leden 2
10. - 28. 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

Projekt 100 a
nový Hrabal
Rok se s rokem sešel a je tu už třinácté pokračování putovní přehlídky Projekt 100. Také letos přináší
nabídku deseti (my v Hradišti v průběhu ledna a února uvádíme jen 9
snímků) kvalitních a oceněných filmů
- ať už se jedná o světové novinky a
vítěze festivalových přehlídek (Zvedá se vítr, Taxidermia, Tsotsi)
nebo klasická a na plátně postrádaná díla (Mechanický pomeranč,
Na sever severozápadní linkou,
Cleo od pěti do sedmi ad.). V
našem kině přehlídku slavnostně
zahájíme v pátek 19. ledna vítězným filmem loňského festivalu v Cannes, titulem Zvedá se vítr Angličana
Kena Loache. Na zahájení nebudou
chybět ani mimořádné bonusy - např.
originální zdravice jiného Angličana,
herce Malcolma McDowella známého např. z Mechanického pomeranče nebo snímku Kdyby..., ukázky
dalších filmů Projektu 100 - 2007,
jednáme i o uvedení rozhovoru s
režisérem Loachem.
V letošní nabídce Projektu oproti
minulým ročníkům chybí zástupce česko-slovenského filmu. Tuto
absenci však určitě vyváží premiéra
čerstvé adaptace románu Bohumila
Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále, kterou po letitých sporech a peripetiích natočil Jiří Menzel. Uvidíme, zda po letech neztratil
spojení s hrabalovsky pábitelským
světem.
Dětské a dospívající diváky snad
potěší fantazy Eragon, ještě mladší
nastupující kinofily pak nestárnoucí
Krteček nebo půlvýroční výstava
z nedělních Malovásků, kde naleznou určitě i své výtvory.
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

10. st 20.00 Kupec benátský – USA 2004 / 138 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
11. čt 16.00 Zamilovaný Shakespeare – USA, VB 1998 / 122 min. / přístupný / na průkazky zdarma, 40 Kč
18.15 Eragon – USA 2006 / 104 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč
20.15 Parfém: Příběh vraha – Francie, Španělsko, Německo 2006 / 147 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
12. pá 17.30 Eragon –USA 2006 / 104 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 80Kč
19.30 Parfém: Příběh vraha – Francie, Španělsko, Německo 2006 / 147 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
13. so 17.30 Eragon – USA 2006 / 104 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč
19.30 Parfém: Příběh vraha – Francie, Španělsko, Německo 2006 / 147 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
14. ne 14.30 Modelování dráčků z terakoty - modelování dráčků podle plakátu nebo vlastní fantazie
15.30 Eragon – USA 2006 / 104 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 70, 80 Kč
17.30 Eragon – USA 2006 / 104 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč
19.30 Parfém: Příběh vraha – Francie, Španělsko, Německo 2006 / 147 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
15. po 18.00 Eragon – Velká Británie 2006 / 86 min. / přístupný / animovaný / dabing / 75 Kč
20.00 Match Point - Hra osudu - VB, USA 2005 / 124 min. / od 12 let / titulky / 45, 55 Kč
16. út 16.00 Eragon – USA 2006 / 104 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč
18.00 Eragon – USA 2006 / 104 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Sólokapr – VB, USA 2006 / 96 min. / od 12 let / titulky / 50, 60 Kč
17. st 15.30 Eragon – USA 2006 / 104 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 70, 80 Kč
17.30 Eragon – USA 2006 / 104 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Malá miss Sunshine – USA 2005 / 102 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
18. čt 16.00 Všechno, co jste chtěli vědět o sexu... – USA 1972 / 87 min. / od 15 let / tit. / na průkaz zdarma
17.45 Dobrý ročník – USA 2006 / 117 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Pravidla lži – ČR 2006 / 115 min. / od 15 let / 70 Kč
19. pá 17.30 Pravidla lži – ČR 2006 / 115 min. / od 15 let / 70 Kč
17.30 Borat: Nakoukání do amerycké... – USA 2006 / 83 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč / Hvězdička
20.00 Dobrý ročník – USA 2006 / 117 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička
20.00 Zvedá se vítr (slavnostní zahájení Projektu 100) – VB 2006 / 127 min. / tit. / od 15 let / 50, 60 Kč
20.00 Innoxia corpora, Idioti nové doby,... – Mír - bar /60 Kč
20. so 17.30 Borat: Nakoukání do amerycké... – USA 2006 / 83 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
17.30 Dobrý ročník – USA 2006 / 117 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička
20.00 Zvedá se vítr – VB 2006 / 127 min. / titulky / od 15 let / 50, 60 Kč
20.00 Pravidla lži – ČR 2006 / 115 min. / od 15 let / 70 Kč / Hvězdička
20.30 Rammstein Members Club, Everdream – 90 Kč
21. ne 14.30 Malování Krtečka barvami – kolektivní malování dětí na velký papír
15.30 Krtkova narozeninová jízda – ČR 1971 – 1985 / 65 min / 25, 35 Kč
17.30 Pravidla lži – ČR 2006 / 115 min. / od 15 let / 70 Kč
20.00 Dobrý ročník – USA 2006 / 117 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Borat: Nakoukání do amerycké... – USA 2006 / 83 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč / Hvězdička
22. po 20.00 Borat: Nakoukání do amerycké... – USA 2006 / 83 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
23. út 17.30 Borat: Nakoukání do amerycké... – USA 2006 / 83 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
20.00 Zrcadlo – SSSR 1975 / 102 min. / titulky / 50, 60 Kč
24. st 15.30 Krtkova narozeninová jízda – ČR 1971 – 1985 / 65 min. / 25, 35 Kč
17.30 Borat: Nakoukání do amerycké... – USA 2006 / 83 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
20.00 Mechanický pomeranč – Velká Británie 1970 / 137 min. / od 15 let / titulky / 50, 60 Kč
25. čt 16.00 Mechanický pomeranč – Velká Británie 1970 / 137 min. / od 15 let / titulky / na průkazku zdarma, ostatní 60 Kč
18.30 Obsluhoval jsem anglického krále – ČR, SR, SRN, Maďarsko 2006 / 100 min. / od 12 let / 85 Kč
20.15 Obsluhoval jsem anglického krále – ČR, SR, SRN, Maďarsko 2006 / 100 min. / od 12 let / 85 Kč
26. pá 17.30 Obsluhoval jsem anglického krále – ČR, SR, SRN, Maďarsko 2006 / 100 min. / od 12 let / 85 Kč
20.00 Obsluhoval jsem anglického krále – ČR, SR, SRN, Maďarsko 2006 / 100 min. / od 12 let / 85 Kč
20.30 Bassta Fidli vol. 4: Jahodový komponent,... – 50 Kč
27. so 17.30 Obsluhoval jsem anglického krále – ČR, SR, SRN, Maďarsko 2006 / 100 min. / od 12 let / 85 Kč
20.00 Obsluhoval jsem anglického krále – ČR, SR, SRN, Maďarsko 2006 / 100 min. / od 12 let / 85 Kč
20.00 This Is What I Call Popular Music vol. 6: Zeměžluč ...
28. ne 14.30 Stavění sněhuláků – tvoření sněhuláků z polystyrénu a bublinkového obalu
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Malovásek
Bijásek
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ART

filmové premiéry a novinky

Bijásek

ART
Zlatý fond

Naše tipy

			

jméno je opravdu jméno vraha. Kromě sugestivní atmosféry se za největší devízu filmu dají označit herecké výkony.
Režiséru Robertu Sedláčkovi se podařilo setřít rozdíl mezi
osvědčenými profesionály a debutanty a z jednotlivých partů složit pozoruhodný herecký koncert.

