1.11. Prokletí,
Iné svety, 8.11. Dělníkova smrt). Zlatý fond se 2. listopadu rovněž žánrově přiblíží probíhající přehlídce, neboť uvede mnoha cenami ověnčený dokument Dušana Hanáka Obrazy starého sveta. A protože dobrých dokumentů není nikdy dost, tak v sobotu 4.
listopadu od 20 hodin promítneme v rámci speciálního ARTu na Míru hudební dokument Beastie Boys, 50 kamer a 40 tisíc očí.
Trojice rozdala mezi své obecenstvo před vyprodaným koncertem 50 kamer, vznikl tak energií nabitý autentický dokument.
O afterparty se postará hradišťský hiphopový dj Przema. Ať se vám filmy líbí. :)

Old
Boy
úterý 17. 10. 20.00 hod.

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.

Oldeubo / 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
úterý 24. 10. 20.00 hod.
co byl Oh Dae-Su bez- žánrovost a naši žánrovou
ČR 2006 / 96 min. / přístupdůvodně unesen před sečtělost, a tak důmyslně
telefonní budkou a 15
ný / ŠÚ / 65, 75 Kč
střídá tváře, klame tělem,
let vězněn v soukromé
Režie: DAVID ONDŘÍČEK /
nabourává představu o
cele hotelového pokoHrají: Marek Taclík, Klára
je, je konečně propuš- čase a vyvolává u nás neuIssová, Ladislav Mrkvička,
stálou
potřebu
přepracovátěn s peněženkou a
Jaromír Dulava, Dita Zábranmobilem, na který mu vat během filmu hypotézy.
ská ad.
zavolá jeho věznitel Hlavní hrdina projde během
„Lidi
jsou jako mraky.“ David Ondříček zkusil nový
filmu
několika
zásadními
a nabídne mu hru na
Grandhotel je v pořadí styl vedení příběhu a dle
kočku a na myš: když změnami charakteru, motičtvrtým filmem režiséra mého názoru dopadl velmi
uhodne, proč ho věznil, vací a naším pohledem na
jeho věznitel spáchá něj. Film paradoxně nemá
Davida Ondříčka. Jeho dobře. Grandhotel je hlavsebevraždu.
Pokud žádnou skutečně zápornou
dva předchozí filmy ně zase o „samotářích“. O
ne, zabije Dae-Suovu postavu.
Samotáři a Jedna ruka lidech, kteří zůstávají z nejnovou přítelkyni. Léta
netleská patří k nejvýraz- různějších vnitřních důvodů
střádaná agresivita a Douglas - www.csfd.cz
nějším diváckým úspě- sami. O lidech, pro které
narůstající zvědavost
chům
české kinemato- je složitější navázat bližší
posilují Dae-Suovu touhu po pomstě. Není však jediný, kdo
se mstí, a má jen pět dní na to, aby všechno zjistil. Film, kte- grafie přelomu tisíciletí. citový vztah nebo alespoň
rý vznikl podle japonského komiksu Old Boy (1997). Old Jeho nový film nás zave- umět vyjádřit city k druhéBoy je druhým dílem plánované trilogie pomsty, po filmu de do hotelu Ještěd, tyčí- mu nahlas.
Sympathy for Mr. Vengeance (2002). Třetí díl s názvem cího se nad Libercem. Kosmik - www.moviezone.cz
Nebohá paní pomsta můžete vidět v ARTu o den později. V něm pracuje údržbář
Ocenění: Velká cena poroty - Cannes 2004, British Independent Film Award, Fleischman (Marek TacCena diváků na festivalu v Bergen.
lík), amatérský meteorolog, který pozná, že bude pršet, ještě než
začne, a není schopen opustit své rodné město. Liberec je totiž
pro něj klec, místo, které ho svazuje dávným slibem a nechce
ho pustit za své hranice. Každý den myslí na jediné, vznést se
