leden 1

21. prosince - 10. ledna
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

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

Advent vrcholí...
A s ním i možnost nepodlehnout
každoročně násobenému předvánočnímu materiálnímu masírování,
ale ponořit se do ztišení a usebrání ,
bilancovat, zvažovat, zpomalit, hledat
souvislosti, pospolitost, vzájemnost,
společnou odpovědnost, ... Další
doplňte vy, a zkuste prosím spolu i s
našimi programy nechápat tento čas
(společně s Jáchymem Topolem) jen
jako období plných ledniček.
My se o to alespoň pokusili. Například našimi Andělskými dny (3.
– 31.12.), kterými se tak zapojujeme
do vánočních oslav na celém území
našeho města. Jde o pestrý výběr
filmových pásem či celovečerních
snímků, jejichž spojujícím námětem
je právě anděl, nebe či křesťanská
tematika. Andělské dny přinášejí
široké žánrové rozpětí, takže si určitě
vyberete. A současně už prodáváme také nové průkazky ARTkina
2007, které na nich můžete využít,
například na prémiích se vstupem
zdarma. Podobně můžete navštívit
i mimořádnou prémii ARTkina 2.1. jako poctu nedávno zesnulému Philippovi Noiretovi uvádíme skvostnou
oslavu filmu Bio ráj.
Premiéry přinášejí na přelomu
roků dva britské snímky - animovaný Spláchnutej a katastrofické
Potomky lidí s výborným obsazením a hudební složkou. Do kina
také vracíme Hřebejkovu Krásku v
nesnázích a na začátku roku 2007 i
Volver Pedra Almodovara.
Potkat se adventně (po nedávném koncertu Michala Prokopa)
můžete též na hudebních akcích,
například na výročním koncertu hradišťských El Chorra a Rudých koster. Nebo na tříkrálovém koncertu
Hradišťanu s příznačným názvem
Ohlédnutí, kterému předchází vernisáž stejnojmenné výstavy.
Josef Korvas,
ředitel MK UH

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

21. čt 16.00 Nebe nad Berlínem – Německo 1987 / 140 min. / přístupný / titulky / na průkazku zdarma, ostatní 40 Kč
18.30 Kráska v nesnázích – ČR 2005 / 110 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč
20.30 Rytíři nebes – USA, Francie 2006 / 139 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
22. pá 17.30 Rytíři nebes – USA, Francie 2006 / 139 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Kráska v nesnázích – ČR 2005 / 110 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč
20.00 El Chorro – 5 let kakofonie, Alone in the Silence, DNB ... 50 Kč
23. so 17.30 Rytíři nebes – USA, Francie 2006 / 139 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
19.00 Pungent Stench (A) + support
20.00 Kráska v nesnázích – ČR 2005 / 110 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč
24. ne
nehrajeme
25. po 20.30 Bassta Fidli vol. 3: djs Ink Flo, Pekkar,... – bar Mír / 50 Kč
26. út 17.30 Miluji Tě k sežrání – USA, Kanada 2006 / 96 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
20.00 Život Briana – Velká Británie 1979 / 94 min. / přístupný / titulky / 35, 45 Kč
20.00 Rudé kostry, Vladivojna La Chia & Banana – 120 Kč
27. st 15.30 Anděl Páně – ČR 2005 / 90 min. / přístupný / 25, 35 Kč
17.30 Miluji Tě k sežrání – USA, Kanada 2006 / 96 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
20.00 Transylvania - Francie 2006 / 103 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 55, 65 Kč
28. čt 16.00 Mléčná dráha – Francie, Německo, Itálie 1969 / 105 min. / titulky / na průkazku zdarma, ostatní 40 Kč
18.00 Spláchnutej – Velká Británie 2006 / 86 min. / přístupný / animovaný / dabing / 75 Kč
20.00 Potomci lidí – Velká Británie 2006 / 109 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
29. pá 17.30 Spláchnutej – Velká Británie 2006 / 86 min. / přístupný / animovaný / dabing / 75 Kč
20.00 Potomci lidí – Velká Británie 2006 / 109 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
30. so 15.30 Spláchnutej -– Velká Británie 2006 / 86 min. / přístupný / animovaný / dabing / 65, 75 Kč
17.30 Spláchnutej – Velká Británie 2006 / 86 min. / přístupný / animovaný / dabing / 75 Kč
20.00 Potomci lidí – Velká Británie 2006 / 109 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
31. ne 15.30 Hvězda betlémská – ČR 1970 – 1983 / 62 min. / 25, 35 Kč
17.30 Monty Python a Svatý Grál – Velká Británie 1975 / 89 min. / přístupný / titulky / zdarma na průkazku ZF a ART
1. po
nehrajeme
2. út 15.30 Spláchnutej – Velká Británie 2006 / 86 min. / přístupný / animovaný / dabing / 75 Kč
17.30 Potomci lidí – Velká Británie 2006 / 109 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
20.00 Bio Ráj (pocta P.Noiretovi) – Itálie 1988 / 123 min. / titulky / prémie ZF a Art
3. st 15.30 Spláchnutej – Velká Británie 2006 / 86 min. / přístupný / animovaný / dabing / 65, 75 Kč
17.30 Potomci lidí –Velká Británie 2006 / 109 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
20.00 Potomci lidí – Velká Británie 2006 / 109 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
20.00 Záviš - kníže pornofolku … – ČR 2006 / 147 min. / od 15 let / 45, 55 Kč / Hvězdička
4. čt 16.00 Intolerance – USA 1916 / 107 min. / přístupný / titulky / na průkazku zdarma
18.00 Po hlavě do prdele – ČR 2006 / 90 min. / od 15 let / 85 Kč
20.00 Smrtící nenávi2t – USA 2006 / 92 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
5. pá 17.30 Smrtící nenávi2t – USA 2006 / 92 min. / od 12 let / titulky/ ŠÚ / 70 Kč
20.00 Po hlavě do prdele – ČR 2006 / 90 min. / od 15 let / 85 Kč / Hvezdička
20.00 Volver – Španělsko 2006 / 120 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
6. so 17.30 Po hlavě do prdele – ČR 2006 / 90 min. / od 15 let / 85 Kč
20.00 Smrtící nenávi2t – USA 2006 / 92 min. / od 12 let / titulky/ ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička
20.00 Volver – Španělsko 2006 / 120 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
7. ne 17.00 Tříkrálový přípitek , vernisáž výstavy Ohlédnutí
18.00 Hradišťan - Tříkrálový večer s ohlédnutím za uplynulým rokem – 150, 170 Kč
20.00 Drumway vol. 4.: djs Dak, Bear, Mýwal – bar Mír / 20 Kč
8. po 17.30 Smrtící nenávi2t – USA 2006 / 92 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Kupec benátský – USA 2006 / 138 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
9. út 17.30 Kupec benátský – USA 2006 / 138 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu – Německo 2005 / 109 min. / titulky / 45, 55 Kč
20.00 Smrtící nenávi2t – USA 2006 / 92 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička
10. st 15.30 Kubula, Kuba Kubikula a zimní pohádky – ČR 1956-1970 / 65 min. / 25, 35
17.30 Kupec benátský – USA 2006 / 138 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
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Koncert
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Koncert
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ART
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filmové premiéry a novinky

Naše tipy

			

Potomci
lidí
čtvrtek 28. 12. - středa 3. 1.