Eragon
čtvrtek 11. 1. - středa 17. 1.

Chudý farmářský chlapec najde v Dračích
horách podivný modrý kámen. Z toho se vyklube dračí vejce a dobrodružství je za dveřmi...

Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku
slavnoj kazašskoj národu

pátek 19.1. - středa 24. 1.
Britský komik Sacha Baron Cohen jako kazachstánský televizní reportér Borat, který vyráží
do USA, aby zjistil jak se tam žije.

P 100-2007Koncert

Obsluhoval jsem
anglického
krále
čtvrtek 25. 1. - středa 31. 1.

Dlouho očekávaná filmová verze románu
Bohumila Hrabala v režii Jiřího Menzela. V
hlavní roli bulharský herec Ivan Barnev a
Oldřich Kaiser.

P 100-2007

Koncert
Malovásek

Eragon

USA 2006 / 104 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 80 Kč
Režie: STEFEN FANGMEIER / Hrají: Edward Speleers, Sienna Guillory,
Garrett Hedlund, Jeremy Irons, Djimon Hounsou, John Malkovich, Robert
Carlyle, Máté Haumann, Alun Armstrong ad.

Bijásek

P 100-2007
Bijásek

P 100-2007
P 100-2007

Party

Koncert
Malovásek

Po Harrym Potterovi, Pánovi prstenů a Letopisech Narnie
přichází další dobrodružné fantasy. Chudý farmářský chlapec Eragon najde v Dračích horách podivný modrý kámen.
Zprvu ho chce pouze zpeněžit a zabezpečit jím rodinu na
nadcházející krutou zimu, jenže když se z kamene „vyklube“ dračí vejce a z něj později dračí mládě - Safira, uvědomí si, že stojí tváří v tvář dobrodružství, které sahá vysoko
nad jeho možnosti. Jeho prostý život přes noc zanikne a
on se ocitne v novém, nebezpečném světě intrik, kouzel a
válek. Pouze se starodávným mečem a moudrým průvodcem musí Eragon se Safirou zdolávat nebezpečné situace
a odolávat temným silám v království, kterému vládne král,
jehož zlo nezná hranic. Dokáže Eragon naplnit své předurčení a převzít břímě legendárních Dračích jezdců? Osud
království možná leží v jeho rukou. Román Eragon se stal
na knižním trhu senzací a v roce 2003 se jej během pouhých 6 měsíců prodalo přes milion výtisků. Také v České
republice se kniha stala ihned po svém vydání bestsellerem. Na jaře roku 2006 byl vydán druhý díl plánované trilogie Eldest.

Parfém:
Příběh vraha

Perfume: The Story of a Murderer /Francie, Španělsko, Německo 2006 /
147 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: TOM TYKWER / Hrají: Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman,
Rachel Hurd-Wood, Sara Forestier, Corinna Harfouch, Karoline Herfurth ad.
Novinka německého režiséra Toma Tykwera (Lola běží o
život) o věčné tpouze po dokonalosti. Film podle známého

bestselleru Patricka Süskinda je věnován nejpodceňovanějšímu z lidských smyslů: čichu. Od dob Edgara Allana Poa
nikdo nenapsal tak dokonalý thriller. Jean-Baptiste Grenouille má vlastnost génia – svým nosem dokáže zachytit,
detailně popsat a charakterizovat všechny vůně, které se
kolem něj mihnou. Okamžitě rozpozná jejich složení, míru
použitých komponentů, čehož využívá pro výrobu těch nejúžasnějších parfémů na světě. Zoufale však touží po vytvoření dokonalé vůně. Naprosto zbavený citu se rozhodne vytvořit démonickou vůni, jejíž základní esencí bude vůně mladé
dívky, nevinné a čisté. A učiní pro to vše... Filmařsky skvostné
dílo podpořila nejen výtečná kamera, ale i obdobně kvalitní
dekorace (Uli Hanisch – Princezna a bojovník, Nebe) a kostýmy (Pierre-Yves Gayraud – Úplné zatmění, Dva bratři).

Borat: Nakoukání
do amerycké
kultůry na obědnávku slavnoj
kazašskoj národu

Borat: Cultural Learnings of America for make benefit glorious… /USA
2006 / 83 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
Režie: LARRY CHARLES / Hrají: Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Pamela
Anderson ad.

Dobrý ročník

The Good Year / USA 2006 / 117 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: RIDLEY SCOTT / Hrají: Russell Crowe, Albert Finney, Marion Cotillard, Abbie Cornish, Tom Hollander, Freddie Highmore ad.
Film, při jehož natáčení se proslulý režisér Ridley Scott
(Gladiátor) podruhé sešel s oscarovým hercem Russellem
Crowem, vypráví příběh londýnského experta v oboru investic Maxe Skinnera (Crowe), který se po smrti svého strýčka
vrací na vinici, kde prožil nejkrásnější část dětství. Přestože
chce hodit minulost za hlavu a vinici co nejdříve prodat, v
okamžiku příjezdu do čarokrásné oblasti na jihu Francie se
začne odvíjet zcela nová a opojná kapitola jeho života, v jejímž průběhu v sobě nalezne to, co už od dětství postrádá.
Snímek vznikl podle stejnojmenného románu Petera Maylea (jehož námět vymyslel Mayle spolu se svým dlouholetým
přítelem Ridleym Scottem). Scott se kromě režijní taktovky
ujal také role producenta. Do podoby filmového scénáře
román adaptoval Marc Klein. Po boku Crowea se ve filmu
objeví vážený filmový veterán Albert Finney v roli zesnulého
strýce Henryho, který svému synovci předal životní moudrost, Marion Cotillard (Velmi dlouhé zásnuby) v roli majitelky kavárny, jež svým půvabem Maxovi učaruje, Abbie Cornish (Somersault) v roli Maxovy domnělé, dlouho ztracené
sestřenice, která je údajně oprávněnou dědičkou vinice,
Tom Hollander (Piráti z Karibiku - Truhla mrtvého muže) v
roli jeho nejlepšího přítele a Freddie Highmore (Hledání
Země Nezemě) jako mladý Max.

