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28. ledna - 15. února
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

Po Projektu
Dny evropského filmu
Při pohledu na náš program by se
dalo kolem jedenáctého února společně s Anetou Langerovou zanotovat si: „ Končí se Projekt a začíná
Den (evropského filmu)...“ Přehlídka Projektu 100 - 2007 vám divákům nabídla (a stále ještě nabízí)
deset zajímavých, buď nově oceněných nebo historicky zhodnocených
významných filmů. My v Hradišti v
průběhu ledna a února uvádíme 9
snímků, ten poslední, čínskou Cestu domů uvidíte v březnu v naší další
přehlídce Filmová Asie.
Ještě předtím ale prolnou do Projektu 100 naše Dny evropského
filmu, kterými se už několikátý rok
přihlašujeme (jako menší bratříček a
jako jedno z pěti měst v celé České
republice) ke stejnojmennému festivalu, který od konce ledna probíhal v
Praze a Brně. V rámci naší rozšířené
nabídky uvidíte distribuční novinky,
včetně nového filmu Aki Kaurismakiho - Světla v soumraku, Miloše
Formana - Goyovy přízraky, maďarské Taxidermie nebo německého
kandidáta na Oscara (a nositele
několika evropských filmových cen),
filmu Životy těch druhých.
Ale kromě distribučních filmů rozhodně nezaváhejte a zajděte i na dva
mimořádné tituly, které si jen pro vás
zapůjčujeme od zahraničních partnerů a kterými přehlídku zahájujeme:
koprodukční Sbohem, černý ptáku a estonský Obchůdek snů.
A rozhodně pak nepřehlédněte ani
doprovodnou a mimořádnou výstavu finské fotografky Paivi Eronenové na téma saun a koupání a
naši bonusovou Eurokinokartu.
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

28. ne 14.30 Malovásek 2006 – vernisáž a výstava nejzdařilejších prací za období září - prosinec 2006 (28. 1. - 11. 2.)
14.30 Stavění sněhuláků – stavění sněhuláků v kině Hvězda z polystyrénu a bublinkového obalu
15.30 Asterix a Vikingové – Dánsko, Francie 2006 / 78 min. / přístupný / dabing / 60, 70 Kč
17.30 Obsluhoval jsem anglického krále – ČR, SR, Německo, Maďarsko 2005 / 100 min. / od 12 let / 85 Kč
20.00 Obsluhoval jsem anglického krále – ČR, SR, Německo, Maďarsko 2005 / 100 min. / od 12 let / 85 Kč
29. po 17.30 Asterix a Vikingové – Dánsko, Francie 2006 / 78 min. / přístupný / dabing / 70 Kč
20.00 Obsluhoval jsem anglického krále – ČR, SR, Německo, Maďarsko 2005 / 100 min. / od 12 let / 85 Kč
30. út 17.30 Asterix a Vikingové – Dánsko, Francie 2006 / 78 min. / přístupný / dabing / 70 Kč
20.00 Obsluhoval jsem anglického krále – ČR, SR, Německo, Maďarsko 2005 / 100 min. / od 12 let / 75, 85 Kč
31. st 15.30 Asterix a Vikingové – Dánsko, Francie 2006 / 78 min. / přístupný / dabing / 60, 70 Kč
17.30 Obsluhoval jsem anglického krále – ČR, SR, Německo, Maďarsko 2005 / 100 min. / od 12 let / 85 Kč
20.00 Na sever Severozápadní linkou – USA 1959 / 136 min. / od 12 let / titulky / 50, 60 Kč
1. čt 16.00 Na sever Severozápadní linkou – USA 1959 / 136 min. / od 12 let / titulky / na průkaz zdarma, ostatní 60 Kč
18.30 Dejá Vu – USA 2006 / 128 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.30 Dokonalý trik – USA, Velká Británie 2006 / 130 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
2. pá 15.30 Garfield 2 – USA 2006 / 77 min. / dabing / přístupný / 25, 35 Kč
17.30 Dejá Vu – USA 2006 / 128 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Tsotsi – Jižní Afrika, Velká Británie 2005 / 94 min. / přístupný / titulky / 50, 60 Kč
20.00 Dokonalý trik – USA, Velká Británie 2006 / 130 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč / Hvězdička
3. so 17.30 Tsotsi – Jižní Afrika, Velká Británie 2005 / 94 min. / přístupný / titulky / 50, 60 Kč
20.00 Dokonalý trik – USA, Velká Británie 2006 / 130 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Dejá Vu – USA 2006 / 128 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč / Hvězdička
4. ne 14.30 Malování prstovými barvami – malování barvami bez použití štětců
15.30 Garfield 2 – USA 2006 / 77 min. / dabing / přístupný / 25, 35 Kč
17.30 Dokonalý trik – USA, Velká Británie 2006 / 130 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Dejá Vu – USA 2006 / 128 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
5. po 20.00 Dejá Vu – USA 2006 / 128 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
6. út 17.30 Dejá Vu – USA 2006 / 128 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Třetí muž – Velká Británie 1949 / 104 min. / přístupný / titulky / 50, 60 Kč
7. st 15.30 Broučci: … a byla zima – ČR 1946 – 1981 / 70 min. / kreslený / 25, 35 Kč
17.30 Dejá Vu – USA 2006 / 128 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Pat Garrett a Billy the Kid – USA 1973 / 122 min. / od 15 let / titulky / 50, 60 Kč
8. čt 16.00 Tenkrát na Západě – Itálie, USA 1968 / 165 min. / přístupný / titulky / na průkazku zdarma
17.30 Prázdniny – USA 2006 / 135 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč / Hvězdička
20.00 Saw 3 – USA 2006 / 107 min. / od 18 let / titulky / 75 Kč
9. pá 17.30 Prázdniny – USA 2006 / 135 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Saw 3 – USA 2006 / 107 min. / od 18 let / titulky / 75 Kč
10. so 17.30 Prázdniny – USA 2006 / 135 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Prázdniny – USA 2006 / 135 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
11. ne 14.30 Šperky z těstovin – výroba neobvyklých náramků a náhrdelníků
15.30 Broučci: … a byla zima – ČR 1946 – 1981 / 70 min. / kreslený / 25, 35 Kč
17.30 Prázdniny – USA 2006 / 135 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Sbohem, černý ptáku – Lucemb. V. Británie, Rak., Něm. 2005 / 99 min. / od 12let / anglicky, franc. tit. + sim. překlad / 40, 50 Kč
12. po 17.30 Prázdniny – USA 2006 / 135 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Obchůdek snů – Estonsko 2005 / 112 min. / od 12 let / estonsky, angl. titulky + simultánní překlad / 40, 50 Kč
13. út
Päivi Eronen: Obrázky z Finska (fotografie) – (13. 2. - 4. 3.)
17.30 Prázdniny – USA 2006 / 135 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Světla v soumraku + bonus: Total Kaurismäki show – Finsko 2006 / 78 min. / od 12 / tit. / 60, 70 Kč
14. st 15.30 Pat a Mat … a je to! – ČR 1970 - 1990 / 60 min. / rodinný, animovaný / 25, 35 Kč
17.30 Prázdniny – USA 2006 / 135 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Taxidermia – Maďarsko, Rakousko, Francie 2006 / 91 min. / od 12 let / titulky / 50, 60 Kč
15. čt 16.00 Hoří, má panenko + bonus: Konkurs – ČR 1967 / 120 min. / přístupný / na průkaz zdarma, ostatní 60 Kč
18.00 Goyovy přízraky – USA, Španělsko, ČR 2006 / 106 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
20.00 Goyovy přízraky – USA, Španělsko, ČR 2006 / 106 min. / od 15 let / titulky / 70, 80 Kč
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Dejá
Vu
čtvrtek 1. 2. - středa 7. 2.