Planeta Země, rok 2027. Svět podléhá beznaději a anarchii a po čím dál zoufalejších pokusech o nalezení a odstranění příčiny neplodnosti lidstva už jen čeká na zázrak.

Bijásek

Bijásek
ART

ART
Bijásek

ART
Zlatý fond

Volver
pátek 5.1. - sobota 6. 1.

Do kina vracíme ještě jednou novinku známého španělského režiséra s půvabnou herečkou Penelope Cruz v hlavní roli. Snímek je
čerstvým držitelem několika výročních evropských cen Felix 2005.

Kupec
benátský
pondělí 8. 1. - středa 10. 1.

Slavná a nadčasová hra W.Shakespeara sleduje dramatické i komické zvraty osudu a
štěstěny skupiny křesťanských šlechticů, kteří
se zadluží židovskému lichváři.

Rytíři nebes

Flyboys / USA, Francie 2006 / 139 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: TONY BILL / Hrají: James Franco, Martin Henderson, Tchéky Karyo,
Jean Reno, Tyler Labine, Keith McErlean, Abdul Salis ad.
Akční drama z atraktivního prostředí stíhacích pilotů 1. sv.
války. Dobrodružství legendární Lafayettovy eskadry tvořené mladými americkými piloty, kteří se dobrovolně přihlásili do bojů ve Francii, je inspirováno skutečnými událostmi. Vydali se do Evropy hnáni touhou naučit se létat a zažít
dobrodružství. Ve válčící Francii se zpočátku naivní mladíci
naučili pravému smyslu přátelství, odvahy i lásky a získali
tak skutečné důvody, pro které stojí za to riskovat život. Akční záběry leteckých sekvencí byly vytvořeny pomocí zcela
nových digitálních kamer a technologických postupů. Producent filmu Dean Devlin má za sebou kasovní trháky jako
Den nezávislosti, Godzilla nebo Patriot. Režisér Tony Bill
má doma Oscara za produkci legendárního filmu Podraz s
Robertem Redfordem a Paulem Newmanem.

Kráska v nesnázích
ČR 2005 / 110 min. / od 15 let / ŠÚ / 80 Kč

ART

Miluji Tě k sežrání

Režie: TAKASHI SHIMIZU / Hrají: Sarah Michelle Gellar, Amber Tamblyn,
Edison Chen, Arielle Kebbel, Jennifer Beals, Joanna Cassidy ad.
Just Friends / USA, Kanada 2006 / 96 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
Volné pokračování horroru Nenávist. Když někdo zemře v
Režie: ROGER KUMBLE / Hrají: Ryan Reynolds, Anna Faris, Amy Smart,
záchvatu zlosti, zůstane po něm stín, který se postupně šíří
Chris Klein, Chris Marquette, Alanis Morissette ad.
na další oběti a nedá jim spát, dokud je nedožene k šílenBláznivá romantická komedie s nejasným koncem. Před- ství anebo sebevraždě... Dokáže někdo zastavit kletbu?
stavte si, že milujete krásnou ženu, ale ona vás pokládá „jen“ Tambllyn se dostane pod stejnou kletbu, jaká postihla její
za svého nejlepšího kamaráda. A právě když se jí konečně sestru Gellar. Nadpřirozené síly, které naplňují člověka zlorozhodnete říci, že jí milujete, nastane nejtrapnější situa- bou a nenávistí, spojí dohromady několik lidí, kteří se snaží
ce vašeho života... „Ty seš strasně hodnej a ta co tě bude odhalit tajemství a zachránit si životy.
mít, bude hrozně moc šťastná, ale já bych chtěla, abychom
zůstali jenom přátelé.“ Tak schválně, kdo alespoň jednou v
životě neslyšel tato slova?
Španělsko 2006 / 120 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70Kč
Režie: PEDRO ALMODÓVAR / Hrají: Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola

Volver

Potomci lidí

Children of Men / Velká Británie 2006 / 109 min. / od 15 let / tit. / 70 Kč
Režie: ALFONSO CUARÓN / Hrají: Clive Owen, Julianne Moore, Michael
Caine, Danny Huston, Charlie Hunnam, Chiwetel Ejiofor, Pam Ferris, Peter
Mullan, Claire-Hope Ashitey, Oana Pellea ad.
Poslední živý ať zhasne světlo. Planeta Země, rok 2027.
Už devatenáct let se nenarodilo jediné dítě. Svět podléhá
beznaději a anarchii a po čím dál zoufalejších pokusech
o nalezení a odstranění příčiny neplodnosti lidstva už jen
čeká na zázrak. Do nedaleké budoucnosti nás ve své temné a šokující vizi uvádí režisér Alfonso Cuarón (Mexická jízda, Harry Potter a vězeň z Azkabanu), který se inspiroval
slavnou stejnojmennou sci-fi novelou královny detektivek P.
D. James. Díky totalitnímu zřízení dokáže jediná Velká Británie odolávat všeobjímajícímu chaosu. Platí za to sice strašnou cenu - občanská práva jsou velmi okleštěna a občasné pokusy o odpor brutálně potlačovány, ale Theovi (Clive
Owen), londýnskému byrokratovi, který už jen pasivně čeká
na svůj konec, je to úplně jedno. Ovšem jen do chvíle, než
se s pytlem na hlavě ocitne v kufru dodávky a posléze stane tváří v tvář své bývalé lásce Julian (Julianne Moore), která stojí v čele jedné z mnoha odbojových skupin a má pro
Thea speciální úkol...