Pravidla lži

ČR 2006 / 115 min. / od 15 let / 70 Kč
Režie: ROBERT SEDLÁČEK / Hrají: Jiří Langmajer, Klára Issová, Jan Budař,
Jaromír Dulava, David Novotný, Igor Chmela, Petra Jungmanová, Martin
Stránský, Jana Janěková, Jaroslav Plesl, Zuzana Fialová ad.
Dvanáct lidí, kteří se nechali dobrovolně zavřít na statku na
Šumavě. Dobrovolně se zřekli svobody. Manuálně pracují (živí sami sebe) a navzájem si pomáhají překročit svou
minulost. Na jeden rok. Vztahy jsou rovnoprávné; nikdo
nemůže mít hlavní slovo. Zakázány jsou erotické vztahy.
Ale vydržte to, když muži a ženy jsou pohromadě a témat k
hovoru je tak málo! Za porušení pravidel komunity ale hrozí
vyloučení. Pracují nervy a pudy. Jolana (Petra Jungmanová)
je slabá holka a Milan (Jiří Langmajer) zase silný chlap...
Porušovat pravidla tam, kde se tolik hraje na pravdu znamená rozvrátit všechno a ohrozit všechny. Brzy mezi ně přijde
někdo nový (David Švehlík). A někdo další (Igor Chmela) si
pak vzpomene, že jedna smrt tam venku, byla vražda. Náhody nejsou. Zabil někdo z nich. Co mělo být dávno mrtvé,
se vrátilo. Nálož pod barákem začala odpočítávat. Jde o to,
jak rychle se ze zmatku vynoří konkrétní jméno. a jestli to

Borat Sagdijev je šestým nejznámějším Kazachem a nejlepším televizním reportérem Kazašské státní televize,
která ho vyšle do USA, aby zde natočil dokument o této
„zemi neomezených možností“. A případně si našel novou
manželku, protože tu starou tlustou mu znásilnil a roztrhal medvěd. Známý britský komik Sacha Baron Cohen
bývá pro své imitační a improvizační schopnosti často přirovnáván k Peteru Sellersovi. Ve svém pořadu „Da Ali G
Show“ úspěšně zasměšňuje slavné osobnosti i anonymní
lidi na ulici tím, že se vydává nejen za zaostalého nemytého kazašského reportéra Borata, ale také za britského
předměstského rappera Aliho G nebo za homosexuálního
německého módního komentátora Bruna. (Jeho celovečerní „Ali G - Film“ vyšel i u nás.) Film Borat je natočen
podobnou metodou. Cohen s filmovým štábem putuje po
Spojených státech a uvádí do rozpaků nic netušící lidi, kteří se domnívají, že jsou svědky natáčení skutečného dokumentu pro Kazašskou televizi. Cohen jde ovšem tentokrát
v drsnosti a politické nekorektnosti svého humoru mnohem dál, než bylo možné v televizní show. Nebude ušetřen nikdo! (Skutečná kazašská vláda nemá s tímto filmem
nic společného a oficiálně proti němu podala protest.).

Obsluhoval jsem
anglického krále

ČR, Slovensko, Německo, Maďarsko 2005 / 100 min. / od 12 let / 85 Kč
Režie: JIŘÍ MENZEL / Hrají: Oldřich Kaiser, Julia Jentsch, Milan Lasica,
Marián Labuda, Martin Huba, Josef Abrhám, Jiří Lábus, Jaromír Dulava,
István Szabó ad.
Dlouho očekávaný film Jiřího Menzela podle slavného
románu Bohumila Hrabala. Tématem Hrabalovy knihy je
životní dráha číšníka, později hoteliéra a nakonec cestáře v době politických zvratů první půle dvacátého století.
Mnohokrát v životě pocítí, že jím druzí opovrhují pro malý
vzrůst, pro sympatie k Němcům, pro jeho češství, proto, že
má původ odloženého dítěte, i pro osobitou životní filozofii.
Nikdy však nezatrpkne, neoplácí nenávistí, nemstí se. Touží
po bohatství a uznání ve své profesi, touží po milující ženě
- ale dostává se mi jich jen krátce. Není uznán ani jako árijec,
ani jako milionář...

Bijásek (středa a neděle 15.30), Malovásek

Modelování
dráčků
zneděleterakoty
14. 1. 14.30 hod.

Malování
Krtečka
barvami
neděle 21. 1. 14.30 hod.

Eragon
neděle 14. 1., středa 17. 1. 15.30 hod.

Krtkova narozeninová jízda
neděle 21. 1., středa 24. 1. 15.30 hod.
ČR 1971 – 1985 / 65 min / 25, 35 Kč

USA 2006 / 104 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 70, 80 Kč
Režie: STEFEN FANGMEIER / Hrají: Edward Speleers, Sienna Guillory,
Garrett Hedlund, Jeremy Irons, Djimon Hounsou, John Malkovich, Robert
Carlyle, Máté Haumann, Alun Armstrong ad.
Po Harrym Potterovi, Pánovi prstenů a Letopisech
Narnie přichází další dobrodružné fantasy. Chudý
farmářský chlapec Eragon najde v Dračích horách
podivný modrý kámen. Zprvu ho chce pouze zpeněžit a zabezpečit jím rodinu na nadcházející krutou
zimu, jenže když se z kamene „vyklube“ dračí vejce a
z něj později dračí mládě - Safira, uvědomí si, že stojí
tváří v tvář dobrodružství, které sahá vysoko nad jeho
možnosti. Jeho prostý život přes noc zanikne a on
se ocitne v novém, nebezpečném světě intrik, kouzel
a válek. Pouze se starodávným mečem a moudrým
průvodcem musí Eragon se Safirou zdolávat nebezpečné situace a odolávat temným silám v království,
kterému vládne král, jehož zlo nezná hranic.

www.projekt100.cz

Režie: Z. MILER, B. POJAR / Výtvarník: Z Miler, M Štěpánek.
Legendárnímu Krtečkovi, jedné z nejslavnějších českých kreslených postaviček, bylo nedávno přesně 50
let. Tyto velmi kulaté narozeniny oslavíme odpolednem plného pásma pohádek: Krtek a oslava, Krtek
a zajíček, Krtek a myška, Krtek a šťoura, Krtek a
kamarádi, Krtek a kachničky, Krtek a houby – nejrůznější dobrodružství slavného krtka, Psí kusy – o
medvídcích, kteří se setkají s pejskem hrajícím na
housle, Vodnická pohádka – staří vodníci vyprávějí
příběhy ze svého života a vodnické pohádky.

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

HC Flatland X-DAY (Nightwish
revival)
sobota 2O. 1. 20.00 hod.
Freestyle
BMX
sobota 13. 1. 20.00 hod.

90 Kč

Přehlídka bikerů republikové úrovně s live HC muzikou.

Diy hardcore/punk koncert. První akce nově vzniklého kolektivu „od úsvitu do soumraku“, který se chce
zabývat především pořádáním benefičních koncertů.

Revivaly dvou kapel světového formátu.

Bassta fidli vol.4:
djs
Jahodový
komponent,Luki,
Yarro,...
pátek 26. 1. 20.00 hod.
50 Kč
Další, tentokrát poněkud psychedeličtější party na
Míru. Info na: www.tvprodukt.net/bassta

Rammstein
Members Club

This Is What
I Call Popular
Music vol. 6:

Zeměžluč, Ilegality,
Aqva Silentia, Street
reviSpirit, Ne!budeme

(Rammstein
val), Everdream

sobota 27. 1. 20.00 hod.

