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Kancelář

kino Hvězda
Náměstí Míru 951
686 01 Uherské Hradiště
telefon: +420 572 553 617
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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

Oscar, Lev,
dotace i velké
noce
První dny dubna přinášejí možnost
nepropást tentokrát některé oceněné filmy letošních Českých lvů a doplnit si tak po slušné březnové dávce
(Obsluhoval jsem anglického krále, Vratné lahve, Jedné noci v jednom městě, Marcela, Kupředu levá,
kupředu pravá) obrázek o soudobé
domácí tvorbě. Současně se v premiérách objevují očekávané tituly
z letošních Oscarů: Poslední skotský král
s výborným Forestem Whitakerem
(pozor i na Ghost Dog – Cesta samuraje ve Zlatém fondu), muzikálové
Dreamgirls či snímek, který doprovází
výborná pověst, totiž Babel mexického režiséra Inarritu. (Jemu, a navíc
herci Bernalovi a režiséru Gondrymu,
věnujeme menší přehlídku v polovině měsíce.)
Potěšující je, že Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie
(uf!) podpořil náš projekt dobudování zvuku v kině Hvězda do nejmodernější
podoby Dolby Digital Ex a výměny plátna,
a tak když pánbů (a vedení města)
dá, budete mít od začátku června
superposlech i pohled… A aby těch
dárků nebylo málo, tak jsme pro vás
připravili také velikonoční prázdninovou nabídku. Vedle dvou tematických
Malovásků jsou tu dětská a mládežnická představení na dny školního volna (Šarlotina pavučinka a Pusinky), dva
živé koncerty (americký Matt Boroff a
litvínovský Xavier Baumaxa) a dokonce
komedie od Larse von Triera Kdo je
tady ředitel?
Josef Korvas (ředitel;o)

každý den
od 17.30 a 20.00

Projekce filmů

aktuální nabídka filmových
premiér českých
i zahraničních titulů
každou středu
a neděli od 15.30

Bijásek

rodinné filmy pro nejmenší,
české klasické pohádky,
divadelní představení...
každou neděli
od 14.30 Malovásek
aktivní odpoledne
pro nejmenší
s výukou různých
výtvarných metod
každé úterý
a středu od 20.00

ARTkino

pravidelná nabídka
nejlepších filmů
z přehlídek, soutěží
a filmových festivalů
každý čtvrtek
od 16.00 Zlatý fond
vzdělávací projekce
nejvýznamnějších filmů
domácí a světové
kinematografie
především pro studenty
víkendové dny
od 20.30 Klub Mír
koncerty,
videotéky, rock párty,
speciální pořady
vestibul,
sál kina Hvězda

Výstavy

pravidelné uvádění
převážně fotografických
projektů mladých,
ale i prověřených autorů

1. ne 14.30 Velikonoční hnízdečko – 1. část - zhotovení papírových košíčků pro malovaná vajíčka
15.30 Maharal – Tajemství talismanu – ČR 2006 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 65, 75 Kč
17.30 300: Bitva u Thermopyl – USA 2007 / 117 min. /od 12 let / titulky / 80 Kč
20.00 Grandhotel – ČR 2006 / 97 min. / přístupný / ŠÚ / 50, 60 Kč
2. po 20.00 Dreamgirls – USA 2006 / 130 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
3. út 17.30 Dreamgirls –USA 2006 / 130 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Pravidla lži – ČR 2006 / 123 min. / od 15 let / 50, 60 Kč
4. st 16.00 Ghost Dog – Cesta samuraje + KF Káva a cigarety – USA 1999 / 116 min. / tit. / od 15 let / na průkaz zdarma
18.00 Dreamgirls – USA 2006 / 130 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Matt Boroff ( AT/USA ) - moravské turné rockové legendy původem z USA – 50 Kč
20.15 Kráska v nesnázích – ČR 2006 / 110 min. / od 15 let / ŠÚ / 55, 65 Kč
5. čt 15.30 Šarlotina pavučinka – USA 2006 / 97 min. / přístupný / 60, 70 Kč
17.30 Pusinky – ČR 2006 / 90 min. / přístupný / 70 Kč
20.00 Poslední skotský král – Velká Británie 2006 / 123 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
6. pá 15.30 Šarlotina pavučinka – USA 2006 / 97 min. / přístupný / 70 Kč
20.00 Fleret – kino Hvězda / 180, 200 Kč
20.30 Xavier Baumaxa - turné k nové desce Retrofutro – 90, 110 Kč
7. so 15.30 Šarlotina pavučinka – USA 2006 / 97 min. / přístupný / 70 Kč
17.30 Pusinky – ČR 2006 / 90 min. / přístupný / 70 Kč
18.00 Vas Szuszanne, John Ball, Stolen Lives, de Reval, Landmine Spring – 80 Kč
20.00 Poslední skotský král – Velká Británie 2006 / 123 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
8. ne 14.30 Malovaná velikonoční vajíčka – 2. část - vložení malovaných vajíček do košíčků
15.30 Šarlotina pavučinka – USA 2006 / 97 min. / přístupný / 60, 70 Kč
17.30 Poslední skotský král – Velká Británie 2006 / 123 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Pusinky – ČR 2006 / 90 min. / přístupný / 70 Kč
9. po 15.30 Šarlotina pavučinka – USA 2006 / 97 min. / přístupný / 70 Kč
17.30 Pusinky – ČR 2006 / 90 min. / přístupný / 70 Kč
20.00 Kdo je tady ředitel? – Dánsko 2006 / 100 min. / od 15 let / titulky / 60, 70 Kč
10. út 17.30 Pusinky – ČR 2006 / 90 min. / přístupný / 70 Kč
20.00 Kdo je tady ředitel? – Dánsko 2006 / 100 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
20.00 Dogville – Francie, Dánsko, Švédsko, Norsko 2003 / 138 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 45, 55 Kč / Hvězdička
11. st 15.30 Lovecká sezóna – USA 2006 / 86 min. / přístupný / dabing / 25, 35 Kč
17.30 Pusinky – ČR 2006 / 90 min. / přístupný / 70 Kč
20.00 Tristram Shandy – Velká Británie 2005 / 94 min. / přístupný / titulky / 40, 50 Kč
20.00 Kdo je tady ředitel? – Dánsko 2006 / 100 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč / Hvězdička
12. čt 16.00 Tanec v temnotách – Francie, Dánsko 2000 / 140 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / na průkazku zdarma, 45 Kč
18.30 Past na žraloka – USA, Korea 2006 / 77 min. / animovaný / dabing / 70 Kč
20.00 Babel – USA 2006 / 142 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
13. pá 16.00 Past na žraloka – USA, Korea 2006 / 77 min. / animovaný / dabing / 70 Kč
17.30 Rocky Balboa – USA 2006 / 102 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
20.00 Babel – USA 2006 / 142 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
20.00 21 gramů – USA 2003 / 125 min. / titulky / 40, 50 Kč / Hvězdička
20.00 Free Fall, Tři tuny, 4 dohody – 40 Kč
14. so 16.00 Past na žraloka – USA, Korea 2006 / 77 min. / animovaný / dabing / 70 Kč
17.30 Babel – USA 2006 / 142 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
20.00 Rocky Balboa – USA 2006 / 102 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
20.00 The Prostitutes – 120 Kč
15. ne 14.30 Látkové obrázky – tvorba látkových obrázků formou textilní koláže
15.30 Lovecká sezóna – USA 2006 / 86 min. / přístupný / dabing / 25, 35 Kč
17.30 Rocky Balboa – USA 2006 / 102 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
20.00 Babel – USA 2006 / 142 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
16. po 17.30 Babel – USA 2006 / 142 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
20.00 Dopisy z Iwo Jimy – USA 2006 / 141 min. / od 12 let / titulky / 65, 75 Kč
17. út 17.30 Dopisy z Iwo Jimy – USA 2006 / 141 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Babel – USA 2006 / 142 min. / od 15 let / titulky / 70, 80 Kč
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filmové premiéry a novinky
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Naše tipy
Poslední skotský král

čtvrtek 5. 4. - neděle 8. 4.
Čerstvě vystudovaný skotský lékař se díky náhodě stane
osobním lékařem ugandského diktátora Amina. Zprvu
jím je fascinován, avšak brzy poznává jeho pravou tvář...