Film se točí okolo tajemného pocitu déjà vu,
který provází agenta vládní agentury ATF Douga Carlina při vyšetřování rozsáhlého bombového útoku.

Dokonalý
trik
čtvrtek 1. 2. - neděle 4.2.

Uznávaný režisér Christopher Nolan (Memento, Insomnia) přichází s tajemným příběhem
dvou kouzelníků, z prostředí Londýna přelomu 19. a 20. století

Prázdniny
čtvrtek 8. 2. - středa 14. 2.

Co by měla dělat čerstvě opuštěná holka v
depresích krátce před Vánocemi? Změnit
prostředí.

P 100-2007
Bijásek

P 100-2007
Zlatý fond

Malovásek
Bijásek

DEF

DEF
Výstava

DEF
Bijásek

P 100-2007
Zlatý fond

DEF

Goyovy
přízraky
čtvrtek 15. 2. - neděle 18. 2.

Nový film Miloše Formana. Příběh se odehrává v roce 1792 a je založen na vztahu Goyi a
jeho múzy Ines.

Dejá Vu

USA 2006 / 128 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: TONY SCOTT / Hrají: Denzel Washington, Paula Patton, Val Kilmer,
James Caviezel, Adam Goldberg, Elden Henson, Erika Alexander, Bruce
Greenwood, Matt Craven, Elle Fanning, Brian Howe, Corey Johnson ad.
Akční thriller od hvězdného týmu s Denzelem Washingtonem v hlavní roli. Podmanivý film od producenta Jerryho
Bruckheimera a režiséra Tonyho Scotta se točí okolo tajemného pocitu déjà vu, který provází agenta vládní agentury
ATF Douga Carlina (Denzel Washington) při vyšetřování
rozsáhlého bombového útoku. Carlin, který je po výbuchu
nálože na trajektu v New Orleans přivolán k zajištění důkazů, odhalí, že záhadný úkaz, který většina lidí považuje pouze za hříčku vlastní mysli, je ve skutečnosti něčím mnohem
silnějším. V tom okamžiku začíná jeho závod s časem o
životy stovek nevinných lidí.

Dokonalý trik

The Prestige /USA, Velká Británie 2006 / 130 min. / od 12 let / titulky /
ŠÚ / 75 Kč
Režie: CHRISTOPHER NOLAN / Hrají: Hugh Jackman, Christian Bale,
Michael Caine, Piper Perabo, Scarlett Johansson, David Bowie, Andy Serkis, Daniel Davis, Christopher Neame, Roger Rees, Jamie Harris ad.
Souboj dvou kouzelníků. Film se odehrává v překotně se
měnícím Londýně na přelomu 19. a 20. století. V dobách,
kdy jsou iluzionisté modlami a vysoce postavenými celebritami, se ke slávě dere také dvojice mladých kouzelníků, Angier
a Borden. Okázalý a rafinovaný Robert Angier (Hugh Jackman) je suverénním estrádním umělcem, poněkud neotesaný Alfred Borden (Christian Bale) za ním v nadání nikterak
nezaostává, ale neumí je tak dobře prodat. Ti dva jsou na
počátku přáteli a kolegy, kteří se vzájemně podporují a obdivují. Když se však jednou nezdaří jejich nejobtížnější trik, stávají se nepřáteli na život a na smrt a snaží se jeden druhého
vyšachovat ze hry. Jejich soupeřivost je trik za trikem a představení za představením větší, až posléze odvrhnou všechna
pravidla. V klání využívají vše, co je právě po ruce, včetně
nového vynálezu v podobě elektřiny a také schopností brilantního myslitele Nikoly Tesly. Lidé z jejich okolí si pak nejsou jistí už vůbec ničím. Dokonalý trik je snímkem bohatým
na překvapení a nečekaná odhalení, který zkouší lidskou víru
a hledá hranice mezi možným a nemožným...

Prázdniny

The Holiday / USA 2006 / 135 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
Režie: RNANCY MEYERS / Hrají: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law,
Jack Black, Eli Wallach, Rufus Sewell, Edward Burns, Shannyn Sossamon,
Nicholas Downs, John Krasinski, Lindsay Lohan, Dustin Hoffman ad.

Co by měla dělat čerstvě opuštěná holka v depresích krátce před Vánocemi? Změnit prostředí. Prostě vypadnout
někam, kde jí všechno nebude připomínat, že se její život
nápadně podobá zápiskům z Deníku Bridget Jonesové.
Úplně ideální by bylo, kdyby našla jinou opuštěnou holku
v depresích (nejlépe na druhém konci zeměkoule) a vyměnila si s ní aspoň na vánoční prázdniny bydlení. Taková je
výchozí situace příběhu úspěšné komediální autorky Nancy Meyers, který je zároveň stejně rozpustilý jako její hit
Po čem ženy touží a stejně citlivý jako její předchozí režijní
počin Lepší pozdě nežli později. Prázdniny výrazně vybočují z označení „běžná romantické komedie“. Jejich hlavní
předností je mimořádné obsazení. Jedna z nejslavnějších
hereček současnosti Cameron Diaz v tandemu s Kate
Winslet, která je považována za jednu z nejtalentovanějších,
následované populárním komikem Jackem Blackem a britským „Panem Charisma“ Judem Lawem.

Saw 3

USA 2006 / 107 min. / od 18 let / titulky / 75 Kč
Režie: DARREN LYNN BOUSMAN / Hrají: Tobin Bell, Shawnee Smith, Angus
Macfadyen, Bahar Soomekh, Dina Meyer, Mpho Koaho ad.