110 Kč

Připravujeme: 16.2. -123 min., 17.2. This Is What I Call... vol. 7, 23. 2. Bassta fidli vol. 5, ...

Výstavy

Ohlédnutí

Koletivní fotografická výstava s námětem událostí v
oblasti folkloru v roce 2006. Za spolupráci na přípravě výstavy laskavě děkujeme firmám Joker a Foto
Šobáň.

vovou (jí později přisoudil roli typografky, matčiny kolegyně
z tiskárny), nakonec se rozhodl pro Margaritu Těrechovovou, v té době herečku Divadla leninského komsomolu v
Moskvě. Pracoval s ní pozoruhodným způsobem: Tarkovskij jí nedával dopředu číst scénář, aby sama v sobě provedla vnitřní zápas s hranou postavou. Těrechovová podala
nezapomenutelný výkon, po němž následovala další spolupráce na Tarkovského dramatizaci Hamleta (1977), kde
na své domovské scéně hrála královnu Gertrudu. Přestože
Zrcadlo nepostrádá řadu rozjímavých scén, oproti jiným
Tarkovského filmům obsahuje mnoho střihů a provést celkovou montáž tohoto díla nebylo jednoduché. Andrej Tarkovskij vzpomíná na 19 různých verzí, na chvíle bezradnosti
a utrpení, ale i na vnuknutí, kdy film sestříhal ani neví jak,
proti všem základům tradiční dramaturgie, a ve výsledku
geniálně. Ocenění: Donatellův David pro nejlepší zahraniční film, Itálie
(1980), Cena svatého Vincenta, Italnoleggio (1979).

Mechanický
Projekt
100 - 2007 středa
pomeranč
kino Hvězda 19. 1. - 22. 2.
24. 1. 20.00

Projekt Malovásek finančně podporuje

Innoxia corpora,
Cathead, Idioti
nové doby, Alone
In
The Silence 60 Kč
pátek 19. 1. 20.00 hod. bar Mír

Připravujeme
ství, která její nejbližší obklopují - hrůzu jí nahání především
její bratr, odborník na Prousta se sebevražednými sklony,
který se zrovna vrátil z nemocnice. Pak jsou zde mladší Hooverovi a jejich nepříliš reálné sny - obrýlená a mírně zakulacená sedmiletá Olive, která už se vidí s korunkou dětské královny krásy, a vzteklý teenager Dwayne, jenž je zapřísáhlým
obdivovatelem Nietzscheho a je pevně rozhodnut neříct
jediné slovo, dokud nebude přijat na leteckou akademii.
Třešničku na dortu představuje vulgární a požitkářský dědeček, který byl čerstvě vyhozen z domova důchodců za šňupání heroinu. Možná nejsou příkladem dokonalého duševního zdraví, ale když Olive díky šťastné náhodě dostane
příležitost účastnit se jako soutěžící prestižního klání Malá
Miss Sunshine, celá Hooverovic rodina jí dokáže být skvělou oporou. Všichni se naskládají do rezavějící dodávky a
vydají se na třídenní tragikomickou cestu plnou překvapení.
Na konci je čeká Oliviina velká premiéra, která celou rodinu
změní. Hit festivalu Sundance, kde byl tento film přijat s ovacemi vestoje, již získal po svém nedávném startu v USA 60 miliónů dolarů na tržbách.

Kolektivní malování dětí barvami na velký papír.

Předběhneme Bijásek a vymodelujeme dráčky podle
plakátu nebo vlastní fantazie.

7. 1. – 27. 1. foyer kina Hvězda

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.)

(neděle 14.30 hod.)

Malovásek 2006

(výstava prací za období září prosinec 2006)
28. 1. – 11. 2. foyer kina Hvězda
Výstava nejzdařilejších výtvarných prací dětí, které
navštívily Malovásek v období září až prosinec 2006..

S Allenem vstříc Projektu 100

Vítejte v novém roce, vítejte v nové sezóně ARTkina, kterou jsme již zahájili snímkem Bio Ráj. Nyní je na programu filmová
adaptace slavné Shakespearovy divadelní hry Kupec benátský, v níž si zahrál Al Pacino po boku Jeremy Ironse a Josepha Fiennese. Stejně jako jste se mohli na konci roku pobavit u „pythonovských“ komedií Život Briana a Monty Python a Svatý Grál, můžete
tak učinit také nyní u snímků z dílny Woodyho Allena (Všechno co jste kdy chtěli vědět o sexu..., Match Point - Hra osudu a Sólokapr).
Zábavu slibuje i hit loňského ročníku Sundance festivalu Malá Miss Sunshine, který je tragikomickou roadmovie o cestě jedné
rodinky napříč USA. A protože je leden, je tady také (už potřinácté) putovní filmová přehlídka Projekt 100/2007. Hradišťské
zahájení je naplánováno na pátek 19. ledna, kdy přehlídku odstartujeme vítězným snímkem z Cannes 2006 Zvedá se vítr
(režie: Ken Loach). Pokračovat budeme slavným snímkem Zrcadlo Andreje Tarkovského, Kubrickou adaptací kontroverzní knihy
Anthony Burgesse Mechanický pomeranč, Hitchcockovým dechberoucím thrillerem o „nepravém muži“ Na sever severozápadní linkou ad. Kompletní program Projektu 100/2007 v kině Hvězda najdete na: www.mkuh.cz/downloads/p100-2007.jpg

Kupec
benátský
středa 10. 1. 20.00 hod.

Scarlett Johanssonová zde hraje krásnou americkou dívku,
která vstoupí mezi Jonathana Rhys Meyerse a jeho ženu
Emily Mortimerovou. Matthew Goode je Emilyn bohatý bratr, který tuto zápletku odstartuje.