Šarlotina pavučinka

čtvrtek 5. 4.– pondělí 9. 4.
Příběh o věrnosti, důvěře a obětování. Prasátko Wilbur
má skončit na pekáči. S plánem na jeho záchranu přichází pavoučice Šarlota. A jak to všechno dopadne?

Kdo je tady ředitel?
ART

pondělí 9. 4.–středa 11. 4.
Komedie Larse vin Triera o řediteli firmy, který před svými zaměstnanci léta zastírá svou pozici a vydává se za
jednoho z nich.

Babel

ART

čtvrtek 12. 4.–středa 18. 4.
Osudy čtyř skupin lidí na třech kontinentech protne
jeden náhodný výstřel. Po filmech Amores Perros a 21
gramů přichází A.G. Iñárritu s filmem Babel.

Bijásek

Dreamgirls

ART

Zlatý fond

Oscar 2007

Oscar 2007
ART
Koncert

Oscar 2007

USA 2006 / 130 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: BILL CONDON / Hrají: Beyoncé Knowles, Jamie Foxx, Eddie Murphy, Danny Glover, Jennifer Hudson ad.
Sláva není všechno. Jednoduchý a přitom neuvěřitelně silný je příběh muzikálu Dreamgirls oscarového scenáristy a
režiséra Billa Condona. Zachycuje trnitou cestu za slávou
v podání dívčího tria Dreamettes, jejich vzestupy a pády,
oběti, které musely svému snu přinést, a hlavně je plný
skvělé hudby. Film vznikl podle stejnojmenného divadelního muzikálu, který patří k tomu nejlepšímu, co vzniklo na
prknech proslulého divadla Broadway. Mimořádnosti filmu
Dreamgirls dodává i jeho obsazení. Jamie Foxx, držitel Oscara za ztvárnění zpěváka Raye Charlese, jedna z nejpopulárnějších zpěvaček současnosti Beyoncé Knowles, finalistka
americké pěvecké soutěže Pop Idol (obdoba Superstar)
Jennifer Hudson a herecké legendy Danny Glover a Eddie
Murphy - ti všichni velmi přesvědčivě na pozadí osobních
příběhů svých postav mapují americkou hudební scénu na
přelomu 60. a 70. let minulého století. Ocenění: 2x Oscar: Nejlepší herečka ve vedlejší roli a Nejlepší zvuk., 2x Zlatý glóbus: Nejlepší muzikál/komedie, Nejlepší herečka ve vedl. roli, Nejlepší herec ve vedl. roli.

Pusinky

ČR 2006 / 90 min. / přístupný / 70 Kč
Režie: KARIN BABINSKÁ / Hrají: Sandra Nováková, Petra Nesvačilová,
Marie Doležalová, Lenka Vlasáková, Matěj Ruppert, Filip Blažek ad.

Koncert
Malovásek
Bijásek

Oscar 2007
Oscar 2007
ART

Oscar 2007

Noční akce. Hlášky. Poslední prázdniny po maturitě. Iška,
Karolína a Vendula ale rozhodně nechtějí skončit ve stereotypu všedního života a navíc se nedostaly na vejšku. Tak
naplánovaly super cestu – Holandsko, farma, louky, krávy, svoboda. Chtějí si pořádně užívat a občas (možná) i
trochu pracovat. Dynamická road-movie mladé režisérky

Karin Babinské je filmem o mladých holkách, do kterých
neustále někdo hučí, aby dospěly. Jim se ale ještě nechce. Nechce se jim spěchat do vězení povinností, do světa
pravidel, ve kterém je přitom stejně „všechno zmatený“.
Příběh boří tabu, vypráví o holkách, které nemají chuť nic
předstírat a hrát si na tiché, mírné, křehké bytosti. Chtějí samy nakládat se svým životem – ne podle nějakého
manuálu rodičů. Umí si prostě užívat a ledacos vyzkoušet.

Poslední skotský král

Lucie Vondráčková, Petr Čtvrtníček, Petr Rychlý, Jiří Hromada, Jiří Lábus,
Miluše Šplechtová, Tomáš Trapl ad.
Dokáže rybí kluk získat lásku své vyvolené a zároveň ji i
útes ochránit před divokým žralokem? Malý bezstarostný
rybí kluk Panki se s rodiči přestěhuje na nový korálový útes.
Jeho život se změní v okamžiku, kdy mu tátu a mámu chytí do rybářské sítě. Od této chvíle se o sebe musí postarat
úplně sám. Naštěstí si na novém místě najde rychle spoustu kamarádů, se kterými vymýšlejí jednu lumpárnu za druhou. Jednoho dne ale spatří Kordelii – tu nejkrásnější rybí
slečnu, jakou kdy potkal. Zamiluje se. Ale zdaleka není jediný, komu se Kordelie líbí. Útesu vládne nebezpečný žralok
Troy se svou partou stejně zubatých kamarádů. Ten slíbil,
že neublíží žádné rybce, když si ho Kordelie vezme. S tím
se ale statečný hrdina nehodlá smířit a rozhodne se s Troyem bojovat. Dokáže tak malá rybka získat lásku své vyvolené a zároveň ji i útes ochránit před divokým žralokem?

The Last King of Scotland / Velká Británie 2006 / 123 min. / od 15 let /
titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: PKEVIN MACDONALD / Hrají: Forest Whitaker, James McAvoy, Kerry Washington, Gillian Anderson ad.
Okouzlující, fascinující, vražedný. Příběh filmu Poslední skotský král se začíná odvíjet v okamžiku, kdy čerstvě vystudovaný skotský lékař Nicholas Garrigan (James McAvoy) odlétá do Ugandy. Od návštěvy exotické země si slibuje vzrušující zážitky, romantiku a radost z toho, že může pomáhat
tam, kde jej lidé opravdu potřebují. Krátce po svém příle- USA 2006 / 142 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
tu je přivolán na místo bizarní nehody - nový prezident Idi Režie: ALEJANDRO GONZÁLEZ IŃÁRRITU / Hrají: Brad Pitt, Cate BlanAmin naboural se svým Maserati do krávy. Garrigan chao- chett, Peter Wight, Harriet Walter, Trevor Martin, Matyelok Gibbs, Andtickou situaci radikálním způsobem vyřeší a svou bezostyš- ré Oumansky, John O‘Mahony, Adriana Barraza, Elle Fanning, Gael Garnou přímostí si Amina získá. Amin, který byl už dříve posed- cía Bernal, Emilio Echevarría, Clifton Collins Jr., Michael Pena ad.
lý skotskou historií a kulturou, si Garrigana ihned oblíbí a
nabídne mu, aby se stal jeho osobním lékařem. Je to tak
neuvěřitelná nabídka, že ji mladý doktor nemůže odmítnout - a právě v tomto osudovém okamžiku začíná jeho cesta do šokujícího zákulisí jedné z nejstrašnějších hrůzovlád v
Africe. Film je ojedinělou sondou do světa nemilosrdného
diktátora, jenž Ugandě vládnul v 70. letech. Ocenění: 1x Oscar:
Nejlepší herec v hlavní roli, 1x Zlatý glóbus: Nejlepší herec v hlavní roli.