Režie: MILOŠ FORMAN / Hrají: Javier Bardem, Natalie Portman, Stellan
Skarsgård, Randy Quaid, Craig Stevenson, Mabel Rivera, Unax Ugalde,
Michael Lonsdale ad.
Nový film Miloše Formana. Příběh se odehrává v roce 1792,
kdy Goya nastoupil na španělský královský dvůr jako dvorní malíř. Je založen na vztahu Goyi a jeho múzy Ines. Třetí
zásadní postavou velkého dramatu je Goyův přítel, katolický mnich Lorenzo. V časech, kdy se Evropou jako morová
nákaza šířila francouzská revoluce, posílila katolická církev
ve Španělsku svou moc znovuobnovením inkvizice, což
mělo zastrašit obyvatelstvo toužící po revoluci a absolutní
nezávislosti na jakékoliv despotické autoritě. Velký zlom v
Goyově životě nastane, když je Ines obviněna z kacířství a
po vykonstruovaném procesu na mnoho let uvězněna. Za
vším stojí lstivý Goyův přítel Lorenzo, jehož city vůči Ines
nebyly opětovány. Po mnoha letech se Goya seznamuje
s dalším potenciálním objektem pro realizaci svého talentu, mladičkou prostitutkou Alicií. Až později zjistí, že je to
dcera Ines. Goya se dozvídá o znásilnění a pravdu o otci
Alicii.... Lorenzovi. Malíře Francisca Goyu, považovaného
dnes za praotce moderního umění ztvárnil ve filmu Stellan
Skarsgard (Piráti z Karibiku)), katolického mnicha Lorenza si zahrál Javier Bardem (Hlas Moře, Collateral), zatímco Natalie Portman (Na dotek) si zahrála dvojroli; Goyovu
múzu Ines a taktéž mladou dívku Aliciu. Producentem filmu je Saul Zaentz, který už s Formanem spolupracoval na
oscarových filmech Amadeus a Přelet nad kukaččím hnízdem.

Filmové přehlídky
Projekt 100 - 2007

Tsotsi

pá 2. 2. 20.00, so 3. 2. 17.30 hod.

Třetí muž

út 6. 2. 20.00 hod.

Pat Garrett a Billy the Kid
st 7. 2. 20.00 hod.

Taxidermia

st 14. 2. 20.00 hod.

Cléo od pěti do sedmi

čt 22. 2. 16:00 a 20.00 hod.
Další rafinovaně promyšlené hrátky krutého Jigsawa. Jigsawovi (Tobin Bell), obávanému mozku v pozadí krutých a
promyšlených her, v nichž jeho oběti svádějí boj o vlastní
životy, se s pomocí jeho nové učednice Amandy (Shawnee
Smith) podařilo znovu uniknout policii a zmizet. Zatímco se
mu policejní detektivové marně snaží přijít na stopu, doktor
Lynn Denlon (Bahar Soomekh) a Jeff (Angus Macfadyen)
se pomalu stávají dalšími pěšáky na jeho zvrhlé šachovnici.
Stále dál tahá za všechny provázky, intrikuje jako šedá eminence proti všem, kteří si neváží života a co víc, všechno
dělá jen pro jejich dobro. „V Saw 3 se o Jigsawovi dozvíme mnohem více než v předcházejících dílech,“ vysvětluje
Bousman. „Tentokrát má mnohem ambicióznější plány, ale
rapidně se mu horší zdraví. Proto přinutí k výpomoci několik nešťastných obětí, aby tak zajistil, že přežije a jeho plán
se uskuteční.

Goyovy přízraky

Goya´s Ghosts / USA, Španělsko, ČR 2006 / 106 min. / od 15 let / titulky
/ ŠÚ / 80 Kč

Dny evropského filmu

Sbohem, černý ptáku
ne 11. 2. 20:00 hod.

Obchůdek snů
po 12. 2. 20:00 hod.

Světla v soumraku
út 13. 2. 20:00 hod.

Goyovy přízraky

15. - 18. 2.

Odsouzeni zemřít

16. - 18. 2.

Šťastné a veselé

20. - 21. 2.

Cleo od pěti do sedmi

22. 2. 16:00 a 20.00 hod.

Životy těch druhých
26. - 28. 2.

Kniha rekordů Šutky

27. 2. 20:00 hod.

Evropská sleva: Při návštěvě dvou evropských filmů (z výše uvedených) vstup na třetí vždy se slevou 50%. Slevová Eurokinokarta
k vyzvednutí u pokladny kina Hvězda od 5.2.
Diváci s pěti a více „zářezy“ na Eurokinokartě se po skončení přehlídky a po odevzdání
mohou účastnit veřejného slosování o věcné
ceny. Hlavní výhrou je volný vstup pro 2 diváky
do kina Hvězda na 10 představení.

Bijásek (středa a neděle 15.30), Malovásek

Stavění
sněhuláků
neděle 28. 1. 14.30 hod.

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.)

(neděle 14.30 hod.)

Garfield, všemi milovaný kocour, odjíždí do Evropy.
Cestuje společně se svým věrným parťákem psem
Odie, aby překvapili svého páníčka Jona, který je právě s přítelkyní Liz v Londýně.

Stavění sněhuláků v kině Hvězda z polystyrénu a
bublinkového obalu.

Asterix
a
Vikingové
neděle 28. 1., středa 31. 1. 15.30 hod.

bí 20. století (2. světová válka, komunistická éra a současná postkomunistická éra) snaží realizovat své sny. Příběh
dědečka – nepříjemného, surového důstojníka, který se
účastnil 2. světové války, následuje zobrazení osudů otce
– proslulého šampióna v soutěžích jedlíků v časovém limitu. Film pak vrcholí v epizodě, která sleduje příhody syna
– znepokojeného preparátora mrtvých zvířat (taxidermisty),
hledajícího nesmrtelnost. Film je tedy rozdělen do tří částí, které se symbolicky jmenují Sperma, Sliny a Krev. Tyto
tělesné tekutiny – obrazně řečeno – drží snímek pohromadě jako celek. Režisérovým původním záměrem bylo
prozkoumat, jaké příběhy lze vyprávět o jednotlivých částech lidského těla. Co to vlastně je naše tělo? A co je
naše identita? Tělo, identita a emoce – to je podle Palfiho svatá trojice, která se prolíná dílem a tvoří jeho pevnou strukturu. Maďarský režisér mísí v představách hrdinů surrealismus s historickými fakty a výsledkem je jakýsi
novodobý magický realismus. Celovečerní film Taxidermia
považují někteří kritici za zásadní milník v dějinách maďarské kinematografie. Scény plné zvráceností a násilností,
připomínající Pasoliniho film Salò aneb 120 dnů Sodomy, nastavují zrcadlo současné deformované společnosti

Broučci:
… a byla zima
středa 7. 2., neděle 11. 2. 15.30 hod.

Dánsko, Francie 2006 / 78 min. / přístupný / dabing / 60, 70 Kč
Režie: STEFAN FJELDMARK / Hrají: v českém znění - Pavel Trávníček, Ota
Jirák, Lucie Vondráčková, Filip Švarc ad.
Další dobrodružství galských hrdinů. V naší oblíbené vesnici v Galii nastala velká událost: právě přijel
Zničehonix, šéfův synovec! A Asterixovi a Obelixovi je
přidělen nemožný úkol – učinit z něj pravého muže.
ČR 1946 – 1981 / 70 min. / kreslený / 25, 35 Kč
Režie: TRežie a výroba: J.TRNKA, Z.MILER, E.HOFMAN, S.RUSAKOV,
V.KOTĚNOČKIN, V. BEDŘICH.
Pásmo pohádek: Zvířátka a Petrovští, Broučci –
Byl podzim, Loučení, A byla zima, Krtek o vánocích, O pyšné noční košilce, Jak postavit sněhuláka, Jak křeček snědl dědu Mráze.

Malování
prstovými barvami
neděle 4. 2. 14.30 hod.