Dueñas, Blanca Portillo, Yohana Cobo ad.
Novinka známého španělského režiséra s půvabnou herečkou Penelope Cruz v hlavní roli. V současném Madridu
existuje spousta živých čtvrtí, kde přistěhovalci z různých
španělských provincií sdílejí své sny, životy a osudy s celou
řadou dalších etnických skupin. Film Návrat vypráví příběh
žen ze tří různých generací, které v tomto prostředí díky
své dobrosrdečnosti, odvaze a nezměrné vitalitě přežívají
Flushed Away /Velká Británie 2006 / 86 min. / přístupný / animovaný /
všechny nástrahy života - občas dokonce i samotnou smrt.
dabing / 75 Kč
Jsou jimi Raimunda (Pénelope Cruz), která je vdaná za nezaRežie: DAVID BOWERS, SAM FELL / V českém znění: Zbyšek Pantůček,
městnaného dělníka a má dospívající dceru (Yohana Cobo),
Tereza Bebarová, Martin Zahálka, Lukáš Hlavica, Pavel Soukup, Bohdan
její sestra Sole (Lola Dueñas), která se živí jako kadeřnice,
Tůma ad.
a jejich matka (Carmen Maura), která i se svým manželem
Někdo skončí tam dole. Když Shrek potkal Wallace s Gro- uhořela. Duch matky se zjeví nejprve své sestře a poté Sole
mitem, respektive když spojila své síly slavná animační - přestože těmi, s kým má dosud nevyřízené záležitosti, jsou
studia - DreamWorks a Aardman, vznikla svěží animovaná Raimunda a její sousedka Agustina. Tak začíná příběh, ktekomedie Spláchnutej, stojící na precizní americké počí- rý je stejně složitý jako jednoduchý a stejně dojemný jako
tačové animaci a okouzlujícím britském humoru, který je krutý. Příběh, který ovlivní všechny ženy v rodině i jejich nejopravdu pro každého. Roddy je trochu snobský myšák z bližší okolí. Ocenění: Cena pro nejlepší herečku, cena pro nejlepší scénář
lepší společnosti, který se nešťastnou náhodou ocitne v a nominace na Zlatou palmu – MFF Cannes 2006, Nejlepší film roku – MFF
odpadním potrubí, které vede do drsného světa, v němž San Sebastián. 4x Felix 2005 (evropská filmová cena).
nepřežije každý, a obzvlášť ne taková bábovka. Roddy
naštěstí potkává myší Amazonku Ritu, která mu pomůže
postavit se znovu na nohy a nakonec i stát se hrdinou.
The Merchant of Venice / USA 2006 / 138 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ
/ 70 Kč
Režie: MICHAEL RADFORD / Hrají: Jeremy Irons, Al Pacino, Joseph
ČR 2006 / 90 min. / od 15 let / 85 Kč
Fiennes, Gregor Fisher, Charlie Cox, Anton Rodgers, John Sessions, Ben
Režie: MARCEL BYSTROŇ / Hrají: Nella Boudová, Dana Černá, Jiří Vohnout, Whishaw ad.Novinka známého španělského režiséra s půvabnou herečOndřej Vetchý, Veronika Žilková, Ian Hamilton, Petr Jákl, Jitka Ježková,
kou Penelope Cruz v hlavní roli.Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph
Jiří Mádl, Beata Greneche, Petr Ratimec, Zuzana Malypetrová, Tadeáš
Fiennes a Lynn Collins v adaptaci slavné hry Williama
Hrdina ad.
Shakespeara. Slavná a nadčasová hra Williama ShakeJdi do klidu, stíhanej můžeš bejt až od patnácti... Co se sta- speara sleduje dramatické i ko-mické zvraty osudu a
ne, když se třináctiletý kluk zamiluje do své spolužačky? Co štěstěny skupiny křesťanských šlechticů, kteří se zadluží
se stane, když se jeho matka, kazatelka křesťanského sbo- židovskému lichváři. Benátky, 16. století: Bohatý a bezru, vášnivě zamiluje do osoby, které zachránila život? Co citný židovský lichvář Shylock (Al Pacino) půjčuje peníze
se stane, když se jeho otec, profesionální zabiják, zamilu- křesťanským šlechticům, kteří se dostanou do úzkých.
je do atraktivní manželky skotského gangstera? Otec, pan Jednoho dne požádá lichváře o půjčku vážený kupec
Vohnout, je doma považován za idiota a bačkoru. Venku je Antonio (Jeremy Irons), který má veškerý majetek na moři.
ale zabiják, který střílí gangstery, aniž by o tom rodina měla Peníze potřebuje pro svého mladého, zamilovaného přítenejmenší tušení... Příběh tvoří tři linie vyprávění, které se le Bossania (Joseph Fiennes), aby mu pomohl získat ruku
vzájemně doplňují, prolínají a končí o Štědrovečerní večeři. krásné Portie (Lynn Collins). V případě včasného nesplaTato provokativní komedie je určená nejen příznivcům čer- cení dluhu požaduje Shylock libru masa z Antoniova těla.
ného humoru.
Antoniovy lodě jsou zničeny při bouři a Shylock žádá
dohodnutou pokutu za nedodržení smlouvy. Bossanio a
Portia chtějí Antoniovi pomoci, Shylock však jejich peníze
nepřijme a trvá na smluvené libře masa... Velkolepá kosThe Grudge 2 / USA 2006 / 92 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
týmní podívaná září hvězdným hereckým obsazením.

Spláchnutej

Kupec benátský

Po hlavě do prdele

Výstava
Koncert
Party

ART

Bijásek

Režie: JAN HŘEBEJK / Hrají: Anna Geislerová, Jana Brejchová, Jiří
Schmitzer, Emília Vášáryová, Martin Huba, Josef Abrhám, Roman Luknár,
Jiří Macháček, Jan Hrušínský, Petr Čtvrtníček ad.
Nový film scenáristy Petra Jarchovského a režiséra Jana Hřebejka o věčném rozporu mezi rozumem a citem. Stejnojmenná báseň (Kráska v nesnázích) Roberta Gravese inspirovala
Jana Hřebejka a Petra Jarchovského k vytvoření milostného
příběhu mladé ženy (Aňa Geislerová) řešící dilema lásky ke
dvěma mužům (Roman Luknár a Josef Abrhám), dilema mezi
sexuální závislostí a zajištěnou budoucností pro sebe a své
děti (Adam Mišík a Michaela Mrvíková), dilema vztahů ke své
matce (Jana Brejchová) a otčímovi (Jiří Schmitzer) a ke své
tchýni (Emília Vášáryová). Film Kráska v nesnázích je plný
vypjatých zvratů i komických a paradoxních rozuzlení se strhujícími hereckými výkony.

Smrtící nenávi2t

Bijásek (středa a neděle 15.30), Malovásek

Anděl
Páně
neděle 27. 12. 15.30 hod.

ČR 2005 / 90 min. / přístupný / 25, 35 Kč
Režie: JIŘÍ STRACH / Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Josef Somr, Oldřich
Navrátil, Jana Štěpánková, Zuzana Stivínová II., Jiří Bartoška, Klára
Issová, Gabriela Osvaldová, Anna Geislerová, Veronika Žilková, Jiří Pecha,
Jiřina Jirásková, Stanislav Zindulka ad.