k nebi a uletět z hotelu, z Liberce, ze života, který se mu vůbec
nedaří. Blázen by sestrojil křídla, Fleischman si šije balon, ve
kterém uletí. Do života mu ale vstoupí Ilja (Klára Issová), která
středa 18. 10. 20.00 hod.
se zatím trápí ve vztahu s arogantním číšníkem Patkou (Jaromír
Chinjeolhan Geum-ja ssi / Jižní
Plesl), jehož jméno je třeba vyslovovat pí-ej-tý-ký-ej, protože byl
Korea 2005 / 112 min. / od 15
v Americe. Kromě něj Fleischmannovi komplikuje život ještě
let / ŠÚ / tit. / 50, 60 Kč
poněkud oplzlý recepční Jégr (Jaromír Dulava) a důstojník wehrRežie: PARK CHAN-WOOK
machtu v záloze Franz (Ladislav Mrkvička), rozprašující po libe/ Scénář: Park Chan-wook,
reckých supermarketech popel svých padlých druhů. K natočeChung Seo-kyung / Kamera:
ní filmu inspirovala režiséra Ondříčka próza Jaroslava Rudiše,
Chung Chung-hoon / Hudba:
jehož kniha Nebe pod Berlínem se stala českým bestsellerem a
Cho Young-wuk / Hrají: Minbyla přeložena do mnoha jazyků.
sik Choi, Yeong-ae Lee, Hye- Park Chan-wook zvolil
složitou vyprávěcí strukjeong Kang, Kang-ho Song,
turu plnou flashbacků, ve
Jae-yeong Jeong ad.
kterých se postupně odhaNejnapjatěji očekávaluje minulost a pravé motistředa 25. 10. 20.00
ný asijský film roku. Po
vace postav, takže si často
hod. (*)
Old boyovi konečně nemůžeme být vůbec jisti,
Habana Blues / Španělsko,
přichází další korejská zda jsou naše hypotézy
Francie, Kuba 2005 / 110
perla – závěr Parkovy založeny na důvěryhodmin. / od 15 let / titulky /
trilogie pomsty – tento- ných indiciích. Soustředí
55, 65 Kč
krát se bude mstít ONA. se na postavy, jejichž klíRežie: BENITO ZAMBRANO /
Nebohá paní Poms- čovost a vztah s ústřední
Scénář: Ernesto Chao, Benita. Je zima.Hudebníci dějovou linií se objeví až
to Zambrano / Kamera: Jeanv santaclausovských posléze. Hrdinka si navíc
Jednoznačně jde o dílo
Claude Larrieu
oblečcích
odhazují právo na pomstu „nekra/ Hudba: Dayan Abad, Equis hodné zhlédnutí okem
kelímky s horkou kávou de“ pro sebe a každý krok
Alfonso, Descemer Bueno, každého alespoň trochu
a slavnostně vítají dívku pečlivě promýšlí. Na rozdíl
Kiki Ferrer, Magda Rosa Gal- kulturně angažovaného
Lee Geumja. Za zločin, od podobně uvažujícího
„mstitele“
(jednoho
z
víceván ad. / Hrají: Alberto Joel diváka. Obrovské plus jsou
který nikdy nespáchala,
García Osorio, Roberto San- silné emoce, které se prosi ve vězení odseděla ra) z režisérova předchozímartín, Yailene Sierra, Tomás jeví hlavně v druhé polovitřináct a půl roku. Jedi- ho filmu Oldboy však má i
ně filmu, a tak vám přítelCao Uriza, Zenia Marabal,
né, po čemž celou tu pro co žít.
kyně/manželka propláče
Marta
Calvó,
Roger
Pera,
dobu obklopená různý- Douglas - www.csfd.c
závěr a na konci se celá
Julie Ladagnous ad.
mi ženami toužila, byla
pomsta. Pomsta muži, za jehož zločin musela pykat a kte- Žít, znamená zvolit si. Dva mladí kubánští muzikanti Ruy a
rý ji připravil o spokojený život s vlastní dcerou. Postupně Tito sdílejí stejný sen: stát se slavnými a konečně vypad-

Grandhotel

Nebohá paní
Pomsta

Další z pravidelných večírků, tentokrát převážně v rytmu ska.