Šperky
zneděletěstovin
11. 2. 14.30 hod.

Malování barvami bez použití štětců.

Projekt Malovásek finančně podporuje

Garfield
2
pátek 2. 2., neděle 4. 2. 15.30 hod.

Klub Mír – koncerty, párty, DVD projekce...
La Perilla (punkrock, Přerov)

110, 130 Kč sobota 17. 2. 20.00 hod.

Skapunkový večírek na Míru.

110 Kč

Vernon Reid &
The
Masque (USA)
pátek 23. 2. 20.30 hod.
190, 220 Kč

Kytarista světového renomé, uznávaný umělec, zakladatel kultovní kapely Living Colour a držitel několika
ocenění americké Grammy awards představí publiku
v klubu Mír svůj sólový projekt The Masque.

Směs funky, blues, soulu, ale i rocku a popu nenechá nikoho na pochybách, že Minuty jsou výjimečná
a nezaměnitelná kapela. Někdejší objev roku, který
mezitím objel Polsko a přilehlé oblasti, hostoval v
Americe a u nás platí za jedny z experimentátorů, kteří jsou na pódiu schopni různých překvapení i jam
session. O kvalitách se můžete přesvědčit třeba právě na tomto koncertu. Hudba -123 min. vás zaručeně
roztančí. A to i při oslavě deseti let svého trvání!.

This Is What I Call
Popular Music
vol.
7: The Eccos (skapunk,
Rakousko/Mexiko), The

Připravujeme: 24. 2. Bassta Fidli Vol. 5 (THCrew + Pawlač zewls), 10. 3. Autopilote (Pavel
Fajt, Ondřej Smeykal, Yumiko Ishijima) + afterparty, 23.3. Znouzectnost, ...

Výstavy

Päivi Eronen:
Obrázky z Finska

(výstava prací za období září prosinec 2006)
28. 1. – 11. 2. foyer kina Hvězda
(fotografie)
Výstava nejzdařilejších výtvarných prací dětí, které 13. 2. – 4. 3. foyer kina Hvězda
navštívily Malovásek v období září až prosinec 2006.
Zveme všechny mladé autory i jejich dědečky, babičky,
rodiče, sourozence. V rámci vernisáže výstavy v neděli 28.1. od
14:30 v kině Hvězda vystoupí žáci z hudebních oborů Základní umělecké školy v Uh.Hradišti. Připraveny budou i malé sladké
dárky.

Tsotsi
pátek 2. 2. 20.00,
sobota 3. 2. 17.30 hod.

Jižní Afrika, VB 2005 / 94 min.
/ příst. / titulky / 50, 60 Kč
Režie: GAVIN HOOD / Hrají:
Presley Chweneyagae, Terry Phetoová, Kenneth Nkosi,
Oscarový film o životě
Mothusi Magano, Zola ad.
bez patetických scén.
Předměstí JohannesJeho autentičnost mohu
burgu patří mezi místa
odsud ze střední Evros největší zločinností py jen těžko posoudit,
na světě. Vraždy a lou- každopádně je velmi
peže jsou tu na denním poutavý.
pořádku. Pro ty, kdo Smileface - www.csfd.cz
se v takovém prostředí pohybují, platí neúprosný a krutý zákon přežití. Tsotsi je
instinktivní, krutý gangster bez náznaku soucitu s jinou lidskou bytostí, sirotek, který vyrůstal bez jakéhokoliv sociálního a citového zázemí. Minulost potlačuje, žije jen bezútěšnou současností, kterou sdílí s podobnými ztracenci. I
jeho jméno je jen přezdívka, která v pouličním slangu označuje gangstera nebo zločince. Po jedné loupeži nalezne v
ukradeném autě něco, nebo spíše někoho, kdo mu – byť
nevědomky – ukáže cestu, jak se dostat zpět z pekla, ve
kterém až dosud žil. Tsotsi je nucen řešit konflikty ne agresivitou, ale jednáním a komunikací. Poprvé se otevírá a je
schopen a ochoten mluvit o své minulosti, kterou dosud
až zuřivě potlačoval. Ocenění: kromě People’s Choice Award na
MFF v Torontu získal film Oscara za nejlepší zahraniční film roku 2005.

Třetí
muž
úterý 6. 2. 20.00 hod.

Gogets (punkrock alá Anti-flag,
Rakousko), Thalidomide (old
school hc, Praha), Real (hc/
punk s divčím zpěvem, Přerov),

Malovásek 2006

Projekt
100 - 2007
kino Hvězda 19. 1. - 22. 2.
www.projekt100.cz

USA 2006 / 77 min. / dabing / přístupný / 25, 35 Kč
Režie: TIM HILL / Hrají: Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt, Billy Connolly, Lucy Davis, Ian Abercrombie, Greg Ellis ad.

--123
min.
pátek 16. 2. 20.30 hod.

Únor ve znamení Projektu 100
a evropského filmu

Letošní Projekt 100 se již rozběhl na plné otáčky. Několik filmů jste již mohli zhlédnout, větší část je však spojena právě
s únorovým ARTkinem. Můžete se tak vydat do kina na oscarový příběh pouličního gangstera v ukicích Johannesburgu Tsotsi, na jeden z největších pokladů britské kinematografie v podobě snímku Třetí muž, na kultovní western Pat Garrett
a Billy the Kid, nebo třeba na maďarský hojně diskutovaný „filmový úlet“ Taxidermia (viz foto výše). Posledním únorovým „projektovým artem“ bude 22. února francouzský snímek Cléo od pěti do sedmi. V rámci Ozvěn Dnů evropského filmu 2007 uvádíme v neděli
11. 2. film Sbohem, černý ptáku, v pondělí 23. února pak estonský film Obchůdek snů. O den později bude v ARTu k vidění novinka
finského režiséra Aki Kaurimäkiho Světla v soumraku, v souvislosti s níž také zahájíme ve stejný den výstavu fotografií finské
autorky Päivi Eronen Obrázky z Finska. Ovšem evropských filmů najdete v únorovém programu ještě mnohem více, proto jsme
připravili možnost uplatnit 50% slevu na každý třetí evropský film, který navštívíte. Více informací najdete dále v programu ARTu ,
na první straně tohoto programu, na našich webových stránkách nebo u pokladny kina Hvězda.

Výroba neobvyklých náramků a náhrdelníků.

Výstava fotografií přibližující Finsko, především pak
prostředí saun a otužilců. Fotografka Päivi Eronen
pochází z finského Pielisjärvi, kde se v roce 1961 narodila. Od roku 1997 prednáší fotografii na Polytechnic
of Fine Arts v Jižní Karelii. Zúčastnila se mnoha kolektivních výstav ve Finsku a v Rusku, stejně jako i samostatných výstavních projektů v Rakousku, Německu a
Finsku.