Je časné ráno, v předvečer Štědrého dne, a celé
nebe se chystá na velkolepé oslavy Ježíškových narozenin. Panna Marie se svatou Veronikou pečou hory
cukroví, Tři králové chystají dort a sbor andílků nacvičuje koledy. Jen jeden anděl jakoby tu byl navíc a
jakoby se každému jen pletl pod nohy – Petronel.

ČR 1970 – 1983 / 62 min. / 25, 35 Kč
Režie: Režie: Z. MILER, H. TÝRLOVÁ, G. DEITCH / Výtvarník: M.
Hluchaničová, L. Kadlček, A. Horák.
Vánoční pásmo pohádek: Hvězda Betlémská,
Vánoce u zvířátek, Veselé vánoce aneb Karlíkovo dobrodružství, Babička čarodějka, Král a
skřítek, Mikeš se učí mluvit, Krtek hodinářem,
Krtek a zápalky.

Kubula, Kuba
Kubikula a zimní
pohádky

Roddy je trochu snobský myšák z lepší společnosti, který se nešťastnou náhodou ocitne v odpadním potrubí, které vede do drsného světa, v němž
nepřežije každý, a obzvlášť ne taková bábovka. Roddy naštěstí potkává myší Amazonku Ritu, která mu
pomůže postavit se znovu na nohy a nakonec i stát
se hrdinou.

středa 10. 1. 15.30 hod.

Projekt Malovásek finančně podporuje

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

Pungent Stench +
El Chorro – 5
support
let kakofonie, sobota
23. 12. 19.00 hod.
Alone in the
Bassta
Fidli vol.3
Silence, Davipondělí 25. 12. 20.30 hod. bar Mír
50 Kč
dovy
nové
brýle
pátek 22. 12. 20.00
50 Kč
Rudé kostry,
Vladivojna La
Chia
& Banana
úterý 26. 12. 20.00 hod.
120 Kč
Rakouská death metalová legenda na Míru.

Vánoční party.

Slavnostní výroční koncert (jak jinak než předvánoční) kapely El Chorro! Je to už 5 let co se z jejich
kytar ozval první rozladěný tón. A je tu i speciální
akce: Každý, kdo má v den koncertu (22.12. 2006)

pět nebo padesát let, má vstup na koncert zdarma a
dokonce obdrží speciální průkazku s přístupem do
zákulisí kapely.

Skupina Banana existuje od roku 2002. Vladivojna
La Chia je bakalářkou výtvarného umění a pořádá
vlastní výstavy, spojené mnohdy s koncerty skupiny. V letošním roce vyšlo třetí CD skupiny Vladivojna La Chia a Banana s názvem Jungle. Uherskohradišťské Rudé Kostry vznikly v roce 1996 a od svých
thrashmetalových začátků urazily dlouhou cestu. RK
za léta působení i nepůsobení v různých kapelách
nepřišly ani o špetku pubertální lásky k tvrdé, energické hudbě, ale ztratily trpělivost s nespočetnými klišé, která dnes metal v nejširším slova smyslu svazují.
Výsledkem tohoto přístupu je hutný akustický rock s
osobně laděnými českými texty, o čemž se můžeme
přesvědčit na albu Kytice lží (2002).

Připravujeme: 19.1. Innoxia corpora (punk), Cathead (punkrock), Idioti nové doby (punk), Alone In
The Silence (metalcore), 20.1. Rammstein Revival show, 26.1. Bassta Fidli vol. 4 ad.

Výstavy

Zlatá éra českého Ohlédnutí +
filmového plakátu: Tříkrálový
přípitek
7. 1. – 26. 1. foyer kina Hvězda
Filmové plakáty
z30. 11.60
a 70. let
– 31. 12. foyer kina Hvězda

Koletivní fotografická výstava s námětem událostí v
oblasti folkloru v roce 2006.

Výstava filmových plakátů představí práce předních
českých grafiků a výtvarníků Milana Grygara, Vratislava Hlavatého, Zdeňka Kaplana, Karla Vaci, Karla
Machálka, Josefa Vyleťala, Olgy Vyleťalové-Poláčkové, Karla Teissiga ad. Vystavené plakáty jsou součástí prodejní sbírky plakátů filmové galanterie Terryho
ponožky. „Chceme v prodeji upřednostňovat hlavně
ty filmy, které v řadových prodejnách zůstávají neprávem ve stínu komerčnějších titulů. Obchod nabídne
také mnoho raritních záležitostí, např. bollywoodské
plakáty, v ČR nikdy nevydané filmy na DVD a další
lahůdky“, komentuje Petr Jirásek, ředitel kina Světozor, v němž obchod Terryho ponožky sídlí.
www.terryhoponozky.cz

Volver
pátek 5. 1. 20.00 hod.

Volver / Španělsko 2006 /
120 min. / od 15 let / titulky /
ŠÚ / 60, 70 Kč
Více informací ve Filmových premiérách.

A tou nocí nevidím
ani
jedinou hvězdu
úterý 9. 1. 20.00 hod.

Vánoční filmová nadílka
ČR 1956 - 1970 / 65 min. / 25, 35 Kč
Režie: J. KARPAŠ, G. SEKO, J. UNGRÁD / Výtvarník: Z. Miler, M. Štěpánek, J. Ungrád.
Příhody medvědáře Kuby Kubikuly, medvídka Kubuly
a strašidla Barbuchy: Jak šli nadělovat, Jak postavili sněhuláka, Sněhové dovádění, Veselé vánoce.

Připravujeme
své psy. Spadený dům, lů a rozluštění mnoha
dům z marihuany i milispojení hudby, obrazu
ardová vila podnikatele.
a komentujícího slova
Lední medvědi, sokoli, lišky. Písně Milana pravděpodobně nepostaZáviše Smrčky. Svět čí jediné shlédnutí.
podle Karla Vachka. Angerr- www.csfd.cz
„Vari, vari, vari, já jsem
kokot starý,“ zpívá v úvodu i na konci nového Vachkova filmu obscénní písničkář Záviš, který sám sebe tituluje Knížetem pornofolku. Mezi tím se se slavnostním ceremoniálem
pohřbívají psi na hřbitově psích celebrit, režisér si nasazuje
ochranný kornout, který vyhrál v Jihlavě a který se nasazuje
psům, aby se neokousávali, dlouze přednáší na FAMU o
tom, jak je třeba dělat filmy, lidé po sobě házejí rajčata a
o kus dál vyprávějí zmlácení technaři z Czechteku a socha
Kryštofa Kintery tluče hlavou do zdi.

Hvězda
betlémská
neděle 31. 12. 15.30 hod.