Připravujeme

Havana Blues

(*)

Slovensko 2005 / 54 min. /
přístupný / 30, 40 Kč
Režie a scénář: PAVOL BARABÁŠ / Kamera: Pavol Barabáš
/ Hudba: Michal Ničík-Nivinski.
Nová Guinea je největKeby nám niekto vnútil
ším tropickým ostrovem
svoje tradície, mnohé by sa
světa. Pod neproniknurozpadlo. Neviem si vôbec
telným zeleným závopredstaviť, že by prišiel
jem pralesa se ukrý- niekto a chcel postaviť
vá – i v době satelitů pred mojim domom meši– země mnohých tajem- tu. Zakázal by Vianoce, či
ství, pověr a neobjasně- veľkonočné sviatky. Prestaných záhad. A v labyrin- li by sme sa cez sviatky
tu neproniknutelných navštevovať, dávať si darmočálů žijí lidé - vyso- čeky, nespoznali by sme
ko v korunách stromů a tú nadhernú atmosféru pri
v primitivních podmín- vianočnom stromčeku. Náš
kách, tak, jak žili v době život by bol prázdnejší...
kamenné. Tito lidé ješ- Tak ako je to v pohľadoch
tě neviděli bílého muže ľudí guinejského kmeňa
a nepřišli do styku s Asmatov, ktorému spálili
výdobytky naší civiliza- všetky kultové predmety a
ce. Také proto je vstup vymenili im ich tradície za
na jejich území velmi kresťanské....
nebezpečným dobro- Pavol Barabáš (režisér filmu)
družstvím. Jsou to místa, o kterých se hovoří jen potichu a s respektem. Podle
misionářů tady žijí kanibalové… Ocenění: Cena slovenské filmové
kritiky za audiovizuální tvorbu roku 2005, Go kamera 2006 – nejlepší film.

Darwinova noční
můra
úterý 31. 10. 20.00 hod.

(*)

Darwin‘s Nightmare / Rakousko, Belgie, Francie 2004 / 107
min. / od 15 let / tit. / 50, 60
Kč
Scénář, režie a kamera:
HUBERT SAUPER / Umělecká spolupráce: Sandor Rieder,
Nick Flynn
Děsivé svědectví o krutých dopadech globalizace na lidi žijící v okolí
Viktoriina jezera. Dokument Darwinova noční
můra ukazuje dopad
globalizace hospodářských trhů na domorodé africké obyvatelstvo.
Zvláštní druh dravé

ryby, nilský okoun, byl
s nočním hlídačem rybího
kdysi v 60. letech zkuvýzkumného ústavu, který
šebně vypuštěn do Vikk fenoménu války přistutoriina jezera. Z vědecpuje naprosto bez emocí a
kého experimentu se strachu a není ani schopen
stala biologická kata- říci, kolik lidí už zabil.
strofa: okoun se přemnožil a vyhubil ostatní Shushika - www.csfd.cz
druhy ryb žijících v tamních vodách. Okouni zaujali evropské obchodníky a stali se
výnosným předmětem podnikání. Zatímco letadla z Afriky
vozí do Evropské unie rybí maso prvotřídní kvality, domorodí Afričané žijí ze zkažených zbytků, trpí hlady a umírají na
podvýživu. Co přiváží letadla z Evropy? „Nic, jsou prázdné,“
říkají místní. Piloti, kteří řídí tyto velké dopravní iljušiny ale
vědí, co mají na palubě. Jsou to zbraně na podporu krutých
občanských válek. Ocenění: nominace na Oscara - nejlepší dokument,
Zvláštní cena poroty na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v
Jihlavě, European Film Awards 2004 - nejlepší dokument, vítěz Europa Cinemas Label ad.