Babel

Šarlotina pavučinka

Charlotte´s Web / USA 2006 / 97 mim / přístupný / 70 Kč
Režie: GARY WINICK / Hrají: Dakota Fanning / V českém znění: Petr
Rychlý, Martin Zounar, Patrik Hezucký, Zdeněk Mahdal ad.
Pomoc přichází shora. Šarlotina pavučinka patří mezi nejoblíbenější dětské knížky vůbec. Vyšla už ve 23 jazycích,
včetně češtiny, a v úctyhodném počtu 45 miliónů výtisků.
I proto podle této nesmrtelné předlohy vznikl stejnojmenný film, jehož ambice nejsou o nic menší. Hlavním hrdinou
Šarlotiny pavučinky je malé prasátko Wilbur, které zjistí, že
přísloví „V nouzi poznáš přítele“ opravdu platí. Jako první mu pomůže malá Fern, která mu krátce poté, co přijde
na svět, zachrání život. Lidé mají sice prasátka rádi, jenže
v drtivé většině v podobě vypečené kýty. A ty Wilburovy by se měly stát kulinářskou ozdobou vánočního stolu
Ferniných rodičů. Naštěstí má Wilbur v rodné stáji partu
skvělých a věrných přátel, kteří ho v průšvihu nenechají.
Ve chvíli, kdy Wilburův život visí doslova na špejli od jitrnice a zachránit ho může už jenom zázrak, se společnými silami o jeden zázrak pokusí. Stačí dát najevo jeho lidským pánům, že Wilbur není jen tak obyčejné prase. Jenže
všimnou si toho Wilburovi majitelé dřív, než bude pozdě?

Kdo je tady ředitel?

Direktøren for det hele? / Dánsko 2006 / 100 min. / od 15 let / tit. / 70 Kč
Režie: LARS VON TRIER / Hrají: Peter Gantzler, Jens Albinus, Iben Hjejle, Mia Lyhne, Sofie Grabol, Casper Christensen, Anders Hove, Benedikt
Erlingsson, Jean-Marc Barr, Henrik Prip, Louise Mieritz, Fridrik Thor
Fridriksson ad.
Zcela nový film proslulého “enfant terrible” mezi světovými
režiséry! Tentokrát nebudeme plakat, Lars von Trier natočil komedii! Ravn je ředitel firmy. Před svými zaměstnanci
však léta zastírá svoji pozici a vydává se za jednoho z nich.
Hra na ředitele pobývajícího v zahraničí mu umožňuje anonymně provádět nepopulární opatření. V momentě, kdy
se Ravn rozhodne firmu prodat, však potřebuje skutečného, hmatatelného ředitele a do jeho „role“ najme neúspěšného herce Kristoffera. Jednání však dočasně zkrachují
a Kristoffer musí hrát dál. Až jeho bývalá žena, jako právník obchodního partnera, odhalí morální rozměr Kristofferovy role. Šťastný konec je však stále na vážkách, neboť
Kristoffer se neohlíží jen na správnost svého počínání, ale
chce zároveň zůstat věrný fiktivnímu charakteru ředitele
firmy a poučkám svého divadelního mentora Gambiniho.

Past na žraloka

The Reef ... / USA, Korea 2006 / 77 min. / animovaný /dabing / 70 Kč
Režie: HOWARD E. BAKER, JOHN FOX / V českém znění: Jan Dolanský,

Tři příběhy odehrávající se paralelně v Maroku, Tunisku,
Mexiku a Japonsku. Babel je již třetím snímkem vzešlým z
úspěšné spolupráce režiséra Alejandra Gonzáleze Iñárrita a
scenáristy Guillerma Arriagy (Amores Perros, 21 gramů). Stejně jako v jejich předchozích společných projektech se i nyní
náhodně proplete několik zdánlivě nesouvisejících lidských
osudů. Režisér obsadil do svého nového filmu mimo jiné
takové herce jako je Cate Blanchett (Královna Alžběta, Charlotte Gray, Nebe, Veronica Guerin, Letec), Brad Pitt (Sedm,
Dvanáct opic, Podfu(c)k, Sedm let v Tibetu, Dannyho parťáci) nebo Gael García Bernal (Amores perros – Láska je kurva,
Mexická jízda, Špatná výchova, Motocyklové deníky). Ocenění: 1x Oscar: Nejlepší původní hudba, 1x Zlatý glóbus: Nejlepší drama.

Rocky Balboa

USA 2006 / 102 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
Režie: SYLVESTER STALLONE / Hrají: Sylvester Stallone, Tony Burton,
Talia Shire, Milo Ventimiglia, Burt Young, Antonio Tarver ad.
Legenda se vrací. Před třiceti lety byl mužem bez budoucnosti, který se živil prací pro druhořadého lichváře. Když mu
štěstí přihrálo možnost postavit se do boxerského ringu s
úřadujícím šampiónem těžké váhy Apollem Creedem, jeho
šance na vítězství byla jedna ku milionu. Jediné, co chtěl,
bylo bojovat až do konce. Jeho odvaha a nezdolnost v životě i v ringu inspirovala miliony lidí. Každá sláva však jednou
pomine a Rocky Balboa (Sylvester Stallone), který byl kdysi „Italským hřebcem“, nyní tráví večery vyprávěním starých historek stálým návštěvníkům své restaurace Adrian‘s,
pojmenované po jeho ženě, z jejíž předčasné smrti se nikdy
nevzpamatoval. Titul úřadujícího šampióna těžké váhy
aktuálně drží Mason „The Line“ Dixon, který je výjimečný
pouze tím, jak jednoduše se mu podařilo tuto trofej získat.
Ještě nikdy se mu do cesty nepostavil rovnocenný protivník. Je to paradox - Mason je jednoznačně nejlepší, ale jen
málokdo mu toto postavení přeje. Pak ho ale počítačová
simulace přirovná k Rockymu Balboovi v jeho nejlepší formě. Kdo by vyhrál, kdyby se tihle dva postavili proti sobě v
ringu? Dixon se svými vypilovanými údery a prací nohou
nebo Rocky se svou vášní a silnými direkty? Zní to jako vtip,
ale tahle otázka, na kterou zdánlivě není odpověď, přivede
Rockyho zpátky do ringu.

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

Velikonoční
hnízdečko

ARTkino (úterý a středa 20.00 hod.)

Hlavním hrdinou Šarlotiny pavučinky je malé prasátko Wilbur, které zjistí, že přísloví „V nouzi poznáš přítele“ opravdu platí.

neděle 1. 4. 14.30 hod.

1. část - zhotovení papírových košíčků pro malovaná
vajíčka.

Malovaná
velikonoční vajíčka
neděle 8. 4. 14.30 hod.

Maharal Tajemství talismanu Lovecká sezóna
neděle 1. 4. 15.30 hod.
2. část - zhotovení malovaných vajíček

ČR 2006 / 100 min. / přístupný / ŠÚ / 65, 75 Kč
Režie: Režie: PAVEL JANDOUREK / Hrají: Bořivoj Navrátil, Barbora Seidlová, Matyáš Valenta, Josef Somr, Maroš Kramár ad.
Napínavé pátrání po pokladu v novém českém snímku. Záhadnou knihu Via Lucis objeví v antikvariátu vysokoškolská asistentka Kristina s dvanáctiletou neteří Alenkou. Oběma okamžitě dojde, že narazily na něco mimořádného...

Šarlotina pavučinka
čt. 5. 4., ne. 8. 4. 15.30 hod.

USA 2006 / 97 mim / přístupný / 60, 70 Kč
Režie: GARY WINICK / Hrají: Dakota Fanning / V českém znění:
Petr Rychlý, Martin Zounar, Patrik Hezucký, Zdeněk Mahdal ad.

st. 11. 4., ne. 15. 4. 15.30 hod.