Spláchnutej
sobota 30. 12., středa 3. 1. 15.30 hod.
Velká Británie 2006 / 86 min. / přístupný / animovaný / dabing
/ 65, 75 Kč
Režie: DAVID BOWERS, SAM FELL / V českém znění: Zbyšek Pantůček,
Tereza Bebarová, Martin Zahálka, Lukáš Hlavica, Pavel Soukup, Bohdan
Tůma ad.

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.)

(neděle 14.30 hod.)

Jsou tady Vánoce, což se do značné míry odráží i v našem programu. V posledních ARTech tohoto roku se můžete pobavit
u „pythonovských“ komedií Život Briana či Monty Python a Svatý Grál, nebo se můžete nechat unést živelností roadmovie Transylvania. Po Novém roce uvedeme jako prémii ARTu i Zlatého fondu nezapomenutelný italský snímek Bio Ráj, který je oslavou
kina a kinematografie. Vstup je možný pouze zdarma na průkazku, což pro členy ARTu znamená nutnost zakoupit si nový
průkaz na rok 2007 v pokladně kina Hvězda (po zaregistrování na http://registrace.mkuh.cz). Mezi dalšími ARTy najdeme nový
dokumentární snímek Karla Vachka s názvem takřka nekonečným Záviš - kníže pornofolku pod vlivem..., Almodóvarův zdařilý Volver, německý snímek o Boženě Němcové A tou nocí nevidím ani jedinou hvězdu, nebo třeba hvězdně osazeného Kupce benátského.
Na zajímavé tituly se mohou těšit i členové Zlatého fondu kinematografie, v němž uvádíme Wendersovo Nebe nad Berlínem,
Buňuelovu Mléčnou dráhu a slavný velkofilm D.W. Griffithe Intolerance. Pěknou podívanou.

Život
Briana
úterý 26. 12. 20.00 hod.

Life of Brian / Velká Británie
1979 / 94 min. / přístupný /
titulky / 35, 45 Kč (v období
15. – 31. 12. platí stará i nová
průkazka ARTkina)
Režie: TERRY JONES / Scénář: G.Chapman, J.Cleese,
T.Gilliam, E.Idle, T.Jones,
M.Palin / Kamera: Peter
Biziou / Hudba: Geoffrey Burgon, písně Eric Idle a Michael Něco tak zábavného se
Palin / Hrají: Terry Jones, Gra- vidí skutečně málokdy.
ham Chapman, Michael Palin, Přitom to v žádném příJohn Cleese, Eric Idle, Terry padě není zábava „za
Gilliam, Ken Colley, Gwen každou cenu“, naopak,
Taylorová, Terrence Bay- jde o velmi inteligentler, Sue Jones-Daviesová ad. ní humor, ale tím byli
Krátce po „znesvěce- koneckonců Monty
ní“ artušovské pověsti Pythoni známí vždycky.
ve filmu Monty Python
Monty Python a Sv. Radyo - www.acfk.cz
Grál se proslulá britská komediální skupina vrhla s poťouchlou radostí na téma
ještě více tabuizované a kontroverzní. Vinou finančních problémů byl však snímek dokončen až v roce 1979. Biblická fraška o nedobrovolném „Mesiášovi“, který je omylem
již od narození považován za Spasitele (ačkoli pro takovou
roli nemá sebemenší předpoklady) a který také ve třiatřiceti letech skončí na kříži, načrtává absurdně rozvernou a
přidrzlou paralelu ke Kristovu životnímu osudu. Excentrická
satira si však nedělá bezuzdnou legraci ze života skutečného Ježíše (ten se ve filmu objeví pouze v jedné scéně, v
níž káže na hoře), ale ze života člověka, jenž se sice narodil ve stejný den v Betlémě, ale v nesprávné stáji, a jenž
byl „paralelně“ lapen do víru podobných událostí jako Kristus. Navzdory tomu snímek vyprovokoval bouřlivou reakci
mnoha křesťanských i židovských náboženských spolků,
které film obviňovaly z rouhačství a z kacířství. Život Briana se však právě takovému náboženskému fanatismu a
davové hysterii krutě vysmívá. Ještě jízlivěji se pošklebuje „radikálním“ politickým ideologiím, schovávajícím se za
prázdnými revolučními hesly a za směšným politikařením.

Transylvania
středa 27. 12. 20.00 hod.

Francie 2006 / 103 min. / od 15
let / titulky / ŠÚ / 55, 65 Kč (v
období 15. – 31. 12. platí stará i
nová průkazka ARTkina)
Režie: TONY GATLIF / Scénář:
Tony Gatlif / Kamera: Céline
Bozon / Hudba: Tony Gatlif, Delphine Mantoulet / Hrají: Asia
Argento, Amira Casar, Birol Unel,
Horečnatý kolotoč
Alexandra Beaujard ad.
Hudební road movie o barev, rytmů, citů, vášní
tom, že každý máme uv- uprostřed zasněženého
nitř svou zemi. Nejno- Rumunska. Dokonalý
vější film Tonyho Gat- koncert s jedinečnou
lifa (Exil, Gadjo Dilo) zpěvačkou, při jejímž
o životě „na cestě“, o zpěvu lze snadno zapohledání svého místa na menout na mnoho filmozemi, o lásce a novém vých nedostatků.
životě. Tony Gatlif se ve Kateřina Svatoňová - www.filmpub.cz
svém filmu vydává společně s hlavní hrdinkou
Zingarinou, kterou ztvárnila vynikající Asia Argento, na cestu do Transylvánie, kde tato mladá Francouzka hledá svou
ztracenou lásku, rumunského muzikanta Milana. Putuje po
krajině se svou kamarádkou Marií a pátrá po muži, který ji
ukradl srdce – když však potká neukotveného překupníka
starožitností Čangala, její život se změní. Můžete se těšit
na živelnou hudební složku filmu, ke které svými skladbami
přispěl i samotný režisér. Film byl nadšeně přijat kritikou i publikem
při uvedení na letošním festivalu v Cannes.

Monty Python
a
Svatý Grál
neděle 31. 12. 17.30 hod.