Prokletí
středa 1. 11. 18.30 hod. (*)
ČR 2006 / 75 min. / od 12 let / 30, 40 Kč
Režie: PETR OROZOVIČ

Iné
svety
středa 1. 11. 20.00 hod. (*)
Slovensko 2006 / 78 min. / přístupný / 50, 60 Kč
Scénář a režie: MARKO ŠKOP

Dělníkova
smrt
středa 8. 11. 20.00 hod.
Rakousko 2005 / 122 min. / přístupný / titulky / 45, 55 Kč
Režie: MICHAEL GLAWOGGER

V první polovině
listopadu nabízíme
Filmové premiéry

2. – 8. 11.

Asterix a Vikingové

Dánsko, Francie 2006 / Režie: STEFAN FJELDMARK

2. – 5. 11. Strážce
USA 2006/ Režie: CLARK JOHNSON
4. – 5. 11. Bílá Masajka

Německo 2005 / Režie: HERMINE HUNTGEBURTH

9. – 12. 11. Děkujeme, že kouříte

Absolvent

+čtvrtekúvod
Jiřího Černého
19. 10. 16.00 hod.
The Graduate / USA 1967 / 105
min. / přístupný / titulky / na
průkazku ZF zdarma
Režie: MIKE NICHOLS / Scénář: Calder Willingham, Buck
Henry, podle románu Charlese Webba / Kamera: Robert
Surtees / Hudba: Paul Simon
(písně) a Dave Grusin / Hrají:
Anne Bancroft, Dustin Hoffman, Katharine Ross, William Daniels, Murray Hamilton,
Buck Henry, Walter Brooke, Film o své době, o její
Richard Dreyfuss, Mike Far- přetvářce, o jejím malorell ad.
měšťáctví a o vzpouře z
Kultovní film s Dus- těch nejkouzelnějších.
tinem Hoffmanem v Hoffman ve své nádherjeho první velké roli. né mladické formě, avšak
Benjamin Braddock je i já se přiznám, že bych
čerstvým absolventem ho tu raději viděl jako
vysoké školy. Na jeho osmnáctiletého. „Milá“
počest mu uspořáda- komedie, silný příběh,
jí rodiče velkou párty. sentimentální, ale příPozdě v noci poprosí jemné vyznění. Pro mě
Bena atraktivní paní je favoritem HoffmanoRobinsonová
(Anne vo hrubiánství a snaha o
Bancroft), zda by ji odrazení Elaine (Umíš to
neodvezl domů. Tam se taky?)
pokusí nesmělého mla- Pohrobek - www.csfd.cz
díka svést, bohužel je
při tom vyrušena svým Dustin Hoffman si naplámužem. Paní Robinso- noval uchopení prsou
nová se ale tak lehce Anne Bancroft v scéně
nevzdává… Absolvent v hotelovém pokoji, ale
měl na mládež ze stře- nebylo to ve scénáři. Přidostavovských rodin padalo mu to vtipné a
tak obrovský vliv zřejmě když to udělal přímo na
právě proto, že pro ni natáčení, začal se Mike
bylo snadné se ztotož- Nichols hlasitě smát
nit s dobře situovaným, mimo plac. Hoffman se
sympatickým Benem začal smát také, ale než
– nejspíš snadnější než by ukončil scénu, odvrás gangstery Bonnií a til se od kamery a hlavou
Clydem či o dva roky mlátil do zdi, aby se přepozději s drogovými stal smát. Nicholsovi se
dealery z Bezstarost- to zdálo vtipné a tak scéné jízdy. Možná nejre- nu ve filmu ponechal.
belštěji dnes na Absol- Don Corleone - www.csfd.cz
ventovi působí obsazení hlavní role. To mělo vedle humoru a chytlavých písniček
Simona a Garfunkela tvořících lyricky rytmický kontrast k
modernisticky chladným obrazům hlavní podíl na úspěchu
filmu. Film získal v roce 1968 Oscara za Nejlepší režii - Mike Nicholson a
na dalčích 6 byl nominován, 5 Zlatých glóbů, 5 cen BAFTA ad.