USA 2006 / 86 min. / přístupný / dabing / 25, 35 Kč
Režie: ILL CULTON, ROGER ALLERS, ANTHONY STACCHI / V českém
znění: Ondřej Brzobohatý, Tomáš Racek, Kateřina Lojdová, Petr
Pelzer, Luděk Walter, Oldřich Vlach, Petr Lněnička, Pavel Tesař,
Jitka Ježková ad.
Do života Booga, zdomácnělého medvěda grizzlyho bez jakýchkoliv schopností nutných k přežití v divočině, vtrhne jako uragán vychrtlý a upovídaný jelen Elliot. Když Elliot Booga přesvědčí,
aby opustil svůj pohodlný domov v garáži správce parku a okusil, jak chutná život v opravdové
přírodě, věci se rychle začnou vymykat kontrole.

Látkové

obrázky

neděle 15. 4. 14.30 hod.

Tvorba látkových obrázků formou textilní koláže.

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

Matt Boroff ( AT/USA ) Vas Szuszanne,
středa 4.4. 20.00

50 Kč

John Ball, Stolen
Lives, de Reval,
Landmine Spring80 Kč
sobota 7. 4. 20.00
Od 18 hodin videoprojekce zdarma - dokument o
právech zvířat. Od 20 hodin koncert - vstup 80 Kč
jako benefit na Svobodu zvířat.
www.impregnate.wz.cz

Koncert rakouské rockové legendy původem z USA.
Matt Boroff, zpěvák, textař a kytarista samouk pochází z New Yersey. Devadesátá léta Matt strávil koncertováním v klubech a na koncertních šňůrách se svou
původní kapelou Planet Dread. Vystoupení je součástí velkého evropského turné k loňskému CD „Ticket to Nowhere“. www.mattboroff.com

Free Fall, Tři tuny,
4 dohody
pátek 13.4. 20.00

40 Kč

Letošní jaro je podobně jako loni věnováno do jisté míry rekapitulacím filmových cen. První čtyři dubnové dny budou ve
znamení ohlédnutí za oceněnými snímky letošních Českých lvů. Připomeneme si nejen Ondříčkův Grandhotel a Hřebejkovu
Krásku v nesnázích, ale i vydařený debut Roberta Sedláčka Pravidla lži. U příležitosti uvedení novinky dánského režiséra Larse
von Triera Kdo je tady ředitel? jsme se rozhodli zařadit i jeho dva slavné tituly Dogville a Tanec v temnotách. Druhému z nich právě končí filmová práva v ČR, takže tuto projekci můžete brát i jako jednu z posledních příležitostí vychutnat si muzikálový
příběh české emigrantky na filmovém plátně. Mexický režisér A.G. Iñárritu, herec Gael García Bernal a francouzský režisér Michel
Gondry - tyto tři osobnosti jsou tématem naší filmové minipřehlídky v polovině měsíce (21 gramů, Babel, Nauka o snech ad.).

Grandhotel

Kráska v nesnázích

neděle 1. 4. 20.00 hod.

středa 4. 4. 20.15 hod.

ČR 2006 / 97 min. / přístupČR 2006 / 110 min. / od 15
ný / ŠÚ / 50, 60 Kč
let / ŠÚ / 55, 65 Kč
Režie: DAVID ONDŘÍČEK
Režie: JAN HŘEBEJK / Hrají:
/ Scénář: Jaroslav Rudiš,
Anna Geislerová, Jana BrejPavel Jech / Kamera:
chová, Jiří Schmitzer, Emília
Richard Řeřicha / HudVášáryová, Martin Huba,
ba: Jan P. Muchow / Hrají:
Josef Abrhám, Roman LukMarek Taclík, Klára Issová,
nár, Jiří Macháček, Jan HruHřebejk filmařsky vyzrál. Jeho
Ladislav Mrkvička, Jaromír
šínský, Petr Čtvrtníček ad.
Pelíšky mám velice rád, ale Kráska v
Grandhotel
je
hlavně
zase
o
„samoDulava, Dita Zábranská ad.
Film Petra Jarchovskénesnázích je dospělejší film. Sice na
tářích“.
O
lidech,
kteří
zůstávají
z
Lidi jsou jako mraky.
ho a Jana Hřebejka o
Hřebejka až moc stařecký a depresivnejrůznějších vnitřních důvodů sami.
V pořadí čtvrtý film
věčném rozporu mezi
ní, ale co. Obsahuje snad ještě větší
O lidech, pro které je složitější navárežiséra Davida Ondříčrozumem a citem.
kontrasty mezi vážnými a vtipnými
zat bližší citový vztah nebo alespoň
ka. Jeho dva předchozí
Stejnojmenná báseň
okamžiky v jediné scéně, než Horem
umět vyjádřit city k druhému nahlas.
filmy Samotáři a Jedna
(Kráska v nesnázích)
pádem a je obsahově vyvážená.
A právě proto má film volnější a
ruka netleská patří k pomalejší tempo, pro někoho nudné,
Roberta Gravese inspiLegas– www.csfd.cz
nejvýraznějším divác- jako může někomu připadat nudný
rovala Jana Hřebejka
kým úspěchům české život člověka, co žije sám a nějakým
a Petra Jarchovského k vytvoření milostného příběhu
kinematografie
pře- alternativním způsobem hledá smymladé ženy (Aňa Geislerová) řešící dilema lásky ke dvělomu tisíciletí. Jeho sl své existence.
ma mužům (Roman Luknár a Josef Abrhám), dilema mezi
nový film nás zavede Kosmik– www.csfd.cz
sexuální závislostí a zajištěnou budoucností pro sebe a
do hotelu Ještěd, tyčísvé děti (Adam Mišík a Michaela Mrvíková), dilema vztahů
cího se nad Libercem. V něm pracuje údržbář Fleischman ke své matce (Jana Brejchová) a otčímovi (Jiří Schmitzer)
(Marek Taclík), amatérský meteorolog, který pozná, že a ke své tchýni (Emília Vášáryová). Film Kráska v nesnázích
bude pršet, ještě než začne, a není schopen opustit své je plný vypjatých zvratů i komických a paradoxních rozrodné město. Liberec je totiž pro něj klec, místo, které ho uzlení se strhujícími hereckými výkony. Ocenění: 3x Český lev:
svazuje dávným slibem a nechce ho pustit za své hranice. Nejlepší hlavní ženský herecký výkon (Anna Geislerová), Nejlepší vedKaždý den myslí na jediné, vznést se k nebi a uletět z hote- lejší ženský herecký výkon (Jana Brejchová) a Nejlepší hlavní mužský
lu, z Liberce, ze života, který se mu vůbec nedaří. Blázen herecký výkon (Jiří Schmitzer), Cena poroty na MFF Karlovy Vary.
by sestrojil křídla, Fleischman si šije balon, ve kterém uletí.
Do života mu ale vstoupí Ilja (Klára Issová), která se zatím
trápí ve vztahu s arogantním číšníkem Patkou (Jaromír
Plesl). K natočení filmu inspirovala režiséra Ondříčka próza
Jaroslava Rudiše, jehož kniha Nebe pod Berlínem se stala českým bestsellerem a byla přeložena do mnoha jazyků.
Ocenění: 2x Český lev: Nejlepší zvuk (Pavel Rejholec, Jakub Čech) a Nejlepší hudba (Jan P. Muchow).
Direktøren for det hele? /
Dánsko 2006 / 100 min. /
od 15 let / titulky / 60, 70 Kč
Režie: LARS VON TRIER / Scénář: Lars von Trier / Kamera: Soren Pedersen, Claus
ČR 2006 / 123 min. / od 15
Rosenlov Jensen / Hudba:
let / 50, 60 Kč
Kristian Eidnes, Ad Stoop,
Ředitel je krásnou metaforou na
Režie: ROBERT SEDLÁČEK
Peter Albrechtsen / Hrají: vztahy uvnitř korporátních společ/ Scénář: Robert Sedláček
Peter Gantzler Jens Albinus ností, o tom, jak Dánové nesnášejí
/ Kamera: Petr Kozlovský
Iben Hjejle Mia Lyhne Sofie konflikty, o manipulaci. Situační
/ Hudba: Tomáš Kympl /
Grabol Casper Christensen humor nemá chybu, oproti klasické
Hrají: Jiří Langmajer, KláAnders Hove Benedikt Er- produkci je svěží jako čerstvě vymačra Issová, Jan Budař, Jarolingsson Jean-Marc Barr ad. kaná šťáva z pomerančů. Trierovy
mír Dulava, David Novotný, No sláva. Konečně český film, kteZcela nový film pro- fanoušky potěší odkazy na filmy
Igor Chmela, Petra Jung- rý se nesnaží konstruovat složité
slulého “enfant terrible” jeho samotného, například vtipná
manová, Martin Stránský, a emočně strhující psychologické
mezi světovými režisé- narážka na jeho manifest Dogma 95,
Jana Janěková ad.
ry! Tentokrát nebude- v jehož duchu se film veze.
drama. Režisér Robert Sedláček nám
Nevěřte jim všechno, před projekcí řekl:“Tento film berte
me plakat, Lars von Damiel – www.csfd.cz
co říkají! Dvanáct lidí, jako vtip.“ A já oceňuji, že Pravidla
Trier natočil komedii!
kteří se nechali dobro- lži si opravdu na nic nehrají, nesnaží
Ravn je ředitel firmy. Před svými zaměstnanci však léta
volně zavřít na statku se nic dokazovat, jsou prostě úplně
zastírá svoji pozici a vydává se za jednoho z nich. Hra na
na Šumavě. Dobrovol- v pohodě . Kéž by takových filmů
ředitele pobývajícího v zahraničí mu umožňuje anonymně se zřekli svobody. bylo více!
ně provádět nepopulární opatření. V momentě, kdy se
Manuálně pracují (živí Bebacek – www.csfd.cz
Ravn rozhodne firmu prodat, však potřebuje skutečného,
sami sebe) a navzájem
hmatatelného ředitele a do jeho „role“ najme neúspěšsi pomáhají překročit svou minulost. Na jeden rok. Vztahy ného herce Kristoffera. Jednání však dočasně zkrachují a
jsou rovnoprávné; nikdo nemůže mít hlavní slovo. Zaká- Kristoffer musí hrát dál. Až jeho bývalá žena, jako právník
zány jsou erotické vztahy. Ale vydržte to, když muži a ženy obchodního partnera, odhalí morální rozměr Kristofferovy
jsou pohromadě a témat k hovoru je tak málo! Za poruše- role. Šťastný konec je však stále na vážkách, neboť Kristofní pravidel komunity ale hrozí vyloučení. Pracují nervy a fer se neohlíží jen na správnost svého počínání, ale chce
pudy. Jolana je slabá holka a Milan zase silný chlap... Poru- zároveň zůstat věrný fiktivnímu charakteru ředitele firmy a
šovat pravidla tam, kde se tolik hraje na pravdu znamená poučkám svého divadelního mentora Gambiniho.
rozvrátit všechno a ohrozit všechny. Brzy mezi ně přijde
někdo nový. A někdo další 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 jméno je opravdu jméno vra- Francie, Dánsko, Švédsko,
ha. Kromě sugestivní atmosféry se za největší devízu filmu Norsko 2003 / 138 min. / od
dají označit herecké výkony. Režiséru Robertu Sedláčko- 12 let / tit. / ŠÚ / 45, 55 Kč
vi se podařilo setřít rozdíl mezi osvědčenými profesioná- Režie: LARS VON TRIER / Scély a debutanty a z jednotlivých partů složit pozoruhodný nář: Lars von Trier / Kamera:
herecký koncert. Ocenění: 2x Český lev: Nejlepší scénář (Robert Anthony Dod Mantle, Lars
Sedláček), Cena kritiků.
von Trier / Hudba: barokní