Připravujeme

The Third Man / VB 1949 / 104
min. / příst. / tit. / 50, 60 Kč
Režie: CAROL REED / Hrají:
Joseph Cotten, Orson Welles,
Alida Valliová, Trevor Howard,
Ernst Deutsch ad.
Třetí muž dosáhl z Reedových filmů největšího
mezinárodního věhlasu Skutečně nepostradatelný snímek raného politica významně se podílel
kého thrilleru, jenž mívá
na vzniku konkurenčna většinu diváků dosloní bariéry evropských
va omračující účinky,a
filmů
hollywoodské
to jak svým originálním
produkci na starém pojetím nejen svého
kontinentu a ve filmo- tématu, tak i experimenvé historii zaujal místo tálním použitím skutečklasického díla, vykazu- ných exteriérů. Na mě
jící přímý vliv americké- pak dále zapůsobilo přeho noir stylu. Reed na devším hlavní hudební
filmu spolupracoval se téma (Hádám, že se jedspisovatelem Graha- ná o citeru.)
mem Greenem. Sní- Pohrobek - www.csfd.cz
mek svým dějem, symbolikou situací i významem svého sdělení dokonale naplňuje vnímání světa obou tvůrců. Jejich film má dva hlavní
hrdiny, oba Američany. Spisovatel westernových (rodokapsových) románů na mizině Holly Martins přijíždí do Vídně
na pozvání svého kamaráda z dětství Harryho Limea, s nímž
dlouho nebyl ve styku, a proto stále setrvává v nejlepší víře
o jeho charakteru. Brzy se dozvídá o Limeově neblahé
pověsti cynického spekulanta, jenž mrzačí pacienty, zvláště
pak děti ředěným penicilínem, který je ve vítěznými mocnostmi okupované Vídni silně nedostatkovým zbožím. Jak
je záměry Limea vtahován do pavučiny intrik podsvětí, Martins postupně odhaluje pravdu. Oči mu plně otevře osobní
setkání, jež se odehrává ve slavné scéně na ruském kole
v zábavním parku Pratru. Lime zde obhajuje své zločinné
metody slovy: „V Itálii pod vládou Borgiů po třicet let zažívali hrůzy války, vraždění a krveprolití, ale zrodil se zde Michelangelo, Leonardo Da Vinci a renesance. Švýcaři se těšili
po pět set let bratrské lásce, demokracii a míru. A co dali

světu? Kukačky! …“. Holly Martins začíná uvažovat o vytvoření nového portrétu svého přítele, o zpodobení „Třetího
muže“. Ocenění: Oscar 1950 – nejlepší černobílá kamera, Cannes - cena
za nejlepší režii, vítěz ankety o nejlepší britský film 20. století.

Pat Garrett
a
Billy the Kid
středa 7. 2. 20.00 hod.

Pat Garrett & Billy the Kid /
USA 1973 / 122 min. / od 15
let / tit. / 50, 60 Kč
Režie: SAM PECKINPAH /
Scénář: Rudy Wurlitzer /
Kamera: John Coquillon /
Hudba: Bob Dylan / Hrají:
Melancholický western o
James Coburn, Kris Kristofdvou přátelích na opačné
ferson, Bob Dylan, Richard straně zákona. PeckinJaeckel, Jason Robards ad.
pah ho vypráví v působiSam Peckinpah snil o vých epizodách a podáuměleckém díle, nato- vá obraz kornatějícího
čil však mnohem víc: Divokého Západu, který
fascinující,
časem začínají ovládat byrokranedotknutelnou, drs- ti, peníze a řád. Je v něm
ně lyrickou podívanou, sice hodně mrtvých, ale
jež je stejně tak „umě- násilí už Peckinpaha
ním“ jako „diváckým“ zjevně netěší tak jako
filmem. Vypráví v ní o dřív. Smutné a vynikající.
krachu mužného přá- Betelgeuse - www.csfd.cz
telství, ale i o soumraku
celého jednoho světa a celého filmového žánru. A především o sobě. Tahle země stárne a já chci zestárnout s ní,
říká Pat Garrett bývalému kumpánovi a záhy nato soupeři z protější strany zákona Billymu Kidovi. Zdůvodňuje tak
rozhodnutí, jež mu dopomohlo k šerifské hvězdě a zároveň
ho přinutilo k nenáviděné misi - dopadnout Kida a předat
jej spravedlnosti. Další z Peckinpahových snímků, drasticky
prostříhaných studiem bez režisérovy možnosti zasáhnout,
se vrací k modelu dvou přátel, kteří jsou z vlastní či cizí
vůle donuceni namířit kolty proti sobě. Stejně jako v Divoké
bandě však i v dalším z melancholických westernů krvavého Sama přátelství trvá až do smrti jednoho z jeho aktérů. Násilné přerušení života je věc naprosto bezvýznamná,
peckinpahovští hrdinové smrt se stejnou lehkostí rozsívají i
přijímají. James Coburn coby Garrett dokazuje, že ani více
než deset let po Sedmi statečných neztratil nic na stoickém
klidu a přesné mušce, jen své umění ovládat nůž zde přenechal poněkud překvapivě obsazenému Bobu Dylanovi,
jinak autorovi nepřeslechnutelného hudebního doprovodu
filmu. Oba dva ovšem zůstávají ve stínu začínajícího Krise
Kristoffersona, dosud pouze známého zpěváka a skladatele. Legendární postava Divokého západu William Bonney
alias Billy Kid je v jeho podání zneklidňující, hravý, nebezpečný, uhrančivý i tak šarmantní, jak jen po třídenní jízdě
vysočinou může být.

Taxidermia
středa 14. 2. 20.00 hod.
Maďarsko, Rakousko, Francie 2006 / 91 min. / od 12 let
/ tit. / 50, 60 Kč
Režie: JGYÖRGY PÁLFI / Scénář: György Pálfi, Lajos Parti
Nagy, Zsófia Ruttkayová /
Kamera: Gergely Pohárnok
/ Hudba: Tobin Amon, Albert
Márkos / Hrají: Csaba Czene, Gergõ Trócsányi, Gábor
Máté, Marc Bischoff, István
Gyuricza ad.
Pálfi ve svém druhém
celovečerním snímku
mapuje šedesátiletou
historii střední Evropy
na příběhu tří generací – děda, otce a
syna, kteří se v průběhu tří zásadních obdo-

Taxidermia posouvá hranice sofistikované dekadence a neředěné amorálnosti tak daleko, jak to
jen jde. „Epický“ maďarský film o třech generacích jedné rodiny, během
něhož se dočkají dehonestujícího zesměšnění sex,
jídlo a smrt.
Douglas - www.csfd.cz

14.
ročník DEF
kino Hvězda 11. 2. - 28. 2.
www.eurofilmfest.cz

Při návštěvě dvou evropských filmů vstup na třetí
vždy se slevou 50%. Slevová Eurokinokarta je k
vyzvednutí u pokladny kina Hvězda od 5.2. Diváci s pěti a více „zářezy“ na Eurokinokartě se po
skončení přehlídky a po jejím odevzdání mohou
účastnit veřejného slosování o věcné ceny. Hlavní výhrou je volný vstup pro 2 diváky do kina
Hvězda na 10 představení.

Sbohem, černý
ptáku
neděle 11. 2. 20.00
hod.