Údolí včel

+čtvrtekkrátký
film: Hledání
26. 10. 16.00 hod.

ČR 1967 / 96 min. / ŠÚ / na
průkazku zdarma, 40 Kč
Režie: FRANTIŠEK VLÁČIL
/ Scénář: Vladimír Körner,
František Vláčil / Kamera:
František Uldrich / Hudba:
Zdeněk Liška / Hrají: Petr
Čepek, Jan Kačer, Věra Galatíková, Zdeněk Kryzánek,
Miroslav Macháček, Josef
Somr, Václav Kotva, Petr Štěpánek, František Husák ad.
Údolí včel patří do čel- Středověké příběhy uměl
né skupiny čeké filmo- Vláčil jedinečně. Snad
vé tvorby. Je to rukopi- to byla jeho posedlost
sem i uměleckým názo- detaily a sugestivitou
rem film svébytně vláči- prostředí... Stejně jako
lovský. Nevznikl na roz- Markéta i Údolí včel
díl od jeho dvou před- je naprosto pohlcující.
chozích historických Navíc Kačer a Čepek jiskfilmů podle literární ří jako dva meče v ostrém
předlohy, ale na zákla- souboji. Pokud někdo
dě původního Körne- ovlivnil moje představy o
rova scénáře, který byl středověku, byl to právě
zjevně velmi blízký VláVláčil.
čilovu pojetí historie i
filmu. Říkám historie, Marigold - www.csfd.cz
ovšem s dodatkem, že
Vláčila nezajímá jako „ukončená“ kapitola, o které by jenom
podával zprávu, kterou by jen ilustroval pro paměť přítomnosti. Vláčila zajímá historie jako živý proces, jako bojiště
lidských vášní a zájmů, hledá v ní momenty spjaté s osudem lidství a bez jakéhokoliv učebnicového nebo lacině
příměrového charakteru souvztažné k jeho dnešním osudům. V Údolí včel najdeme tuto souvztažnost k základnímu
rozvrhu konfliktu mezi lidskou přirozeností a odlidštěným
dogmatem. V konfliktu zemanského synka, který vyrůstá v
chladně asketickém přímořském hradu řádu německých
rytířů a jeho přítele Armina, je obsažen současně velký lidský i ideový svár. Ondřej poslechne hlas vlastní krve, který
se v něm ozve, touhu po domově, a utíká z řádu. Armin ho
pronásleduje - ne jako mstitel, ale jako přítel, který jej chce
vyvést z bludu a vrátit řádu a tím vyšší spravedlnosti a čistotě, v níž tak bezmezně věří. A přitom právě tento Armin ve
vyvrcholení konfliktu, veden snahou ochránit Ondřeje „od
hříchu“ zabíjí jeho budoucí ženu. Drama rozevřené především mezi Ondřejem a Arminem je natočeno s vláčilovským
režijním rukopisem a vysokou kulturou. Film jako celek patří k sestavě nejpozoruhodnějších děl, jimiž se může naše
kinematografie vykázat.