Monty Python and the Holy Grail / Velká Británie 1975 / 89 min. / přístupný / titulky / zdarma na průkazku ZF a ART (v období 15. – 31. 12. platí
stará i nová průkazka ARTkina)
Režie: TERRY GILLIAM, TERRY JONES / Scénář: G. Chapman, J. Cleese, T.
Gilliam, E. Idle, T. Jones, M. Palin / Kamera: Terry Bedford / Hudba: De
Wolfe a Neil Innes (písně) / Hrají: Graham Chapman, John Cleese, Ter-

ry Gilliam, Eric Idle, Terry
Jones, Michael Palin, Connie
Boothová, Carol Clevelandová, Neil Innes, Bee Duffellová,
John Young ad.
Monty Python a Svatý Grál je první z filmů
proslulé britské komediální skupiny, ve kterém se šestice sehra- Migrace vlaštovek a
ných komiků pokusila kokosových ořechů,
vyprávět souvislý pří- vědecké usvědčení čaroběh. „Monty Pythoni“ dějnice, oslavné písně
totiž ve svém filmovém na zbabělost sira Robina,
debutu And Now for hádanky u Mostu smrSomething
Comple- ti, to je jen pár naprosto
tely Different (1971, A dokonalých momentů
teď něco úplně jiného) tohoto svérazného putopřišli pouze se sérií
vání za Svatým Grálem.
svých nejlepších televizních výstupů. Artu- Jalu - www.acfk.cz
šovská legenda, patřící
k nejdůležitějším pilířům anglosaské křesťanské mytologie,
se v rukou kultovní komediální skupiny musela podrobit zdrcující zkoušce: jako vážná a vznešená záležitost samozřejmě poskytla dostatek patosu na to, aby bylo co shazovat a
zesměšňovat.

Bio
Ráj
úterý 2. 1. 20.00 hod.

Nuovo cinema Paradiso / Itálie 1988 / 123 min. / titulky /
prémie ZF a ART
Režie: GIUSEPPE TORNATORE / Scénář: Peter Fernandez, Giuseppe Tornatore
/ Kamera: Blasco Giurato
/ Hudba: Andrea Morricone, Ennio Morricone / Hrají:
Philippe Noiret, Jacques Per- Kéž je v našich vzpomínrin, Salvatore Cascio, Marco kách taky nějaký ten lasLeonardi, Agnese Nano, Anto- kavý a moudrý Alfrédo,
nella Attili, Pupella Maggi, který v nás cosi rozpoIsa Danielli ad.
znal a v rozhodující okaÚsměvný italsko-francouzský snímek Bio Ráj mžik řekl: utíkej, žij, tvoř,
natočil mladý režisér miluj a nevracej se... A
Guiseppe Tornatore kéž jsme ho poslechli.
podle vlastního námě- Kleopatra - www.acfk.cz
tu a scénáře. Podobně
jako v téže době Ettore Scola ve svém filmu Splendor, i
on si vybral za námět vyprávění o slávě a postupném úpadku venkovského kina. Hrdina, úspěšný režisér Salvatore Di
Vita, se po letech vrací do rodného městečka na Sicílii na
pohřeb promítače Alfreda, který mu kdysi vlastně nahrazoval otce, padlého ve druhé světové válce, a zároveň mu přiblížil magický svět filmu. Vtipný a laskavý žánrový obrázek,
umně balancující na hranici sentimentu a nostalgie, se stal
hereckou příležitostí pro Philippa Noireta; neméně kvalitně
je obsazena i dětská role, v níž malý Salvatore Cascio okouzluje svou tvárností a bezprostředností. Snímek uvádíme jako poctu
nedávno zesnulému p.Noiretovi. Ocenění: Na 42. MFF v Cannes 1989 získal
film Zvláštní velkou cenu poroty (ex aequo se snímkem Bertranda Bliera
Příliš krásná pro tebe), Zlatý glóbus a Oscara za nejlepší zahraniční film.

Záviš -

kníže pornofolku pod vlivem Griffithovy Intolerance a
Tatiho
Prázdnin…
středa 3. 1. 20.00 hod. (*)
ČR 2006 / 147 min. / od 15
let / 45, 55 Kč
Režie: KAREL VACHEK / Scénář: Karel Vachek / Kamera:
Karel Slach / Hudba: Záviš
Po stopách třínohého psa a dvounohého
režiséra na cestě českým dneškem a československou minulostí:
Čtyřletý Edvard Beneš
zachraňuje život rodičům, šedesátiletý Václav Klaus hraje i nehraje
tenis, socha tluče hlavou do zdi. Lidé bojují
v kečupu a pohřbívají

Množstvím témat, která
jsou během něho probrána či jen letmo naznačena a zase opuštěna, je
to rozmáchlé dílo. Na
pochycení všech detai-

Durch diese nacht sehe
ich keinen einzigen stern /
Německo 2005 / 109 min. /
titulky / 45, 55 Kč
Režie: DAGMAR KNÖPFEL /
Scénář: Dagmar Knöpfel /
Kamera: Jan Malíř / Hudba:
Aleš Březina / Hrají: Corinna
Harfouch, Bolek Polívka, Petr Snímek je postavený na
Forman, Ondřej Vetchý, Anna neopakovatelném herecPolívková, Taťána Fischerová, kém výkonu Corinny HarLibuše Geprtová ad.
fouch, s jejímž výrazem
Intimní snímek natoče- neožívá idealisticky ploný podle posledních
chý obraz šťastné Barundrásavých dopisů, kteky z Babiččina údolí či
ré Božena Němcová
adresovala z Litomyšle oficiální portrét objevujísvým přátelům a dětem. cí se ve všech učebnicích,
Uchýlila se tam po roz- ale Halasovy verše ze
chodu s manželem, aby sbírky Naše paní Božena
konečně byla samostat- Němcová.
ná a mohla psát. Záro- Jalu - www.acfk.cz
veň však věděla, že její
nemoc postupuje a na všechno je už pozdě. Nejde o oslavný životopis spisovatelky ani o příběh českého národního
obrození. Představuje nový, moderní pohled na Němcovou
jako na světovou osobnost formátu Virginie Woolfové či Fridy Kahlo. Je to portrét ženy, která za právo být sama sebou
bojovala proti společenským konvencím, lidské malosti
a někdy i sama proti sobě. Vynikající výkon Corinne Harfouchové doplňuje plejáda českých herců. Nejzajímavější
česko-německý kulturní počin posledních let. Uvedení filmu je
součástí tématu B.Němcová a divadlo na plátně – viz i současné zkoušení
J.A.Pitínského ve Slováckém divadle.

Kupec
benátský
středa 10. 1. 20.00
hod.

The Merchant of Venice /USA
2004 / 138 min. / od 12 let /
titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
Režie: MICHAEL RADFORD
/ Scénář: Michael Radford /
Kamera: Benoit Delhomme /
Hrají: Jeremy Irons, Al Pacino, Joseph Fiennes, Gregor
Fisher, Charlie Cox, Anton
Rodgers, John Sessions ad.
Více informací ve Filmových premiérách.

V druhé polovině
ledna nabízíme
Filmové premiéry

11.–17. 1. Eragon
USA 2006 / Režie: STEFEN FANGMEIER
11.–14. 1. Parfém: Příběh vraha
Francie, Španělsko, Něm. 2006 / Režie: TOM TYKWER
18.–21. 1. Pravidla lži
ČR 2006 / Režie: ROBERT SEDLÁČEK
19.–24. 1. Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu

USA 2006 / Režie: LARRY CHARLES

25.–31. 1.