Kdo je tady
ředitel?

Xavier Baumaxa
pátek 6.4. 20.30

Ohlédnutí za Českým lvem, tvorba Larse
von Triera i Alejandra Gonzáleze Iñárritu

90, 110 Kč

pondělí 9. 4. 20.00 hod.

Pravidla lži

Společný koncert Free Fall s vítězi 16. ročníku festivalu Setkání kytaristů. 3 tuny jsou alternativní, výrazovou koncertní skupinou, 4 dohody jsou pop-rockovou skupinou. Obě hostující kapely hrají vlastní
repertoár s českými texty. www.free-fall.cz

Démon? Pózér? Psychopat? Litvínovský písničkář a
showman po půl roce opět live na Míru, tentokrát
navíc v rámci turné k nové desce Retrofutro!
www.xavi.litvinoff.cz

Připravujeme:

20.4. Bassta Fidli vol. 7 / 21.4. This Is What I call Popular
Music Vol. 9: Ex-Tip (SK), Do-Řady, Aqva Silentia, Havárie, ... / 22.4. Hm... / 27.4. Michal Pavlíček – Tour ´07

Výstavy

Komiksfest

Obrázek pro tebe

28.3.–17.4. foyer kina Hvězda

19.–30.4. foyer kina Hvězda

Doprovodná výstava k tématu komiksů a jejich
zpracování na filmovém plátně. www.komiksfest.cz

Výstava kreseb a dětských prací mateřských škol MŠ Lomená, MŠ Lednické Rovné (SR), MŠ Nagytarcza (HU). Jedná se o mezinárodní výměnný projekt
Socrates. Vernisáž 19.4. v 10:00 hodin.

úterý 3. 4. 20.00 hod.

Dogville

úterý 10. 4. 20.00 hod. (*)

Připravujeme
autoři, David Bowie / Hra- Opravdu nevídaný film, zprvu mě
jí: Nicole Kidmanová, Paul docela vyděsil. Člověku chvíli trvá,
Bettany, Lauren Bacallo- než se vpraví do koukání filmu bez
vá, Harriet Anderssono- exteriérů a interiérů, zvlášť když nic
vá, Patricia Clarksonová, podobného nečekal. Jen sledovat 16
Stellan Skarsgard, Ben herců, co běhají z místa na místo v
Gazzara, Philip Baker Hall, prázdném ateliéru. Dá to trochu práJeremy Davies, Chloe Sevi- ce a místy jsem měla drobné problémy se soustředěním, ale ve výsledku
gnyová, Cleo Kingová ad.
Film, ve kterém se mi tenhle „film“ dal daleko víc, než
uvidíte jako v zrca- spousty jiných.
dle. USA, městečko May – www.csfd.cz
Dogville ve Skalistých
horách, třicátá léta, období hospodářské krize. Obyvatelé
Dogville žijí zcela izolovaně daleko od civilizace, končí tu
silnice, bývaly tu stříbrné doly, kde se dnes už netěží. Zdejší dobří lidé své město ale neopustili, žijí v uzavřené, hierarchizované komunitě a dodržují zaběhané rituály. Jednoho dne se v Dogville objeví krásná mladá žena Grace,
která tu hledá úkryt na útěku před gangstery. Ujme se jí
mladík Tom, místní intelektuál a samozvaný mluvčí města. Díky jeho přímluvě vezmou obyvatelé Dogville dívku
mezi sebe. Grace jim na oplátku nabízí výpomoc. Zprvu o
její služby není zájem, časem se ale bez ní v Dogville nikdo
nedokáže obejít. Tak jak narůstá na intenzitě vztah mezi
Grace a Tomem, rostou i Graceiny pracovní povinnosti. Ve
chvíli, kdy gangsteři nabídnou za vydání Grace odměnu,
stane se z dívky výhodný obchodní artikl. Každý v Dogville
teď stojí před pokušením dívku vydat jejím pronásledovatelům. Ocenění: Nejlepší dánský film roku 2004, nominace na Zlatou
palmu, 2x Felix: Nejlepší režie a Nejlepší kamera.