Projekt ZLATÝ FOND KINEMATOGRAFIE finančně
podporuje

USA 2005 / Režie: JASON REITMAN

9. – 12. 11. Skrýtá identita
USA 2005 / Režie : JASON REITMAN

ARTkino

So. 4. 11. 20.00 Beastie Boys, 50
kamer a 40 tisíc očí
USA 2006 / Režie: NATHANIAL HÖRNBLOWÉR

Út. 7. 11. 20.00 Pravidelní milenci
Francie 2005 / Režie: PHILIPPE GARREL

Út. 14. 11. 20.00 Čas

J. Korea, Japonsko 2006 / Režie: KIM KI-DUK
V distribučním materiálu
Sauper správně říká, že by
mohl „natočit stejný film v
Sierra Leone, pouze místo
ryb by zde šlo o diamanty,
v Hondurasu o banány, v
Líbii, Nigérii anebo Angole
o ropu“. Tak jen doufám,
že si další tvůrci angažovaných filmů ušetří práci a
nebudou říkat jinými slovy
to samé. Pro mě nejsilnější scény: fetování lepidla,
sušení koster ryb a dialog

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Bijásek

St 1. 11. 15.30
Putování tučňáků

Francie 2004 / Režie: LUC JACQUET

Ne 5. 11. a St 8. 11. 15.30
Asterix a Vikingové

Dánsko, Francie 2006 / Režie: STEFAN FJELDMARK

St 15. 11. a Ne 19. 11. 15.30
Mravenčí polepšovna
USA 2006 / Režie: JOHN A. DAVIS

Více o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Laco &Deczi

New York Cellula (USA)

Jazzový trumpetista slovenského původu trvale žijící v USA
míří se svou skupinou Cellula New York do klubu Mír!!!

čt 2. 11. I od 20:00 I klub Mír UH I 120/140 Kč

Mike Nichols
(* 6. 11. 1931)
Mike Nichols se narodil v Berlíně jako Michael Igor Peschkowsky
židovským rodičům –
ruskému otci a německé matce. Když mu bylo
osm, odešla rodina do
USA. V 50. letech se
prosadil jako herec a
zpěvák. Na University
of Chicago sice studoval psychiatrii, ale po seznámení s Elaine Mayovou se
definitivně rozhodl pro herectví. Společně účinkovali v
chicagském improvizačním souboru The Compass, v
nočních klubech a v televizi (mj. pořady Keep Talking, Laugh
Line). Od roku 1963 se Nichols uplatňoval jako divadelní režisér. Manželský herecký pár Elizabeth Taylorová–
Richard Burton mu umožnil v roce 1966 režijně debutovat adaptací komorního dramatu Edwarda Albeeho
Kdo se bojí Virginie Woolfové?. Nichols byl za režii nominován
na Oscara, kterého získal už o rok později za adaptaci
generačního románu Charlese Webba Absolvent, jíž chtěl
původně debutovat. Také jeho další úspěšný snímek
– černohumorný válečný příběh Hlava 22 – byl adaptací
předlohy: tentokrát románového bestselleru Josepha
Hellera. V kronice sexuálních zkušeností dvojice přátel
od studentských let do dospělosti Tělesné vztahy poprvé
obsadil Jacka Nicholsona, který ztvárnil hlavní role i v
jeho filmech Věno, Hořkost a Vlk. Kromě záliby v nezvyklém
využívání renomovaných hvězd jako je Harrison Ford
(Pracující dívka, Myslete na Henryho), Emma Thompsonová
(Barvy moci, Wit) či Meryl Streepová (Silkwoodová, Pohlednice
z Hollywoodu, Hořkost), má cit i pro zviditelňování „neseriózních“ herců (Cher, Art Garfunkel a další). Ke své původní herecké profesi se sám čas od času vrací, stejně
jako k práci na divadle a v televizi. Po filmu Věno se jako
producent podílel na úspěšném TV seriálu Family (Rodina,
1976–80). Vedle experimentů s oddechovými žánrovými
snímky (sci-fi Den delfína a Z jaké planety jsi?, horor Vlk, komedie Ptačí klec) najdeme v Nicholsově filmografii i snímky
s výraznějším společensko-kritickým podtextem (Silkwoodová a Barvy moci). Před několika lety ho za celoživotní
dílo vyznamenala Film Society of Lincoln Center. Jeho
filmové drama Wit (Vtip, 2001) s Emmou Thompsonovou,
které vypráví příběh uznávané profesorky literatury stojící tváří tvář smrti, získalo na MFF v Berlíně Zvláštní cenu
ekumenické poroty. Držitelé Oscara Al Pacino, Meryl
Streepová a Emma Thompsonová jsou zase hereckými hvězdami pozoruhodné šestidílné televizní minisérie
HBO Andělé v Americe (2003), která získala jedenáct cen
Emmy a pět Zlatých glóbů. Nicholsův zatím poslední
film Na dotek (2004) vypráví příběh čtyř obyvatel Londýna,
jejichž osudy se protnou v nemilosrdné mezilidské hře
plné náhodných setkání, spalující přitažlivosti a bezstarostných zrad.