Obsluhoval jsem anglického krále

ČR, SR, Německo, Maďarsko 2005 / Režie: JIŘÍ MENZEL

Zlatý
fond
Čt. 18. 1. 16.00 Všechno, co jste

chtěli vědět o sexu ( ale báli jste se…)
USA 1972 / Režie: WOODY ALLEN
Čt. 25. 1. 16.00 Mechanický
pomeranč
Velká Británie 1970 / Režie: STANLEY KUBRICK

ARTkino			
Po. 15. 1. 20.00 Match Point 		
– Hra osudu
Út. 16. 1. 20.00 Sólokapr
Anglie, USA 2006 / Režie: WOODY ALLEN
Út. 23. 1. 20.00 Zrcadlo
Velká Británie, USA 2005 / Režie: WOODY ALLEN
SSSR 1975 / Režie: ANDREJ TARKOVSKIJ

Bijásek				
Ne. 14. 1., St. 17. 1. 15.30

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Nebe nad Berlínem čtvrtek
Intolerance
4. 1. 16.00 hod.

čtvrtek 21. 12. 16.00 hod.

Německo 1987 / 140 min. /
USA 1916 / 107 min. / přípřístupný / titulky / na průstupný / titulky / na průkazkazku zdarma, ostatní 40 Kč
ku zdarma
Režie: WIM WENDERS / ScéRežie: D.W. GRIFFITH / Scénář: Wim Wenders, Peter
nář: D.W. Griffith / Kamera:
Handke / Kamera: Henri AléG.W. Bitzer / Hudba: Joseph
kan / Hudba: Jürgen Knieper
Carl Breil / Hrají: Elmo Lin/ Hrají: Bruno Ganz, Solveig
coln, Lillian Gish, Erich von
Intolerance je beze sporu
Dommartinová, Otto Sander, Jeden z nejkrásnějších
Stroheim, Wallace Reid, Tod
vyvrcholením Griffithova
Curt Bois, Peter Falk, Hans německých filmů, co
Browning, King Vidor, Doug- tvůrčího umění. Spojení
Martin Stier, Elmar Wilms, jsem kdy viděla. Asi nejlas Fairbanks, Bessie Love, čtyř zdánlivě odlišných
Sigurd Rachman, Beatrice víc se mi líbil kontrast
Donald Crisp ad.
příběhů s ústředním
Manowski ad.
„Otec filmové režie“ motivem marnosti a
snových pasáží s těmi
Německo-francouzský
(prosadil dramatizují- zmaru lidského konání, a
dost krutě realistickýfilm Nebe nad Berlínem mi nebo černobílých s
cí a psychologizující špatným koncem, kromě
se svou formou i námě- barevnými (film začne
detail, zaktivoval úlohu příběhu ze současnosti.
tem vymyká běžné fil- být barevný vždy, když
kamery, osvětlení, inter- Véča - www.csfd.cz
mové produkci. Jeho Damiel něco pocítí, a
punkce, herce, zavedl
osou je příběh dvou potom, když se stane
retro-vsuvky, dokonale pracoval s paralelní a křížovou monnovodobých andělů, z člověkem). Někdy jsem
táží, gradoval napětí zrychlováním frekvence záběrů z různichž jeden, Damiel, sice měla problém plně
ných časoprostorových rovin, vytvořil katalog dodnes platse vzdá věčnosti kvůli pochopit hloubku filosoných syžetových a žánrových prototypů...), vyznavač Bible,
ženě Marion a stává se fických úvah, které pronáDickense a Emersonovy filosofie soběstačnosti a mravního
člověkem. Andělé, jak šeli anděl Damiel a jeho
zdokonalování, vnímá životní konflikty jako pravý idealista, v
si je vysnil režisér Wim láska artistka Marion, ale
kategoriích abstraktního dobra a zla, se sklonem k meloWenders se svým dlou- to nic nemění na tom,
dramatismu. Ve velkolepě vypravené babylónské evokaci
holetým spolupracovní- že jsem si z kina odneschtěl přetrumfnout všechno dosud natočené v tomto žánkem Peterem Hand- la nepopsatelně krásný
ru (v čele s italskou Cabírií), naopak v decentním příběhu
melancholický pocit jakékem, podléhají spíše
Krista se inspiroval dokumentaristickými Pašijemi, ozdohosi smíření se.
řádu jakéhosi metafybenými rozptýleným světlem a velebností rytmu. Evokace
zického intelektu než Lynn - www.csfd.cz
Bartolomějské noci s modře vitrážovanými scénami zaujme
boží vůli; jejich oblíbevyužitím lesku dlažebních kostek a stropů v dekoraci a má
ným místem není kostel, ale berlínská knihovna, kde se kon- nadnesený herecký projev v divadelním stylu společnosti
centrují lidstvem vytvořené duchovní hodnoty. Schopnost Film d‘art, která začátkem 10. let propagovala velké hvězdy
andělů sledovat myšlenky lidí dovoluje autorům vyprávět v jeviště. Střih spojuje v stále kratších pasážích různé eponezvykle širokém záběru nejen drobné lidské osudy, ale i chy v příbězích, prostoupených historickou naivitou, ale
osud tehdy ještě rozděleného Berlína, který se jim jeví jako čtvrtý příběh s motivem stávky dělníků a dramatem justičnísyntéza reality a symbolu nejen Německa, ale i celého svě- ho omylu je inspirován mentalitou Ameriky s charakterizací
ta. „Historické místo pravdy“ podle nich potřebuje mír více sociálních vrstev, tlumočením individuálních prožitků a psynež kterékoli jiné místo na zemi. – Wenders ztotožnil kame- chologických stavů. Kromě nepochybných přínosů objeru s pohledem andělů a osvobodil ji i klasicky chápaný pří- víme ve filmu i Griffithovu slabost: sklon k megalománii a
běh od tíže času, osoby a místa. Dějem prolíná natáčení nevkusu. Tehdejší průměrný divák ještě nedokázal z plátfilmu z období nacismu, jehož hlavní protagonista, známý na číst všechny složité významy, střídání časových rovin jej
americký herec Peter Falk, hraje v příběhu sice sám sebe, mátlo a tak tvůrce, investující 1,9 mil. dolarů, zbankrotoval a
ale také jednoho z bývalých andělů. Důležitou postavou je i neúspěch ho rozdrtil jako podnikatele i tvůrčí osobnost.
básník Homér, který ztělesňuje jakousi přetrvávající paměť
města a jeho osud. Autoři zdůrazňují hodnoty „dětského“
pohledu na svět. Damiel jako člověk začíná svůj nový život
Projekt Zlatý fond kinematografie finančně
bez zvyků a názorů a se stejnou chutí jako děti. Snímek dedikopodporuje
vaný „bývalým andělům“ Francoisi (Truffautovi), Andreji (Tarkovskému) a
Jasudžiróovi (Ozuovi) dostal Cenu za režii na 40. MFF v Cannes 1987.
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Mléčná dráha

čtvrtek 28. 12. 16.00 hod.