Tristram Shandy
středa 11. 4. 20.00 hod.

A Cock and Bull Story / Velká Británie 2005 / 94 min.
/ přístupný / titulky / 40,
50 Kč
Režie: MICHAEL WINTERBOTTOM / Scénář: Martin Hardy / Kamera: Marcel
Zyskind / Hudba: Edward
Nogria, Michael Nyman,
Nino Rota, Johann Sebasti- Jeden z nejoriginálnějších a nejvtipan Bach / Hrají: Steve Coo- nějších filmů poslední doby. Michagan, Keeley Hawes, Dylan el Winterbottom dokazuje, že je
Moran, Shirley Henderson, jedním z nejzajímavějších režisérů
Gillian Anderson, Elizabe- současnoti. Prolínání fikce a reality
th Berrington, James Fleet, je zde ještě dokonalejší než u Nonstop párty.
Stephen Fry ad.
Komedie o natáče- Dadel – www.csfd.cz
ní filmu podle klasického románu, který byl postmoderní ještě dřív, než byla
moderna. Inspirací tohoto neortodoxního filmového díla
je román Život a názory blahorodého pana Tristrama
Shandyho, který napsal britský pastor Laurence Sterne v
letech 1759 – 1767. Rozsáhlý román, patřící k anglickým
literárním skvostům, byl považován za nezfilmovatelný,
ale Winterbottom jej přetvořil v pozoruhodně invenční
podívanou. Tristrama Shandyho lze vnímat různě. Jako
absurdní komedii v hlavní roli s britským komikem Cooganem, který hraje sebe, Tristrama Shandyho i Tristramova otce. Jako film o filmu. Jako dokument. Jako paradokument. Jako pouhou legrácku, protože jako legrace se film
přesvědčivě tváří. Jako všechno dohromady a navíc jako
shrnutí tvůrčího přístupu šestačtyřicetiletého režiséra.
Winterbottom nabízí ve své přetlačované mezi dokumentem a fikcí, realismem a stylizací, příběhem a nepříběhovostí, historií a mýtem podstatně víc. Neskrývá, nýbrž ukazuje divákovi jako další rovinu reality mechanismy filmového procesu. Ocenění: Zlatý tulipán na MFF v Istanbulu 2006, nominace na hlavní cenu na MFF v San Sebastiánu.

21 gramů
pátek 13. 4. 20.00 hod. (*)

21 grams / USA 2003 / 125
min. / titulky / 40, 50 Kč
Režie: ALEJANDRO GONZÁLEZ IŃÁRRITU / Scénář:
Guillermo Arriaga / Kamera: Rodrigo Prieto / Hudba:
Gustavo Santaolalla / Hrají:
Sean Penn, Benicio Del Toro, Miluju filmy, které mně nevodí za
Naomi Watts, Danny Hus- ručičku, které mně nutí klást otázton, Clea DuVall, Charlotte ky, přemýšlet o nich. A to je přesně
Gainsbourg, Carly Nahon, 21 gramů. Iňárritovo důsledné
Claire Pakis, Eddie Marsan, nabourávání časové posloupnosti
John Rubinstein, Paul Cal- je v mých očích jasnou výhrou, to
deron, Annie Corley, Kevin skládání mozaiky z časových střípků
Chapman, Stephen Bridge- bylo svým způsobem vzrušující a
water ad.
napínavé.
Film režiséra Alejand- Lima – www.csfd.cz
ra Gonzáleze Iñárritu,
nominovaného na cenu akademie za film Amores perros
- Láska je kurva. Je to příběh naděje a lidství, nezlomnosti i
přežití. V okamžiku smrti, a nezáleží na tom, zda se jí bojíte či nikoliv, se hmotnost vašeho těla sníží o 21 gramů. Je
to lidská duše, co těchto 21 gramů tvoří? Jsou ti, kteří nás
přežijí, o tuto hmotnost těžší? Univerzitní profesor Paul
Rivers (Sean Penn) a jeho manželka Mary (Charlotte Gainsbourgová) nacházejí svůj vztah na nejisté hranici mezi
životem a smrtí. On je smrtelně nemocný a čeká na transplantaci srdce, zatímco ona se snaží díky umělému oplodnění počít jeho vlastní dítě. Cristina Pecková (Naomi Wattsová), která od doby svého neklidného mládí již dozrála, je
milovanou starší sestrou Claudie (Clea DuVallová), hodnou
manželkou Michaela (Danny Huston) a milující matkou
dvou malých dcer. Její rodina vyzařuje naději a radost. Na
mnohem nižší společenské i ekonomické úrovni se nachází
bývalý trestanec Jack Jordan (Benicio del Toro) a jeho žena
Marianne (Melissa Leová), která nemůže zajistit důstojné
zázemí svým dvěma dětem, zatímco Jack řeší problémy s
obrácením se k víře. Tragická nehoda způsobí, že se tito
lidé z odlišných prostředí, ocitnou v jediném společném
světě. V důsledku toho Paul stane tváří v tvář své vlastní

smrtelnosti, Cristine se střetává s událostmi, které mohou
ovlivnit její přítomný a snad i budoucí život a Jackova víra
podstupuje závažnou zkoušku. Ocenění: 2x nominace na Oscara,
5x nominace na Zlatý glóbus, 3 ceny na MFF ve Venice ad.

Dopisy z Iwo Jimy
pondělí 16. 4. 20.00 hod.

Letters from Iwo Jima / USA 2006 / 141 min. / od 12 let / titulky / 65,
75 Kč
Režie: CLINT EASTWOOD
/ Scénář: Iris Yamashita /
Kamera:
Tom Stern
/ Hudba: Kyle Eastwood,
Michael Stevens / Hrají:
Ken Watanabe, Kazunari
Ninomiya, Shido Nakamura,
Ryo Kase ad.
Pro mě osobně je tenhle Eastwoodův
Příběh bitvy o Iwo velmi zajímavý válečný film vítězem
Jimu očima japon- Oscarů 2007. Velmi srozumitelně
ských vojáků. Před a pečlivě budovaný příběh, skvěle
jedenašedesáti
lety rozpoznatelné postavy, kdy každý
se na Iwo Jimě utka- okamžik vím, kdo je kdo a o co tam
ly americká a japon- jde a především ten pohled z druhé
ská armáda. O několik strany, to je to, co dělá Iwo Jimu tak
desetiletí později bylo krásným filmem. Velmi lidský, smutv lávové půdě ostrova ný a opravdový příběh.
objeveno několik sto- Jossie – www.csfd.cz
vek dopisů. Tyto dopisy pojednou dávají anonymním šikům bojujících vojáků
tváře a hlasy. Japonští vojáci, kteří jsou odveleni na Iwo
Jimu, si uvědomují, že pravděpodobnost návratu z bitevního pole je mizivá. Velitelem obrany je generál Tadamichi
Kuribayashi, jehož cesty po Americe mu ukázaly nemilosrdnou tvář války, ale vedly jej i k pochopení toho, jak
Američanům v Tichomoří zabránit v další expanzi. Díky
Kuribayashiho nevídané taktice se boje, které si Američané představovali jako rychlou a krvavou porážku, protáhly
na čtyřicet dní hrdinné a vynalézavé obrany. Podařilo se to
i kvůli tomu, že Kuribayashiho bojovníci dokonale zvládli
orientaci v prostoru vulkanického ostrova. Ocenění: 1x Oscar:
Nejlepší střih zvukových efektů, 1x Zlatý glóbus.