Bye Bye Blackbird / Lucembursko, VB, Rakousko,
Německo 2005 / 99 min. /
od 12let / anglicky, franc.
titulky + simultánní překlad
/ 40, 50 Kč
Režie: ROBINSON SAVARY
/ Scénář: Robinson Savary,
Patrick Faure, Arif Ali Shah /
Kamera: Christophe Beaucarne / Hudba: Mercury Rev /
Hrají: James Thiérrée, Derek
Jacobi, Jodhi May, Michael Lonsdale, Izabella Miko ad.
Londýn, rok 1900. Josef a Peter tu pracují na stavbě vysokého mostu. Jednoho dne se však stane neštěstí. Zatímco Josef, který by se chtěl dotknout oblohy, balancuje mezi
životem a smrtí na trámu, Peter zahyne. Zničený Josef se po
jeho pohřbu rozhodne začít někde, kde ho nebudou pronásledovat smutné vzpomínky. Upoutá ho plakát cirkusu Dempsey a obrázek krásné artistky Alice na visuté hrazdě. Okamžitě se do ní zamiluje, přidá se k cirkusu a přesvědčí Alicina otce, který je majitelem, že s dívkou nacvičí jedinečné
číslo, v němž spolu budou létat jako dva ptáci. Den premiéry se blíží... Ocenění: MFF Taormina 2006 - Cena FIPRESCI.

šeným
podmínkám ním autorském projektu
stále věří ve své sny o Muži bez minulosti. Já si
lepší budoucnosti.Po naopak mysím, že poufilmech Mraky odtáh- ze takto mohl perfektně
ly a Muž bez minulos- vyjádřit neutěšený životti pokračuje režisér v ní stav - absolutní osatentokrát
kriminálně mění pomocí filmového
okořeněném vyprávění média.
příběhu člověka, jehož Davson - www.csfd.cz
poklidný život se od
základu změní náhodným střetem s nevlídnou skutečností.
Život nočního hlídače Koistinena se odvíjí v nudném koloběhu, který díky jeho čestnosti dobrotě a soucitu občas
naruší snad jen předem prohraná rvačka v zájmu spravedlnosti. Jednotvárná práce, osamělý domov a pivo u stánku
po návratu ze služby jsou jeho každodenní rutinou. Jednoho dne ale Koistinen potkává ženu, která vplyne do jeho
života s takovou přirozeností jako by jim bylo setkání souzené a vše náhle vypadá nadějněji. Dlouho ale netuší, že
se mu stane osudnější, než by si sám dokázal představit.
Namísto osudové lásky ho však čekají jen zločinecké intriky. Přes všechnu nespravedlnost si však Koistinen zachovává svou čest i naději. Je typickým kaurismäkovským hrdinou, který navzdory době, zlu a nepřízni osudu zůstává jedním z posledních světel v soumraku. Film byl slavnostně uveden
v soutěžní sekci MFF Cannes 2006. Jako bonus uvedeme Total Kaurismäki
show - výběr zajímavých počinů a krátkých filmů režiséra.

Goyovy přízraky

čtvrtek 15. 2. 20.00
hod.

Goya´s Ghosts / USA, Španělsko, ČR 2006 / 106 min. /
od 15 let / tit. / 70, 80 Kč
Režie: MILOŠ FORMAN /
Hrají: Javier Bardem, Natalie
Portman, Stellan Skarsgård,
Randy Quaid, Craig Steven- Ač si v sobě nese jistý
son, Mabel Rivera, Unax Ugal- odkaz Amadea, je Goya
de, Michael Lonsdale ad.
v mnoha směrech jiný.
Nový film Miloše For- Převážně díky mnohem
mana. Příběh se ode- svižnější druhé půli, kdy
hrává v roce 1792, kdy děj dostane, díky počátGoya nastoupil na špa- ku Francouzské revoluce,
nělský královský dvůr novou krev do žil.
jako dvorní malíř. Je Psema - www.csfd.cz
založen na vztahu Goyi
a jeho múzy Ines. Třetí zásadní postavou velkého dramatu
je Goyův přítel, katolický mnich Lorenzo. V časech, kdy se
Evropou jako morová nákaza šířila francouzská revoluce,
posílila katolická církev ve Španělsku svou moc znovuobnovením inkvizice, což mělo zastrašit obyvatelstvo toužící
po revoluci a absolutní nezávislosti na jakékoliv despotické
autoritě. Velký zlom v Goyově životě nastane, když je Ines
obviněna z kacířství a po vykonstruovaném procesu na mnoho let uvězněna. Za vším stojí lstivý Goyův přítel Lorenzo,
jehož city vůči Ines nebyly opětovány. Po mnoha letech se
Goya seznamuje s dalším potenciálním objektem pro realizaci svého talentu, mladičkou prostitutkou Alicií. Až později zjistí, že je to dcera Ines. Goya se dozvídá o znásilnění
a pravdu o otci Alicii.... Lorenzovi. Malíře Francisca Goyu,
považovaného dnes za praotce moderního umění ztvárnil
ve filmu Stellan Skarsgard (Piráti z Karibiku)), katolického
mnicha Lorenza si zahrál Javier Bardem (Hlas Moře, Collateral), zatímco Natalie Portman (Na dotek) si zahrála dvojroli; Goyovu múzu Ines a taktéž mladou dívku Aliciu.

Obchůdek
snů
pondělí 12. 2. 20.00
hod.

Stiilipidu / Estonsko 2005 /
112 min. / od 12 let / estonsky, angl. titulky + simultánní
překlad / 40, 50 Kč
Režie: PEETER URBLA /
Scénář: Maureen Blackwood, Valentin Kuik
,
Peeter Urbla / Kamera: Mait
Mäekivi / Hudba: Tiit Kikas /
Hrají: Maarja Jakobson, Anne
Reemann, Evelin Pang Karol
Kuntsel, Meelis Rämmeld,
Madis Kalmet ad.
Alice se vrací do Tallinnu z dovolené v Portugalsku a zjišťuje, že televizní studio, ve kterém pracovala jako kostymérka, právě zkrachovalo. Přesvědčí švadlenu Adu a maskérku Janu, které taky zůstaly bez práce, aby si spolu otevřely
obchod, ve kterém si lidé budou moci splnit své sny. V průběhu zařizování se Alice střetne s temnější stránkou světa
byznysu i s lidmi hladovými po slávě za každou cenu, ale
zároveň znovu nalezne lásku a pravé přátelství. „Obchůdek
snů“ je vtipný, život oslavující film o ženách, přátelství, lásce
a životě v estonském stylu. Ocenění: Festival filmů ze Společenství
nezávislých států a pobalstkých zemí „Kinoshock“ 2005 - Nejl. herečka
(Maarja Jakobson).