Francie, Německo, Itálie
1969 / 105 min. / titulky /
na průkazku zdarma, ostatní 40 Kč
Režie: LUIS BUŇUEL / Scénář: Luis Buñuel, Jean-Claude
Carrière / Kamera: Christian
Matras / Hudba: vybral Luis
Buñuel / Hrají: Paul Frankeur,
Laurent Terzieff, Alain Cuny,
Bernard Verley, Michel Pic- Surrealistický slepenec,
coli, Pierre Clémenti, Edith těžící z magie dogmat,
Scobová ad.
která, ač jsou podávána
Zatímco Paříž se otřá- neuvěřitelným způsobem
sala studentskými bou- a zcela bez jakéhokoliv
řemi roku 1968, zacho- přiblížení, nezapřou svoji
val Luis Buñuel svou nosnou sílu a přitažlivost.
pověstnou duchovní Ono to v první řadě není
vyrovnanost a v Mléč- zesměšnění, snímek má
né dráze vyslal dvojici spíše charakter nezávandráků na neobvyk- vazné hry, pohrávající
lou cestu, na výpravu si s pilíři křesťanského
po dvou tisíciletích náboženství. Nejabsurdnější je asi závěrečná
křesťanství a dějin církzmínka o přesné exaktve. Španělské Santianosti všeho uváděného,
go de Compostela je
protože podávané inforvýznamné poutní mísmace jsou vlastně pomíto, kam ve středověku chanými útržky, slepechodívalo vyznačenou nými možná záměrně s
cestou přes půl milio- cílem vysmívat se, možná
nu poutníků ze všech jenom s cílem dosáhnout
zemí Evropy, aby ucti- co nejvíce zábavného
li památku svatého zmatku. Výroky církevJakuba. Podle legendy ních soudů řešící spleosvětlovala místo svět- tité teologické otázky v
cových ostatků hvěz- ústech malých děvčátek.
da, proto se této ces- Zajímavým způsobem
tě říkalo také „mléčná stylizovaný Ježíš - kolorodráha“. Dva poutníci, vaný do jakéhosi kýče - a
mladší Jean a starší jeho podobenství, které
Pierre, se na ní ocitají v neznalého velmi udiví.
druhé polovině 20. sto- Film hodnotím vysoko
letí. Ač je jejich putová- zvláště díky jeho vyprávění vedeno jedním cílem, cí struktuře, pohrávající
nemá podobu lineární si s časem i s osobami.
cesty. Peripetie, do kte- Pohrobek - www.csfd.cz
rých se dostávají, zahájí setkání s mužem v černém plášti, který jim doporučí, aby
smilnili s nevěstkou. Rada, jejíž význam je zpočátku nejasný,
najde v příběhu své naplnění, neboť hrdinové se pohybují
mezi realitou a fantazií, ve kterém se vede polemika s církevními dogmaty i jejich herezemi. Ocenění: Interfilm Award na
MFF v Berlíně 1969, kde byl film promítán mimo soutěž.

David Wark Griffith

(* 22.1. 1875 - † 23.7. 1948)
David Wark Griffith pocházel z jižní
farmářské rodiny,
finančně
zruinované za americké
občanské
války.
Začínal jako novinář v provinčních
časopisech. Přešel
ke kočovné divadelní společnosti jako
herec a pokoušel se o psaní divadelních her. 1907-08
působil jako herec a scenárista nejprve u Edisonovy
výrobny filmů, pak u společnosti Biograph, kde se stal
v letech 1908-13 jedním z hlavních režisérů a kde měl
umělecký dohled nad celou produkcí. V té době natočil přes 300 krátkých filmů, v nichž debutovaly mj. Mary
Pickfordová, sestry Lillian a Dorothy Gishové, Mae Marshová, Bessie Loveová. V těchto filmech většinou adaptoval známá díla Londona, Tolstého, Maupassanta aj.
Pod vlivem italských monumentálnich historických filmů
vytvořil 1913 svůj první dlouhý film Princezna z Betulie (Judith
of Bethulia), 1914 expresionisticky laděné drama Svědomí
zločinu (Avenging Conscience) podle dvou povídek E. A. Poea,
a Boj pohlaví (Battle of the Sexes). Po úspěchu velkého historického obrazu z let občanské války Zrození národa (The Birth
of a Nation, 1914-15), v němž nezakrytě projevil sympatie k
Jihu, založil spolu s Thomasem Incem a Mackem Sennettem společnost Triangle, na níž byl přímo zúčastněn
produkcí 39 filmů (mj. i některých filmů Fairbanksových).
1916 režíroval ve vlastní produkci gigantickou fresku
Intolerance, kde v historických paralelách o lidské nesnášenlivosti rozvíjel souběžně děj ve čtyřech časově oddělených epizodách. Nákladný film pohltil celé Griffithovo
jmění a dostal ho do dluhů, z nichž se již nikdy plně nevymanil. 1917-18 režíroval protiněmecký film The Heart of the
World (Srdce světa), pak romantické drama Věrné srdce (True
Heart Susie) a Venkov proti městu (Romance of Happy Valley), 1919
Pomsta svědomí (The Girl Who Stayed at Home), Hlas ze záhrobí (The
Greatest Question), Z ponurých dnů (Scarlet Days), a další významné dilo, dickensovsky laděný Zlomený květ (Broken Blossoms)
s Lillian Gishovou a Richardem Barthelmessem. 1920
drama Mrtev před zákonem (Love Flower), dále 1921 Děti velké revoluce (Orphans of the Storm) se sestrami Gishovými. V
celé své další tvorbě již nedosáhl uměleckých úspěchů
z dřívějších let. Neúspěchy dalších filmů ho roztrpčily,
natočil však přesto ještě několik snímků (Fanfáry lásky (The
Drums of Love), Nebezpečné stáří (Battle of the Sexes), film Dáma z
dlažby (Lady of the Pavements) ad.). V době příchodu zvuku
stál již stranou. Na počátku třicátých však vytvořil jestě životopisný film Abraham Lincoln s Walterem Hustonem,
který v jeho tvorbě znamenal čestný, nikoli však hmotný úspěch. 1931 vytvořil svůj poslední film The Struggle
(Zápas), příběh notorického alkoholika; film u diváků propadl. Griffith zanechal na dobro filmové práce a zemřel
po bezmála dvacetileté nucené nečinnosti v losangeleské nemocnici.