The Merchant of Venice /
USA 2004 / 138 min. / od 12
let / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
Režie: MICHAEL RADFORD
/ Scénář: Michael Radford
(podle hry Williama Shakeúterý 16. 1. 20.00 hod.
speara) / Kamera: Benoit
Scoop / Anglie, USA 2006 /
Delhomme / Hrají: Jeremy
96 min. / od 12 let / titulky
Irons, Al Pacino, Joseph Fien- Shakespeara lze zařadit
/ 50, 60 Kč
nes, Gregor Fisher, Charlie mezi největší génie draRežie: WOODY ALLEN / ScéCox, Anton Rodgers, John matu. S jakou přesností
nář: Woody Allen / KameSessions, Ben Whishaw ad. vystihuje všemožné lidra: Remi Adefarasin / Hrají:
Al Pacino, Jeremy Irons, ské charaktery, je obdivuScarlett Johansson, Woody
Joseph Fiennes a Lynn hodné. A vynikající také
Allen, Hugh Jackman, Romo- Allen je jako vždy vtipCollins v adaptaci slav- je, když někdo podobně
la Garai, Ian McShane, James ný, s ním i Scarlett, které
né hry Williama Shake- báječnou látku dokáže
Nesbitt, Colin Salmon ad.
napsal, pro sebe typické
speara. Slavná a nad- přenést do filmu. MichaDokonalý muž. Doko- dialogy, které jsme větčasová hra Williama elu Radfordovi se to
nalý příběh. Dokonalá šinou ve fimech zvyklé
Shakespeara sleduje povedlo.
vražda. Na vystoupení slýchat od něj, ta je navíc
dramatické i ko-mické Lynn - www.csfd.cz
mága Sida Watermana ještě skvělá a krásná
zvraty osudu a štěstěny
(Woody Allen) se mimo (jako v každém filmu, ale
skupiny křesťanských šlechticů, kteří se zadluží židovskému jiné přišla podívat také ty brýle nikdy víc). Jinak
lichváři. Benátky, 16. století: Bohatý a bezcitný židovský lich- studentka žurnalistiky je to typická allenovka
vář Shylock (Al Pacino) půjčuje peníze křesťanským šlech- Sondra Pransky (Scar- posledních let (vyjma
ticům, kteří se dostanou do úzkých. Jednoho dne požádá lett Johanson). Iluzio- Match Pointu, který mi
lichváře o půjčku vážený kupec Antonio (Jeremy Irons), kte- nista si ji vybere jako seděl mnohem víc), objerý má veškerý majetek na moři. Peníze potřebuje pro svého pomocnici pro svůj trik. vuje se zde u Allena častý
mladého, zamilovaného přítele Bossania (Joseph Fiennes), Jaké je její překvapení, motiv nadpřirozena a kriaby mu pomohl získat ruku krásné Portie (Lynn Collins). když se v bedně, kde minální zápletky zaobaV případě včasného nesplacení dluhu požaduje Shylock má zmizet, objeví duch lené do vtipného příběhu.
libru masa z Antoniova těla. Antoniovy lodě jsou zniče- zavražděného noviná- FrodoF - www.csfd.cz
ny při bouři a Shylock žádá dohodnutou pokutu za nedo- ře Joea Strombela (Ian
držení smlouvy. Bossanio a Portia chtějí Antoniovi pomo- McShane). Jediné co jí Joe stihne říci je to, že ví, kdo je
ci, Shylock však jejich peníze nepřijme a trvá na smluvené ‚tarotový vrah‘, a že proti němu má Sondra najít usvědčujílibře masa... Velkolepá kostýmní podívaná Kupec benátský cí důkazy. Začínající novinářka se, pod vidinou senzačního
září hvězdným hereckým obsazením. V roli hrabivého lich- článku, spolu se Sidem vydá po stopách domnělého vraváře exceluje démonický Al Pacino (Insomnie, Ďáblův advo- ha – britského aristokrata Petera Lymana (Hugh Jackman).
kát, Oscar za herecký výkon ve filmu Vůně ženy), bohatého Největší problém v pátrání nastane ve chvíli, kdy se Sonda čestného Antonia si zahrál šarmantní Jeremy Irons (Casa- ra do Petera zamiluje. Někdo tak sympatický přeci nemůže
nova, Království nebeské, Muž se železnou maskou) a zami- vraždit... Sólokapr je nová soudobá komedie scenáristy a
lovaného Bossania uhrančivý Joseph Fiennes (Nepřítel režiséra Woodyho Allena (Pozor na Harryho, Match Point
před branami, Zamilovaný Shakespeare, Královna Alžběta). – Hra osudu, Hollywood v koncích), který do hlavních rolí
obsadil nejen sebe, ale i další skvělé herce. V ústřední dvojici se nám představí překrásná Scarlett Johanson (Dívka s
perlou, Vějíř lady Windermerové, Match Point – Hra osudu)
a charismatický Hugh Jackman (X-Men, Kate & Leopold). V
roli zemřelého novináře uvidíme Iana McShanea (Jestliže je
úterý, musíme být v Belgii, Sexy Bestie).

Sólokapr

Match Point –
Hra
osudu
pondělí 15. 1. 20.00 hod.

Match Point / Velká Británie,
USA 2005 / 124 min. / od 12 let
/ titulky / 45, 55 Kč
Režie: WOODY ALLEN / Scénář: Woody Allen / Kamera:
Remi Adefarasin / Hrají: Scarlett Johansson, Jonathan RhysMeyers, Emily Mortimer, Matthew Goode, Brian Cox, Penelo- Výtečná thrillerová hříčka se scénářem, který
pe Wilton ad.
Drama o společen- je „hodně nad věcí“, tedy
ském vzestupu mla- nad zdánlivě stěžejními
dého muže a děsi- záludnostmi milostného
vých následcích jeho trojúhelníku. Nadmíru
ctižádosti. „Muž, kte- zábavné stylistické cvirý řekl ‚Raději bych čení s psychologickými
byl šťastný než dob- mouchami a připomínrý‘, viděl hluboko do kou, že Allen vždy pracoval s filmovým médiem
podstaty života. Lidé
jedinečně uvědomělým
se bojí čelit faktu, jak
způsobem.
ohromná část života
závisí na štěstí. Je děsi- Cival - www.csfd.cz
vé vědět, kolik toho
je mimo naši kontrolu. V tenisu jsou momenty, kdy míček
udeří do okraje sítě a na setinu vteřiny se může překulit
dopředu nebo zpátky. S trochou štěstí spadne dopředu a
vy vyhrajete. Nebo možná ne a vy prohrajete.“ Hlavní hrdina
se nedokáže rozhodnout mezi dvěma ženami a nenachází
cestu ven. Uchýlí se tedy k extrémnímu řešení. Děj filmu
zasadil režisér Woody Allen do anglické vyšší společnosti.

Malá Miss
Sunshine
středa 17. 1. 20.00 hod.

Little Miss Sunshine / USA
2005 / 102 min. / přístupný /
titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
Režie: JONATHAN DAYTON,
VALERIE FARIS / Scénář:
Michael Arndt / Kamera: Tim
Suhrstedt / Hudba: Mychael
Danna / Hrají: Steve Carell, Little Miss Sunshine
Toni Collette, Greg Kinnear, (odmítám používat zbyAlan Arkin, Abigail Breslin, tečný a nesmyslný český
název) patří k těm nenáPaul Dano ad.
Malá Miss Sunshine padný nezávislým filmům,
je nekonvenční ame- které si získají srdce
rická rodinná komedie, každého, budete se u
pojednávající o jedné z něj smát, budete plakat,
nejroztomileji dysfunkč- budete jej mít rádi.
ních rodin, jaké se v Matty- www.csfd.cz
poslední době objevily
na filmovém plátně. Nikomu z povedené rodiny Hooverových se příliš nedaří - ale určitě ne proto, že by se dostatečně nesnažili. Otec Richard, nezdolně optimistický motivační řečník, se zoufale snaží prodat svůj program, jak se stát
úspěšným v devíti krocích. víceméně bez úspěchu. Matku
rodiny a „strážkyni cti“ Sheryl neustále děsí výstřední tajem-

Zvedá
se vítr
pátek 19. 1., sobota 20.00 hod.