V druhé polovině
dubna nabízíme
Filmové premiéry

19.–22.4. Eragon
USA 2006 / Režie: STEFEN FANGMEIER
19.–25.4. Prázdniny pana Beana
Velká Británie 2006 / Režie: STEVE BENDELACK
20.–22.4. Hudbu složil, slova napsal
USA 2007 / Režie: MARC LAWRENCE
23.–25.4. Jako malé děti
USA 2006 / Režie: TODD FIELD
26.–29.4. Štěstí na dosah (Oscar, Zlatý globus 2007)
USA 2006 / Režie: GABRIELE MUCCINO
30.4.–2.5. Vratné láhve, Goyovy přízraky, Obsluhoval jsem anglického krále
Režie: JAN SVĚRÁK, MILOŠ FORMAN, JIŘÍ MENZEL

Zlatý fond

! st. 18.4. 16.00 Commitments + úvod Jiří Černý (mim. středa)
VB 1991 / Režie: ALAN PARKER
čt. 26.4. 16.00 Všichni dobří rodáci (Oslavy osvobození)
ČR 1968 / Režie: VOJTĚCH JASNÝ

ARTkino

út. 17.4. 20.00 Babel (Oscar, Zlatý globus 2007)
USA 2006 / Režie: ALEJANDRO GONZÁLEZ IŃÁRRITU
st. 18.4. 20.00 Nauka o snech
Francie 2005 / Režie: MICHEL GONDRY
út. 24.4. 20.00 Nepříjemná pravda (Den Země)
USA 2006 / Režie: DAVIS GUGGENHEIM
st. 25.4. 20.00 Jako malé děti
USA 2006 / Režie: TODD FIELD

Bijásek

! čt. 19.4., ne. 22.4. 15.30 Eragon
USA 2006 / Režie: STEFEN FANGMEIER
st. 25.4., ne. 29.4. 15.30 Jiří Trnka a Jan Werich uvádějí
ČR 1954 – 1986 / Režie: J. TRNKA , V. POSPÍŠILOVÁ ,
P. POŠ, B.POJAR

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

POZOR! V MIMOŘÁDNÝ TERMÍN MIMOŘÁDNÉ BONUSY: BAROVÁ ÚPRAVA, PROMÍTÁNÍ
FILMŮ ČLENŮ KAPELY, PŘEKVAPENÍ NAVÍC.

NEDĚLE 22. DUBNA I 19:30
KLUB MÍR I VSTUPNÉ 50 KČ

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Ghost Dog – Cesta
samuraje
+ KF: Káva a cigarety
Pozor! mimořádně středa (!) 4. 4. 16.00 hod.

Tanec v temnotách
Pozor! Konec monopolu, poslední možnost
vidět snímek v kině.

čtvrtek 12. 4.
16.00 hod.

Ghost Dog: The Way of
Dancer in the Dark / Francie,
the Samurai / USA 1999 /
Dánsko 2000 / 140 min. / od
116 min. / titulky / od 15
12 let / titulky / ŠÚ / na průlet / na průkazku zdarma
kazku zdarma, 45 Kč
Režie: JIM JARMUSCH / ScéRežie a scénář: LARS VON
nář: Jim Jarmusch / KameTRIER / Kamera: Robby Mülra: Robby Müller / Hudba:
ler / Hrají: Björk, Catherine
RZA / Hrají: Forest Whitaker,
Deneuveová, David Morse,
John Tormey, Cliff Gorman,
Peter Stormare, Joel Grey,
Opravdu nádherná kamera nasnímaDennis Liu, Richard PortVincent Paterson, Cara Jde o dost netradiční muzikál, proto
la tenhle vyjímečný snímek o zabiTanec není úplně tím nejlehčím
now, Tricia Vessey, Henry
Seymourová ad.
jákovi řídícím se velmi netradičními
filmovým zážitkem. Björk se herecky
Silva, Frank Adonis, Victor pravidly Samurajů. Krutý, rychlý,
Drama o české emisnaží dost, Morse s Deneuve zklaArgo, Gano Grills, Chuck necitelný k protivníkovi a přesto
grantce Selmě Ježkové
mat nemohli. Kouzlo snímku však
Jeffreys, Isaach De Banko- citlivý a sympatický. Tohle všechno
(Björk) je jasnou ukázsamozřejmě spočívá v hudebních a
lé ad.
kou talentu Larse von tanečních číslech, která překvapí a
dal do ztvárnění role Forest WhitaParodie černá jako ker a vyzdvihl svůj výkon na úroveň
Triera. Film je veden ve zaskočí svým krásným rytmickým
noc, ve které si zabiják Ferguse za Hry na pláč. Skvělá atmodvou rovinách: doku- provedením a celkovým melancho– neviditelný „Ghost sféra a konec, proti kterému nelze
mentární části snímku lickým prožitkem..
Dog“ – vybírá své obě- nic namítnout.
vyprávějí pochmurný
Pohrobek– www.csfd.cz
ti... Ghost Dog (Forest Golfista– www.csfd.cz
příběh české emigrantWhitaker) žije na střeky, která se v Americe snaží vydělat dost peněz na operaci
še opuštěné budovy ve vlastnoručně vyrobené chatrči na svého syna, jež postupně ztrácí zrak. Problém je v tom, že
okraji New Yorku, obklopen hejnem ptáků. V samurajské Selma trpí stejnou chorobou, a tak je pro ní velice složité
terminologii znamená Ghost Dog: bojovník, zabiják, který udržet si práci v továrně. Druhá rovina snímku je muzikáloumí splynout s nocí a nikým nezpozorován zasadit smrtící a vá – Selma muzikály miluje a když je jí nejhůře, představuje
nečekaný úder. Náš bezejmenný hrdina si s pomocí profesi- si, že je postavou klasického muzikálu, naslouchá zvukům
onálního zločineckého vybavení umí poradit se všemi bez- kolem sebe a ve své fantazii z nich buduje barevný muzikápečnostními systémy. Jeho bojové umění a způsob života lový svět. Lars von Trier i v tomto snímku dává velký prostor
podle knihy filosofie japonských samurajů z něj činí neú- emocím, které podtrhují kontrast mezi oběma světy (reálnavného a neprůstřelného zločince. Každý japonský bojov- ným a muzikálovým), v nichž se Selma pohybuje. Režisér se
ník potřebuje být někomu zavázán a právě takovou loajál- při natáčení záměrně vzdal kontroly nad jednotlivými scéní osobou je pro Ghost Doga mafiánský grázlík s italským nami, aby tak dosáhl “poctivějšího” a autentičtějšího dojmu.
přízvukem Louie (John Tormey). V jeho službách Ghost Film je pro diváka zajímavý i z několika dalších důvodů.
Dog postupně zlikviduje tucet pro mafii nepohodlných lidí. Například technikou natáčení, neboť některé scény byly
Každý, kdo se ale jednou zaplete s podobnou zločineckou natočeny za pomocí až stovky(!) digitálních kamer, vedle
strukturou, musí počítat s tím, že se jednou stane „nebez- toho jsou ve filmu pasáže, které byly natočeny pomocí ručpečně postradatelným“. Mafiánští bossové Ghost Doga po ní kamery. Pro českého diváka je jistě perličkou, že se ve filtřinácté „zakázce“ odepíšou. Nyní je to on, kdo se tak oci- mu objeví i role Oldřicha Nového, kterého ztvárnil Joel Grey.
tá na černé listině. Kodex Ghost Doga je zrazen, hrdina se V neposlední řadě je zde samozřejmě hudba, jejíž autorkou
musí zachovat striktně podle Cesty samuraje. Zábavné je samotná představitelka hlavní role Björk. Ta obdržela za svůj
absurdní dílko parodující gangsterky představuje záhadné- výkon Cenu za ženský herecký výkon na MFF v Cannes 2000.
ho a zábavného nájemného vraha ve službách italské mafie,
řídícího se filosofií japonských samurajů. Šťastnou ruku měl
režisér jako vždy při výběru herců. Ojedinělý herecký koncert ve filmu předvádí Forest Whitaker - černošský herec
který už exceloval např. ve Hře na pláč (nominace na Zlatý
glóbus), nebo ve filmu Smoke (r. Wayn Wang). Jim Jarmusch prokázal svůj hudební cit a ke spolupráci opět vyzval
Neil Younga (hudba k filmu Mrtvý muž). Ocenění: snímek byl
nominován na Zlatou palmu v Cannes.