Vladimír Körner
(* 12. 10. 1939)
Uznávaný český spisovatel, dramaturg, filmový a televizní scenárista. Narodil se a dlouho
žil na severní Moravě,
později odešel do Prahy. Jeho scenáristická
tvorba je úzce spjata s
tvorbou literární. Většina novel i románů vznikla původně jako filmové povídky. Napsal více
jak třicet filmových a televizních scénářů a vydal téměř
dvě desítky prozaických knih. Se svými filmy a scénáři
zaznamenal řadu domácích i mezinárodních filmových
úspěchů. Jeho dílo patří k nejvýraznějším v naší poválečné próze a ve filmu. Vladimír Körner debutoval novelou
Střepina v trávě (1964), po níž brzy následoval román Slepé
rameno (1965). Obě dvě prózy obsahují jedno ze základních témat autorova zájmu, a to destruktivní účinek
válečného zážitku na lidskou psychiku (odraz zážitku z
dětství - otec mu padl tři dny před koncem války). Körner
již tady naznačil svůj charakteristický styl: tíživá realita
se evokuje v jakýchsi diskontinuitních obrazech, kontury
děje jsou spíš zastřené, o to výraznější je psychologická kresba. Válečné téma je přítomné i v novele Adelheid
(1967, zfilmováno F. Vláčilem 1969), kde v celkově bezvýchodné atmosféře důležitou roli hraje obraz devastované krajiny severovýchodní Moravy po odsunu Němců.
Novelu Písečná kosa (1970) sice zasadil do 13. století a do
prostředí řádu německých rytířů v Prusku, ale spíše
než o historickou prózu tu jde o úzkostný obraz lidské
osamělosti. Na novelu navazuje próza Údolí včel, jež byla
původně psána jako scénář (zfilmovaná již roku 1969 F.
Vláčilem) a knižně vyšla roku 1975. Série Körnerových
depresívních prozaických litanií na věčné téma existenciální úzkosti, zla a beznaděje pokračovala pak dále prózami, jež se sice lišily historickými souřadnicemi, nicméně
jejich základně pesimistický tón zůstával vždy zachován:
Zánik samoty Berhof (1973, rovněž zfilmován) a Zrození horského
pramene (1979) z 2. světové války či Anděl milosrdenství (1988)
z 1. války, Post bellum 1866 (1986) a Život za podpis (1989) z války
prusko-rakouské nebo z třicetileté války Lékař umírajícího
času (1984) a Psí roky (1992). Nelichotivý obraz české národní povahy Körner podal v historické legendě Smrt svatého
Vojtěcha (1993). Körnerovo dílo se vyznačuje trvalou jazykovou a kompoziční sugestivností. Rozhodně patřilo k
tomu nemnohému kvalitnímu, co do roku 1989 vycházelo v oficiální produkci. Nemálo Körnerových próz vzniklo
na podkladě současné práce scenáristické a stalo se
podkladem ke kvalitním filmům. Letos obdržel Vladimír
Körner spolu s Milanem Kunderou a Janem Saudkem
medaili za šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí Artis Bohemiae Amicis.