Anglie 2006 / 127 min. / titulky / od 15 let / 50, 60 Kč
Režie: KEN LOACH / Scénář:
Paul Laverty / Kamera: Barry Ackroyd / Hudba: George
Fenton / Hrají: Cillian Murphy, Padraic Delaney, Liam
Cunningham, Orla Fitzgerald,
Mary Murphy ad.
Ambiciózní francouzPodobně jako v přípa- sko-irsko-britské drama
dě do občanské války zakotvilo v hlavní soutěži
situované Země a svo- letošního ročníku festibody se Loach vrací valu v Cannes a nutno
do minulosti, aby pou- dodat, že si Zlatou palmu
kázal na problémy sou- nakonec i odneslo. Je to
časnosti, zvláště na jen další film točený pro
britskou účast v irácké akademiky či opravdu
válce. Název je citátem silná výpověď s citelným
z textu písně Roberta přesahem?
Dwyera Joyce z 19. sto- kOCOUR - www.moviezone.cz
letí. Příběh se odehrává v Irsku v letech 1919-23. Nečekejte však podobný historický film jako byl ve stejné době se odehrávající Michael
Collins Neila Jordana. Ten se ve výpravné produkci zaměřil na hlavní aktéry boje za nezávislost. Loach střídmějšími
prostředky a z jejich perspektivy sleduje osudy obyčejných
Irů. Bratři Damien a Teddy O’Donovanovi jsou svědky, jak
angličtí vojáci ubijí jejich známého jen proto, že nemluvil
anglicky. Teddy je členem, později místním předákem polovojenského oddílu Irské republikánské armády bojující za
nezávislost. Damien právě absolvoval medicínu a chce jít
pracovat do Londýna. Když ale cestou na vlak zažije další násilí na nevinných, vrátí se a vstupuje rovněž do IRA.
Bojovníci za osvobození získávají zbraně a zabíjejí okupační důstojníky. Teddy se dostane do zajetí, je mučen a posléze osvobozen. Když po dlouhých bojích dojde k jednáním
a mírové smlouvě, považují to někteří za vítězství. Část
Irska získává relativní samostatnost pod britským vlivem,
ale severní část ostrova zůstává součástí království. Cesty
bratrů se rozdělují. Jeden to bere jako vítězství, druhý jako
zradu spolubojovníků a bojuje dál. Tentokrát už ne proti Britům, ale proti zrádcům, kterými je vláda a její oficiální irská
armáda. Film získal Zlatou palmu za nejlepší film na MFF v Cannes 2006.

Zrcadlo
úterý 23. 1. 20.00 hod.

SSSR 1975 / 102 min. / titulky / 50, 60 Kč
Režie: ANDREJ TARKOVSKIJ
/ Scénář: Alexandr Mišarin,
Andrej Tarkovskij / Kamera: Georgij Rerberg / Hudba: Eduard Artěmjev / Hrají:
Margarita Těrechova, Ignat Pozeráš do minulosti ako
Danilcev, Filip Jankovskij, L. do zrkadla - vidíš seba.
Tarkovská, Alla Děmidovová, Hľadíš na svojho syna
Anatolij Solonicyn, Oleg Jan- - si to ty. Tvoja manželka
kovskij ad.
- tvoja matka. Spomínaš
Nejosobněji
laděné na svojho otca - si ako on.
dílo Andreje Tarkov- Všetko sa točí v kruhoch.
ského, v němž vzpo- Netreba mať strach. Všetmíná na své dětství a ko bude.
především na matku Aquarius - www.csfd.cz
jako určující osobu
svého života. Fascinující obrazy interiérů venkovské chalupy a moskevského bytu, podbarvené hypnotickými tóny
Eduarda Artěmjeva, jsou zdrojem mimořádného duchovního zážitku. Hrdinou Zrcadla je Alexej, muž středního věku,
který onemocní vážnou chorobou. Upoután na lůžko, rekapituluje svůj život a bílá místa paměti si objasňuje v rozhovorech se svou matkou. Je pozoruhodné, že Alexeje nikdy
nespatříme, na rozdíl od matky, kterou ztvárnila režisérova
skutečná matka, Maria Višňakovová. Oproti ní je postava
otce v pozadí, což koresponduje s Tarkovského zážitky z
dětství. Když mu byly tři roky, rodiče se rozvedli a on vyrůstal se svou mladší sestrou u matky. Po vypuknutí války se
všichni tři přesunuli na venkov do obce Jurjevec, kde byla
dřevěná chalupa plná knih a kde byl Tarkovskij v neustálém
kontaktu s přírodními živly, jež tvoří nedílnou součást poetiky jeho filmů - zvláště voda. S otcem, známým básníkem, se
vídal jen málokdy, ale i jej využil do svého filmu: Arsenij Tarkovskij v něm čte vlastní verše. Už z toho lze předpokládat,
že Zrcadlo nebude mít klasickou vyprávěcí stavbu. Časové
vrstvy se zde vzájemně prostupují a není snadné se v nich
zorientovat. Ani herecké obsazení nám v tom hned nepomůže, neboť Alexejovu matku a manželku Natalju hraje stejná herečka a Alexeje v období dopívání a jeho syna Ignata
představuje jeden a týž herec. Do role matky a manželky
zvažoval Tarkovskij obsadit Bibi Andersonovou, herečku
známou z filmů Ingmara Bergmana, případně Allu Děmido-

hod.

A Clockwork Orange / Velká
Británie 1970 / 137 min. / od
15 let / titulky / 50, 60 Kč
Režie: STANLEY KUBRICK /
Scénář: Stanley Kubrick /
Kamera: John Alcott / Hudba: Wendy Carlos, Ludwig
Fantastická Stanleyho
van Beethoven / Hrají: Malréžia spojila svoje sily s
colm McDowell, Patrick vynikajúcim, aj keď troMagee, Warren Clarke, Adri- chu pesimistickým príenne Corri, Philip Stone, Ste- behom a dala vzniknúť
ven Berkoff ad.
filmu, ktorý sa možno
O zfilmování knihy nebude páčiť každému,
Anthony
Burgesse no na ktorý určite nikto
nazvané Mechanický nikdy nezabudne - sála
pomeranč se uvažova- z neho typický chlad a
lo již v polovině 60. let, osobný odstup ako z
tedy několik let po jejím každého kubrickovho
vydání. Partu násilníků filmu a majster ma tu
měli hrát členové The opäť utvrdzuje v tom, že
Rolling Stones a jejich vo svojom remesle nemá,
vůdce Alexe pocho- teda nemal konkurenciu.
pitelně Mick Jagger. Melies - www.csfd.cz
Doba však na takový
film ještě nebyla zralá a bylo by možné natočit jen nízkorozpočtový snímek pro klubovou distribuci. Filmová práva
tehdy koupila malá produkční společnost, která je později
převedla na Warner Brothers. A podobně jako o deset let
dříve Vladimir Nabokov sám napsal filmový scénář Lolity,
tak i Burgess původně zadaptoval Mechanický pomeranč
– oba scénáře byly ale shodně odmítnuty a jejich poslední
verze vytvořil Stanley Kubrick. Ústředním tématem Mechanického pomeranče je otázka svobodné vůle. Ztrácíme své
lidství, když jsme zbaveni volby mezi Dobrem a Zlem? Má
stát právo nechat zločince projít šokovou terapií, po jejímž
absolvování už není schopen rozeznat rozdíl mezi Dobrem
a Zlem, a udělat z něj „mechanický pomeranč“? Vylít tedy
vaničku i s dítětem a dosáhnout toho, že člověk, který byl
„vědecky vyléčen“ z kriminality, tím zároveň může být zbaven
schopnosti vnímat umění a krásu vůbec? Ústřední postava Alex svým způsobem ztělesňuje nevědomí: člověka v
přírodním stavu, který projde „léčebnou kúrou“ a je „civilizován“. Jeho následný stav můžeme chápat jako neurózu
navozenou společností.