Světla
vúterý soumraku
13. 2. 20.00 hod.
Laitakaupungin valot / Finsko 2006 / 78 min. / od 12
let / titulky / 60, 70 Kč
Režie: AKI KAURISMÄKI /
Scénář: Aki Kaurismäki /
Kamera: Timo Salminen /
Hrají: Janne Hyytiäinen, Silu
Seppälä, Kati Outinen, Maria
Järvenhelmi, Ilkka Koivula ad.
Nový film kultovního finského režiséra Akiho
Kaurismakiho Světla
v soumraku je posledním dílem volné trilogie
o obyčejných hrdinech,
kteří navzdory neutě-

V druhé polovině
února nabízíme
Filmové premiéry

19.–21. 2.
My dva a Křen
USA 2006 / Režie: ANTHONY RUSSO, JOE RUSSO
20.–21. 2.
Šťastné a veselé
Fr., Něm., VB, Belgie 2005 / Režie: CHRISTIAN CIARON
22.–28. 2.
Noc v muzeu
USA 2006 / Režie: SHAWN LEVY
22.–28. 2.
Krvavý diamant
USA 2006 / Režie: EDWARD ZWICK
26.–28. 2.
Životy těch druhých

Německo 2006 / Režie: FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK

Zlatý
fond
Čt. 22. 2. 16.00

Cléo od pěti do
sedmi

Francie 1961/ Režie: AGNES VARDOVÁ

ARTkino		
Út. 22. 2. 20.00 Šťastné a Veselé
Fr., Něm., VB, Belgie 2005 / Režie: CHRISTIAN CIARON

Út. 27. 2. 20.00 Kniha rekordů
Šutky

Srbsko a Černá hora, Česko 2005 / Režie: ALEKSANDAR
MANIČ

St. 28. 2. 20.00 Životy těch 		
druhých

Německo 2006 / Režie: FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK

Bijásek				

St. 21. 2. 15.30
Fimfárum 2
Kaurismäkimu je v
novém filmu vyčítáno, že
příběh životního ztroskotance nezjemňuje
lehkým optimistickým
humorem, jako to provedl třeba ve svém posled-

ČR 2006 / Režie: JAN BALEJ, VLASTA POSPÍŠILOVÁ,
AUREL KLIMT, BŘETISLAV POJAR

Ne. 25. 2., St. 28. 2. 15.30
Noc v muzeu
USA 2006 / Režie: SHAWN LEVY

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Na sever Severo- Tenkrát
na západě
čtvrtek 8. 2. 16.00 hod.
západní
linkou
čtvrtek 1. 2. 16.00 hod.

North by Northwest /USA
1959 / 136 min. / od 12 let /
titulky / na průkazku zdarma,
ostatní 60 Kč
Režie: ALFRED HITCHCOCK
/ Scénář: Ernest Lehman /
Kamera: Robert Burks / Hudba: Bernard Herrmann / Hrají:
Cary Grant, Eva Marie Saint, Najamerickejšie, najJames Mason, Jessie Royce farebnejšie, najdlhšie,
Landis, Leo G. Carroll, Jose- najdobrodružnejšie a
phine Hutchinson, Philip Ober, vôbec po všetkých stránMartin Landau, Les Tremay- kach najveľkolepejšie
ne, Alfred Hitchcock, Lawren- spracovanie Hitchovej
srdcovej látky krivo obvice Dobkin ad.
North by Northwest neného muža na úteku.
dodnes
fascinuje Cary Grant je sympaticsvou „koncentrovanou“ kejší než Kevin Spacey,
Eva Marie je krásna a
silou směsi namíchakrehká profesionálka, a
né z předem pečlivě
všetko je to tak fantasticvybraných ingrediencí.
ky nasnímané a zostrihaŽánr tu nevleče tvůrce,
né, až pradiem.
nýbrž je to sám autor,
Pomo - www.csfd.cz
kdo v každém momentu svého díla dává žánru konkrétní tvar. Originální název odkazuje na jeden verš z
Hamleta (II/2): “Blázním jen když fouká od severo-severozápadu; když vítr věje od jihu, rozeznám kozu od vozu.” – Ve
filmu z roku 1959, který se stal významnou inspirací pro
brzkou sérii bondovek, se objevuje jedno z nejtypičtějších
témat Mistra napětí. Ústředním protagonistou je “nepravý
muž”, který je omylem obviněn ze zločinu a následně přinucen na vlastní pěst prokazovat svoji nevinu. – Zmatený majitel reklamní kanceláře Roger Thornhill je shodou náhod
považovaný nepřáteli za (ve skutečnosti neexistujícího)
amerického vládního agenta. navíc se kvůli tomu zaplete
do vraždy. Během cesty na severozápad Spojených států
po stopách imaginárního muže, s nímž si ho stále všichni
pletou, jej pronásledují cizí agenti, ale také nezasvěcená
policie, která ho považuje za vraha. Rogerovou nevyzpytatelnou společnicí se stane půvabná dvojitá agentka Eve,
která se proti předpokladu obou stran do domnělého špiona zamiluje…- Klasický snímek, dokonale spojující napětí i nepředvídatelně se klikatící zápletku (divák je ovšem v
poznání jako obvykle neustále o krok před hrdinou) s černočerným humorem, je považován za “esenci” Hitchcockovy americké tvorby. Režiséra údajně inspirovaly dvě fascinující představy: vražedné napadení v budově Spojených
národů (muselo se tu natáčet skrytou kamerou) a vize hrdiny, prchajícího přes obří vytesané profily čtyř prezidentů v
národním památníku na Mount Rushmore.

Once Upon a Time in the West /
Itálie, USA 1968 / 165 min. /
přístupný / titulky / na průkazku zdarma
Režie: SERGIO LEONE / Scénář: Sergio Leone, Sergio
Donati / Kamera: Tonino Delli
Colli / Hudba: Ennio Morricone / Hrají: Henry Fonda, Clau- Nejlepší western všech
dia Cardinale, Jason Robards, dob, ve kterém nekulhá
Charles Bronson, Gabriele ani jedna složka. Velice
Ferzetti, Paolo Stoppa, Woo- nápaditá režie, skvělí
dy Strode, Jack Elam, Keenan herci a soundtrack, kteWynn, Frank Wolff, Lionel rý dávno přesáhl rámec
„pouhé“ filmové hudby a
Stander, Fabio Testi ad.
Povzbuzen úspěchem stal se hudebním poklaslavné trilogie s Clin- dem a legendou. Leone
tem Eastwoodem nato- měl velmi šťastnou ruku
čil Sergio Leone své při výběru herců (ostatně
životní dílo, kterým jako vždy). Henry Fonda
dokázal povznést main- se své ojedinělé záporné
role zhostil s bravurou
streamový žánr na umě(a ve Státech divácká
ní. Jeho spaghetti wesobec nemohla vydýchat,
tern má zvláštní pomaže představitel modelé tempo, jež spolu s
lových hodných hochů
kongeniální hudbou hraje takového hajzla),
Ennia
Morriconeho Charles Bronson zahrál
vytváří nesmírné napě- možná nejlepší roli své
tí. Krásná Jill (Claudia kariéry, Claudia CardinaCardinalová), bývalá le je potěchou pro oko
prostitutka, si chce vzít a Jason Robards coby
ovdovělého farmáře a Cheyenne je jednou z
začít nový život. Když mých nejoblíbenějších filvšak přijede na farmu, mových postav vůbec.
zjistí, že její nová rodi- Lima - www.csfd.cz
na je vyvražděna. Za
tento hrůzný čin je zodpovědný stavitel železnice, který v
nemilosrdném boji o pozemky, kudy má vést trať, poštve na
farmáře zabijáka Franka (Henry Fonda) a jeho bandu. Jill
se rozhodne pomstít a najme si psance Cheynneho (Jason
Robards) a cizince (Charles Bronson). Film získal v Itálii cenu
pro nejlepší domácí film David di Donatello.