Jim Jarmusch

Lars Von Trier

(* 22.1. 1953)
Jim Jarmusch se narodil v Akronu, ve státě
Ohio. S filmem začal
později, ale mnoho zkušeností měl
již z ranného dětství,
neboť jej matka brávala každou neděli do
kina. Jak on sám říká,
byly to většinou filmy
s gigantickými krabími monstry či s příšerami z tajuplných lagun. A jak dodává: vždy je hrozně
miloval. Když opustil Ohio a odjel v sedmnácti do New
Yorku, tak zjistil, že ne všechny filmy jsou o gigantických
monstrech a příšerách. Zlomový okamžik v jeho životě nastal, když odjel na roční studium do Paříže. Právě
tam se zamiloval do filmového stylu francouzské kinematografie. Nakonec vystudoval literaturu na Columbia
University, později studoval film na Newyorské univerzitě ve třídě Nicholase Raye a stal se jeho pedagogickým
asistentem. Jako režisér debutoval v roce 1980. Za stipendium natočil v roce 1980 svůj první film Permanent
Vacation (Trvalá dovolená). O dva roky později následoval
krátkometrážní film The New World (Nový svět). Jeho druhý
celovečerní film spatřil světlo světa pod názvem Stranger Than Paradise (Podivnější než ráj) v roce 1984. Film, který
získal cenu za režii v Cannes, natočil Jarmusch s výraznou podporou reřiséra Wima Wenderse. K definitivnímu
upevnění jeho reputace došlo v roce 1986 po natočení třetího celovečerního snímku Down By Law (Mimo zákon).
Pak následovaly filmy Mystery Train (Tajuplný Vlak, 1998) a
Night on Earth (Noc na zemi, 1991), které už jen potvrdily jeho
neotřesitelnou pozici ve světě nezávislého filmu. V roce
1995 natočil Jim Jarmusch jeden ze svých nejúspěšnějších filmů (možná i díky skvěle zahrané hlavní roli
Johnny Deppem) Dead Man (Mrtvý muž). Hudbu k tomuto filmu stvořil neopakovatelným způsobem frontman
skupina Crazy Horse, Neil Young. Ten poté poprosil Jima
aby natočil jeho skupině videoklip, což se Jimovi zalíbilo natolik, že nakonec v roce 1997 vznikl stominutový
muzikálově-dokumentární film o této skupině nazvaný
Crazy Horse (Rok koně). V roce 1999 vyústila Jimova fascinace asijským filmem a kulturou natočením snímku Ghost
Dog - The Way of Samurai (Gost Dog - Cesta samuraje). Pak v roce
2002 následovala spolupráce s několika dalšími světovými autory nezávislého filmu a vznik povídkového filmu
Ten Minutes Older (Dalších deset minut). V roce 2003 po několika letech konečně zkompletoval a dokončil další film,
složený z několika povídek, Coffee and Cigarettes (Kafe a cigára), za jehož závěrečnou třetí část získal Zlatou palmu za
krátký film v Cannes. Jeho zatím posledním filmem jsou
Broken Flowers (Zlomené květiny) z roku 2005, v nichž se v
hlavní roli představil populární Bill Murray. Film získal
nejen Hlavní cenu poroty v Cannes, ale například také
Českého lva pro nejlepší zahraniční film..

(* 30.4. 1956)
Lars von Trier dostal
svou první kameru
již v deseti letech a
roku 1967 natočil
jednominutový animovaný film Výlet do
Squashlandu. Za jeho
první „veliký“ snímek
můžeme považovat
ale až film Pěstitel orchidejí, který mu pomohl dostat se na filmovou školu. Pak
se jeho kariéra začala pohybovat prudce vzhůru, v roce
1984 natočil první díl své evropské trilogie Prvek zločinu
(The Element of Crime), kterému napsal scénář spolu se spisovatelem Nielsem Vørselem, a dostal za něj v Cannes
cenu za techniku, což byla první cena pro dánský film
od roku 1966, a jeho kariéra začala být sledována. Ve
druhém díle evropské trilogie s názvem Epidemie (1987),
který stvořil Trier opět se spisovatelem Vørselem, pojednává o lékaři, jenž se snaží pomoci světu od zhoubné
nemoci, kterou však nevědomky sám šíří. Film byl přijat
velice vlažně, Triera to ale nijak nezdrtilo a chystal natočení dalšího snímku, kterým dokončil evropskou trilogii.
Snímek Evropa (1991) se odehrává roku 1945 v Německu
a dostal v Cannes opět cenu za techniku. V roce 1994
natáčí jeden z nejslavnějších seriálů, který kdy byl k vidění, Království. Seriál poskytne zároveň zábavu a komediální melodrama s vystříbřeným humorem a zároveň hrůzostrašný příběh, po kterém jen tak nikdo neusne. Roku
1997 vzniklo také pokračování tohoto seriálu, které sleduje další osudy postav. Třetí řada nebyla natočena, jelikož představitelé několika rolí zemřeli. Mezi další známé
snímky Larse von Triera patří Prolomit vlny (1996), nominovaný na Zlatou Palmu a Oscara, Idioti (1998) - film natočený podle manifestu Dogma 95 (film musí být natočen
pouze s využitím přírodních podmínek – žádná přidávaná hudba, předabování, umělé osvětlení atp.) a muzikál
Tanec v temnotách (2000; Zlatá palma). Poslední tři jmenované snímky Trier nejen režíroval, ale také k nim sám napsal scénář. Po uvedení Tance v temnotách v USA začali
mnozí Triera kritizovat za to, že natočil film o zemi, kde
nikdy nebyl. Trier se rozhodl odpovědět trojicí snímků
odehrávajících se právě v USA. Dogville (2003) je prvním
dílem a zároveň i názvem celé americké trilogie. Vypráví o mladičké dívce Grace, která se ukryje před svým
otcem v malé vesnici ve Skalistých horách. Obyvatelé si
Grace zamilují, pak ale jednoho dne do vesničky přijede policie a vyvěsí na Grace zatykač. Obyvatelé Dogville
ji začnou zneužívat, avšak záhy se však stane něco, co
by od Grace nikdo nečekal. Manderlay (2005) je pokračováním americké trilogie, které je zaměřeno především
na otázku otroctví. S prací na závěrečném dílu s názvem
Washington již Trier započal. Předcházela tomu ovšem ještě letošní originální komedie Kdo je tady ředitel? a experimentální dokument Pět otázek (2003), který stvořil společně se svým „filmovým otcem“ Jørgenem Lethem.