V první polovině
února nabízíme
Filmové premiéry

1.–4. 2.
Dokonalý trik
USA, Velká Británie 2006/ Režie: CHRISTOPHER NOLAN
1.–7. 2.
Déjá Vu
USA 2006 / Režie: TONY SCOTT
8.–14. 2.
Prázdniny
USA 2006 / Režie: NANCY MEYERS

Zlatý
fond
Čt. 1. 2. 16.00 Na Sever severozápadní linkou
Čt. 8. 2. 16.00 Bob Dylan ve filmu (Dont Look back / Last Waltz)
USA 1959/ Režie: ALFRED HITCHCOCK

Komponovaný program za účasti Jiřího Černého.

ARTkino		
Pá. 2. 2. 20.00 Tsotsi

Jižní Afrika, Velká Británie 2005 / Režie: GAVIN HOOD

So. 3. 2. 17.30 Tsotsi
Jižní Afrika, Velká Británie 2005 / Režie: GAVIN HOOD
Út. 6. 2. 20.00 Třetí muž
Velká Británie 1949 / Režie: CAROL REED
St. 7. 2. 20.00 Pat Garrett
a Billy the Kid
USA 1973 / Režie: SAM PECKINPAH
Út. 13. 2. 20.00 Světla v soumraku
Finsko, Francie, SRN 2006 / Režie: AKI KAURISMAKI

Bijásek				
Ne. 4. 2. 15:30

Asterix a Obelix: Mise Kleopatra
Francie 2002 / Režie: ALAIN CHABAT
St. 7. 2. 15:30
Asterix a Obelix: Mise Kleopatra
Francie 2002 / Režie: ALAIN CHABA

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Všechno, co jste Mechanický
chtěli vědět o sexu čtvrtek
pomeranč
25. 1. 16.00 hod.
(ale
báli
jste
se…)
čtvrtek 18. 1. 16.00 hod.
Everything You Always
Wanted to Know About Sex
(But Were Afraid to Ask) /
USA 1972 / 87 min. / od 15
let / titulky / na průkazku
zdarma
Režie: WOODY ALLEN / Scénář: Woody Allen, David ReuPodle mně je tento
ben (knižní předloha) / Kamefilm naprosto dokonara: David M. Walsh / Hudba:
lý, názorný a poučný.
Mundell Lowe / Hrají: Woody Co chtít víc, když za 87
Allen, John Carradine, Louise minut se dozvíte, co se
Lasser, Anthony Quayle, Lynn děje při ejakulaci, co je
Redgrave, Burt Reynolds, to perverze a co sodoGene Wilder, Ian Abercrom- mie (nezaměňovat), jak
bie ad.
si poradit s frigiditou a
Sexuální revoluce, tak spoustu jiných užitečjak je popisována v ných rad. Tak si ten film
celé řadě knih a osvěto- rychle sežeňte a podívých projektech posky- vejte se, dřív než nastatuje Woodymu Allenovi ne renesance a všichni
dostatečné množství budeme malovat.
látky pro zábavnou sati- Terter - www.csfd.cz
ru. Allen nevynechá
jedinou otázku a každému ožehavému tématu věnuje vlastní epizodu: Pomáhá afrodiziakum? Jak vlastně žijí transvestité? Kromě toho se zde nabízí „svépomoc“ při odstraňování problémů s orgasmem a také jsme seznámeni s jednou
osobní drobnou perverzí. Nakonec Woody Allen divákům
předvede, jak se cítí spermie, které jsou vypuštěny do akce
z řídící centrály mozku vzrušeného muže... V USA film zpočátku nechtěli zařadit do distribuce. Allenovský humor, který je zde ve své kritičnosti pseudovědecké komercionalizace sexuality dohnán ad absurdum, nenachází v prudérní
Americe úrodnou půdu. „Tenhle film obsahuje všechny legrační nápady o sexu, jaké jsem kdy měl,“ prozrazuje Woody
Allen o povídkovém filmu Všechno, co jste kdy chtěli vědět
o sexu (ale báli jste se zeptat), „včetně těch, které vedly k
mému rozvodu.“ Je příznačné a milé, že nápad natočit tento rozverný snímek se Allena zmocnil právě v posteli, kde s
tehdejší partnerkou Diane Keatonovou sledoval talk show
Johnnyho Carsona s doktorem Davidem Reubenem, autorem bestsellerové sexuologické příručky s velmi kuriózním
názvem. Během pořadu Reuben Woodyho dokonce citoval, neboť na otázku „Je sex něco neslušného?“ odpověděl
jeho replikou: „Jen když se dělá správně.“ „Pokusil jsem se
knize zůstat věrný, na rozdíl od manželky,“ prohlásil režisér
později, „a snažil jsem se jednou provždy popsat různé perverze včetně doporučení, co na sebe.“ Z knihy převzal Woody Allen titul, vybral sedm více či méně nejapných otázek a
připojil k nim příběhy, parodující různé filmové styly.