Projekt Zlatý fond kinematografie finančně
podporuje

Hoří, má panenko Alfred Hitchcock
+předfilm: Konkurs
čtvrtek 15. 2. 16.00
hod.

ČR 1967 / 71 + 47 min. /
přístupný / na průkazku
zdarma, ostatní 60 Kč
Režie: MILOŠ FORMAN
/ Scénář: Miloš Forman,
Jaroslav Papoušek a
Ivan Passer / Kamera:
Miroslav Ondříček / Hud- Bravurní komedie Miloše
ba: Karel Mareš / Hrají: Formana o jednom „tak
Josef Šebánek, Stanislav trochu jiném“ hasičském
Ditrich, Milada Ježková, bále. Panoptikum pitoreskních postav a postaJan Vostrči ad.
Autorem námětu a viček okořeněné volbou
scénáře je známá miss a finálním zásahem
a osvědčená trojka hasičů u hořícího domku.
Miloš Forman, Jaro- Místy je to k popukání,
slav Papoušek a ale chvilkama také doceIvan Passer. Mode- la nahořklé. Rozhodně se
ale jedná o jeden z Forlový průzkum česmanových nejvydařenějkého maloměšťáctví
ších filmů.
ve vypouklém zrcadle
zvýrazňujícím Radyo - www.csfd.cz
hospodské vztahy,
prázdné hlavy, dlouhé prsty a plytké svědomí, se odehrává na pozadí hasičského bálu. V karikování a pranýřování české národní povahy jsou režisér Forman a kameraman Miroslav Ondříček doslova nelítostní. Komedie
se brzy mění v tragickou frašku s citem pro detail, gesto
a dialog. V zobrazení požárnického plesu se spojují groteskní gagy s nekompromisním odhalením lidské přízemnosti a tuposti. Mravní stav společnosti se tu zrcadlí
především v postavách starých lidí, obětí organizačních
zmatků, živelných katastrof a hlouposti svých bližních,
kteří svoji nekulturnost a nesvobodu považují za normální. První Formanův barevný film byl opět obsazen neherci známými z předcházejících filmů (za všechny jmenujme Jana Vostrčila v roli předsedy plesového výboru a
Miladu Ježkovou jako ženu hlídající tombolu). Upocenou atmosféru vesnické tancovačky podtrhují dechovkové coververze soudobých beatových hitů, např. „Hvězdy
na vrbě“ či „From Me To You“ od Beatles. Hovorová řeč
představuje katalog komunikačních defektů, zvlášť když
se postavy snaží být oficiální. Pamflet o společnosti, ve
které přestávají fungovat kamufláže, ale není si schopná
přiznat pravý stav věcí, se tehdy stal synonymem společensky podvratného filmového cynismu - proti filmu
například zcela oficiálně protestovali čeští hasiči. Italský
koproducent snímku Carlo Ponti se dokonce díla zřekl a žádal zpět vložený kapitál. Finanční trn z režisérovy
paty nakonec vytrhl francouzský producent Claude Berri, který uhradil chybějící částku. Ponti ale udělal chybu,
neboť film byl nakonec nominován na Oscara v kategorii cizojazyčný
film. Jako bonus uvedeme Formanovu prvotinu Konkurs.

(13.8. 1899 - 29.4. 1980)
Sir Alfred Hitchcock je známý jako
vynikající režisér a
spisovatel. Tento
vzrůstem malý pán
utkvěl většině lidí
v hlavě jako tvůrce
hororů, často přezdívaný „mistrem
hororu“, ale pravdou je, že jen jeden snímek z jeho tvorby připomíná hororový film. Lepším vyjádřením (pravdou
je, že nelze jednoznačně určit filmový žánr, do nějž Hitchcock spadá) by bylo psychothriller. Hitchcockovy filmy jsou velmi promyšlené a inteligentní. Také se v nich
setkáváme s velice překvapujícími zvraty, často nečekaným rozuzlením v podání nejrůznějších filmových postav
(detektiv, milenec, psycholog…). Je úžasné, jak z jednoduchého příběhu dokáže vytvořit a vygradovat napínavou
atmosféru. Hichcock poměrně často využívá pro natáčení minimálních prostor, což platí například pro filmy Rope
(Provaz, 1947), Rear Window (Okno do dvora, 1954), Dial M for Murder
(Vražda na objednávku, 1954) nebo film Lifeboat (Záchranný člun,
1944), který se celý odehrává na člunu. Ve většině jeho
filmů můžeme samotného tvůrce spatřit v nevýrazných
rolích, které trvají jen pár vteřin. Jak se ovšem jedna z
největších osobností kinematografie 20-tého století k filmu dostala? Alfred Hitchcock se po středoškolských
studiích stal bankovním úředníkem a přivydělával si kreslením karikatur. Tímto svým koníčkem se dostal k filmu
jako kreslíř titulků. V první polovině dvacátých let byl asistentem režie a výtvarníkem. Spolupracoval se známým
anglickým producentem Michaelem Balconem. Roku
1925 natočil svůj první film Pleasure Garden (Zahrada rozkoše).
Již ve filmu The Lodger (Příšerný host, 1927) se začal projevovat charakter tvorby, jemuž zůstal (až na několik výjimek)
Hitchcock ve své téměř půl stoleté tvorbě věrný. Na rozhraní dvacátých a třicátých let bylo u nás uvedeno několik jeho filmů, z nichž je z historického hlediska nejzajímavější psychologické drama The Manxman (… a neuveď nás
v pokušení, 1929) a první anglický zvukový film Blackmail (Její
zpověď, 1929). V obou hrála známá česká herečka Anny
Ondráková. Ve třicátých letech mohli českoslovenští
diváci vidět dva Hitchcockovy špionážní filmy The 39 Steps
(Třicet devět stupňů, 1935) a Sabotage (Sabotáž, 1936), po roce
1948 neměl český divák několik desetiletí (v podstatě
až do Hitchcockovy smrti) možnost další „mistrovu“ tvorbu na plátnech kin zhlédnout, přestože právě průběhu
50tých let vznikly jeho nejslavnější snímky. Mezi ty patří
například významný film s Jamesem Stewartem Rear Window (Okno do dvora, 1953), dobrodružné drama s Henry Fondou The Wrong Man (Nepravý muž, 1956), efektní kriminální příběh Vertigo (Závrať, 1958), thriller o „nepravém muži“ North by
Northwest (Na sever Severozápadní linkou, 1959), oscarové Psycho
(Psycho, 1960), Birds (Ptáci, 1963) ad. Hitchcock byl jak výborným režisérem, tak také i spisovatelem. O něm samotném pak vydal knihu např. F. Truffaut či J.-L. Godard, u
nás byla vydána kniha Robina Wooda.