Woody Allen

(* 1.12. 1935)
Allan
Stewart
Konigsberg, alias
Woody Allen, se
narodil 1. prosince
1935 V Bronxu. Již
ve třech letech si
zamiloval svět filmu,
když ho jeho matka vzala do kina na
Sněhurku. Od tohoto dne se stalo pro
Woodyho kino druhým domovem. Již na základní škole ho díky jeho vysokému IQ přeřadili do třídy s rychlejším výukovým programem. Ale Woody školu nenáviděl hned od prvního
dne. Nedělal domácí úkoly, byl drzý na učitele a v hodinách vyrušoval. Kupodivu jeho velkou zálibou byl sport
(basket, fotbal, baseball) a patřil k těm nejlepším. Kromě filmu a sportu měl však i další záliby - magii a hudbu - později výparné prvky jeho filmů. V 15 letech začal
hrát na klarinet a hraje na něj dodnes. V roce 1952 si
Allan S. Konigsberg změnil jméno na Woody Allen. Bylo
mu šestnáct a začal psát vtipy, které posílal do několika New Yorských novin, a doufal, že je zveřejní. Protože
byl hodně ostýchavý, nechtěl, aby spolužáci viděli jeho
jméno v novinách. 25. listopadu 1952 získal prostor pro
své komiksy v New York Post. Tak začala jeho kariéra
komediálního spisovatele. V roce 1953 se přihlásil na
Newyorskou Univerzitu na obor motion picture production (výroba hraných filmů), avšak po prvním semestru ho vyhodili. Do filmového průmyslu vstoupil Allen v
roce 1964, když získal nabídku na vypracování scénáře k filmu Co je nového, kočičko? (What’s New, Pussycat), režie
Clive Donner). Není žádným tajemstvím, že světoznámý
režisér, scénárista, spisovatel a herec Woody Allen je
rovněž velice zapáleným jazzmanem, hráčem na klarinet.
Po řadu let vystupuje se svým dixielandovým bandem
každý týden večer v jedné newyorské jazzové hospodě
a také vyrazil s kapelou na turné, o kterém byl natočen
filmový dokument. Allenova filmová tvorba se soustředí především na parodie a komedie, ve kterých se také
objevují prvky parodie. Častým tématem jeho parodií je
komercializace sexu, v některých jeho filmech lze nalézt
autobiografické prvky. Z jeho režijních prací jmenujme
např. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu (ale báli jste se zeptat)
(Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid
to Ask, 1972), Spáč (Sleeper, 1973), Láska a smrt (Love and Death,
1975), Annie Hallová (Annie Hall, 1977), Zelig (Zelig, 1983), Hana a její
sestry (Hannah and Her Sisters, 1986), Zlaté časy rádia (Radio Days,
1987), Povídky z New Yorku (New York Stories, 1989), Stíny a mlha
(Shadows and Fog, 1992), Sladký ničema (Sweet and Lowdown, 1999),
Darebáčci (Small Time Crooks, 2000), Prokletí žlutozeleného škorpiona (The Curse of the Jade Scorpion, 2001), Hollywood v koncích (Hollywood Ending, 2002), Melinda a Melinda (Melinda and Melinda, 2004).
Zatím poslední dva snímky Match Point - Hra osudu (Match
Point, 2005) a Sólokapr (Scoop, 2006) točil Woody Allen v Londýně, kam se přesunul ze svého osobního i filmového
domova v newyorkském Manhattanu.

A Clockwork Orange / Velká Británie 1970 / 137 min. / od 15
let / titulky / na průkazku
zdarma, ostatní 60 Kč
Režie: STANLEY KUBRICK /
Scénář: Stanley Kubrick /
Kamera: John Alcott / Hudba:
Wendy Carlos, Ludwig van Beethoven / Hrají: Malcolm McDowell, Patrick
Magee, Warren Clarke, Adrienne Corri, Philip Stone, Steven Berkoff ad.
Zajímavosti (podrobné info o snímku najdete v rubrice ART
vlevo): Stanley Kubrick řekl, že pokud by nebyl Malcolm
McDowell k dispozici pro natáčení, film by nikdy nevzniknul. [--] Než se projektu chopil Kubrick, bylo zvažováno
několik typů pro droogy Alexe: ženy v minisukních, staří
důchodci nebo dokonce skupina Rolling Stones. [--] Had
Basil byl do filmu dodán až poté, co Kubrick zjistil, že McDowell má panickou hrůzu z plazů. [--] Když Alex a jeho
droogs vejdou do mléčného baru Korova, jsou na zdi viditelné kresby. Jednou z nich je i portrét nahé ženy. Stejný
obraz se pak objeví i v dalším filmu Kubricka „Shining“.
[--] V obchodě s deskami můžeme dost výrazně vidět i soundtrack z filmu 2001: Vesmírná odysea, další film Kubricka. Hned za ním je deska skupiny Pink Floyd „Atom Heart
Mother Suite“. Skupina nechtěla Kubrickovi dát souhlas s
uvedením jejich hudby, tak je zařadil do filmu alespoň takto. [--] Známá scéna, ve které Alex zpívá a tancuje do písně
„Signing in the Rain“ a zároveň bije tyčkou spisovatele a
jeho ženu vznikala 4 dny. Kubrick strávil přesně tak dlouho experimentováním, a pořád se mu něco nelíbilo. Pak
požádal, jestli by McDowell mohl kolem postav poletovat
nebo tancovat a něco si prozpěvovat. Scéna se Kubrickovi
tak líbila, že ihned z natáčení jeli s McDowellem domů a ihned koupili práva k písničce „Signing in the Rain“ za 10000
dolarů. Tu píseň si prý McDowell vybral pro svou improvizaci proto, že k ní jako jedné z mála znal slova. [--] Film na
pokyn Kubricka stažen z kin ve Velké Británii, kde byl kritizován jako příliš násilný. Kubrick prohlásil, že se tam bude
promítat až po jeho smrti. A tak se stalo. Údajně mu bylo
dokonce smrtí i vyhrožováno kvůli filmu. [--] Práva od autora knižní předlohy Anthony Burgesse koupil za 500 dolarů
Mick Jagger, který vážně uvažoval o jeho natočení se svými
kolegy coby droogy.

Projekt Zlatý fond kinematografie finančně
podporuje

Projekt 100 - 2007
Projekt 100 je
naprosto unikátní
a originální způsob
filmové distribuce
v evropském měřítku. Podstatou je
každoroční distribuce 10 mimořádně
kvalitních a oceňovaných filmů formou
putovní přehlídky ve
vybraných kinech
a v limitovaném termínu (od půli ledna
do konce května).
V Uherském Hradišti
můžete snímky letošního
ročníku Projektu 100 navštívit v období 19. 1. - 22. 2.
2007. Přehlídku zahájí 19.
ledna vítězný snímek z Cannes 2006 Zvedá se vítr.
19. - 20.1. Zvedá se vítr,
23.1. Zrcadlo,
24. - 25.1. Mechanický pomeranč,
31.1. - 1. 2. Na sever severozápadní linkou,
2. - 3. 2. Tsotsi,
6. 2. Třetí muž,
7. 2. Pat Garrett a Billy the Kid,
14. 2. Taxidermia,
22. 2. Cléo od 5 do 7.
Poslání zůstává i po dvanácti ročnících stejné:
· Podpora vzniku artových kin – většina z nich vznikla na
základě úspěšné organizace přehlídky Projektu 100.
· Pravidelné uvádění mimořádných a mezinárodně oceňovaných deseti filmů o české distribuce, především
pro obohacení filmové nabídky českých i slovenských
artkin a filmových klubů.
· Udržení a prohlubování tradice tzv. putovních filmových
festivalů, putovní přehlídka Projekt 100 podpořila vznik
obdobných projektů.
· Uchována tradice vydávání Filmových listů, které obsahují originální a poměrně rozsáhlé recenze všech nově
uváděných filmů. (Letos formou přílohy Ex - Reflex.).
· Podpora projektu FILM A ŠKOLA – většinu filmů Projektu 100 tvoří filmy tzv. Zlatého fondu světové a domácí
kinematografie, který byl organizován v rámci Projektu
100 v roce 1999 a 2000.
· Dlouhodobá spolupráce se Slovenskem – všechny ročníky přehlídky Projektu 100 se uskutečnily i na Slovensku (hlavním organizátorem slovenské části je Asociace
slovenských filmových klubů).
www.projekt100.cz

