červen 2
15.–30. června
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

Dárky na
prázdniny
Pokud toto, myslím to co držíte, právě čtete, pak se možná současně
blížíte také našemu sálu a tím i premiéře jednoho z našich červnových
„trháků“. Ať už se jedná o komedii
Roming, dramata Sherrybaby nebo
Zápisky o skandálu, „upřímný film
o malých věcech“ Tajnosti či vracečky Kvasky a 300: Bitva u Thermopyl – ve všech případech Vám přeju
co nejdokonalejší zážitek s naším novým plátnem a zvukem Dolby Digital Ex (počínaje 31.5. 2007).
V programu druhé půle června určitě nepřehlédnete množství evropských (ko)produkcí a speciální programy našeho Zlatého fondu. V prvním případě odkazuji na naši slevovou Eurokinokartu (na pokladně
kina), ve druhém doplňuji, že Modrý
samet doprovázejí i návrhy netradičních filmových plakátů a snímek U
konce s dechem zase konference na
téma Film a škola s bohatým doprovodným programem a tradičním Zlatým kopulováním.
Josef Korvas

každý den
od 18.30 a 20.30

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...
každé úterý
a středu od 20.30

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

15. pá 16.00 Robinsonovi – USA 2007 / 109 min. / přístupný / dabing / 65 Kč
18.00 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
20.30 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
20.45 Postřižiny – ČSSR 1980 / 93 min. / přístupný / vstupné dobrovolné
16. so 18.00 Robinsonovi – USA 2007 / 109 min. / přístupný / dabing / 65 Kč
20.30 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
20.45 Tajemství hradu v Karpatech – ČSSR 1981 / 97 min. / přístupný / vstupné dobrovolné
17. ne 15.30 Robinsonovi – USA 2007 / 109 min. / přístupný / dabing / 55, 65 Kč
18.00 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
20.30 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
18. po 18.00 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
20.30 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
19. út 18.00 Černá kniha – Nizozemí, Velká Británie, Německo 2006 / 145 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
20.30 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 70, 80 Kč
20. st 16.00 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
18.00 Roming – ČR, SR, Rumunsko 2007 / 105 min. / přístupný / 80 Kč
20.30 Černá kniha – Nizozemí, Velká Británie, Německo 2006 / 145 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
21. čt 16.00 Modrý samet – USA 1986 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠU / na průkazku zdarma
18.30 Kvaska – ČR 2007 / 106 min. / od 12 let / romantický, hudební / 60 Kč
20.30 300: Bitva u Thermopyl –USA 2007 / 117 min. /od 12 let / titulky / 70 Kč
22. pá 17.45 Zápisky o skandálu – Velká Británie 2006 / 92 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
20.30 Sherrybaby – USA 2006 / 96 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč
20.30 This Is What I Call Popular Music Vol. 11: Los Fastidios, Degradace, Proti směru –150 Kč
23. so 17.45 Sherrybaby – USA 2006 / 96 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
20.30 Zápisky o skandálu – Velká Británie 2006 / 92 min. / od 15 let / titulky / 60, 70 Kč
24. ne 18.00 Zápisky o skandálu – Velká Británie 2006 / 92 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
20.30 Sherrybaby – USA 2006 / 96 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
25. po
NEPROMÍTÁME
26. út 18.00 Nikomu to neříkej – Francie 2006 / 125 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.30 Ve stínu Beethovena + KF A.Holland –USA, Německo 2006 / 104 min. / přístupný / titulky / 55, 65 Kč
27. st 18.00 Nikomu to neříkej – Francie 2006 / 125 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.30 Nikomu to neříkej – Francie 2006 / 125 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70, 80 Kč
28. čt 14.30 Konference „Film a škola“– MK UH, AČFK, P. Bilík (FF UP Olomouc), V. Hendrich (NFA), koncert, 16 mm filmy
16.00 U konce s dechem + úvod Vladimír Hendrich – Francie 1959 / 87 min. / od 15 let / na průkazku zdarma, 50 Kč
17.45 Spider – Man 3 – USA 2007 / 140 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč
18.00 Zlaté kopulování: Už tradiční zakončení sezóny Zlatého fondu, tentokrát v nových prostorách LK Smetanovy sady
20.00 Luboš Pospíšil & Bohumil Zatloukal – v rámci Zlatého kopulování (LK Smetanovy sady/za deště v Míru)
20.30 Tajnosti – ČR 2007 / 97 min. / od 12 let / 80 Kč
29. pá 17.45 Spider – Man 3 – USA 2007 / 140 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč
20.30 Tajnosti – ČR 2007 / 97 min. / od 12 let / 80 Kč
20.45 Carmen – Španělsko 1983 / 102 min. / titulky / vstupné dobrovolné
30. so 17.45 Spider – Man 3 – USA 2007 / 140 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč
20.30 Tajnosti – ČR 2007 / 97 min. / od 12 let / 80 Kč
20.30 Subform Party – 30 Kč / Mír-bar
20.45 Pink Floyd: The Wall – Velká Británie 1982 / 95 min. / titulky / od 15 let / vstupné dobrovolné
1. ne 17.45 Spider – Man 3 – USA 2007 / 140 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč
20.30 Tajnosti – ČR 2007 / 97 min. / od 12 let / 80 Kč
2. po 18.30 Divočáci – USA 2007 / 99 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.30 Tajnosti – ČR 2007 / 97 min. / od 12 let / 80 Kč
3. út 18.30 Tajnosti – ČR 2007 / 97 min. / od 12 let / 80 Kč
20.30 Divočáci – USA 2007 / 99 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč
4. st 18.30 Divočáci – USA 2007 / 99 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.30 Tajnosti – ČR 2007 / 97 min. / od 12 let / 70, 80 Kč
5. čt 17.00 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / 80 Kč

Letní kino

Letní kino
Bijásek

ART

ART

filmové premiéry a novinky

Zlatý fond

Naše tipy
ART
Koncert

Sherrybaby

pátek 22. 6. - čtvrtek 24. 6.
Chce začít znovu od začátku – ale začátek je jen jeden.
Představitelka hlavní role byla nominována na Zlatý globus.
Křišťálový globus na MFF Karlovy Vary 2006.

Zápisky o skandálu
ART

pátek 22. 6. - čtvrtek 24. 6.
V centru příběhu filmu jsou dvě ženy (držitelky Oscara Judi
Dench a Cate Blanchett), které se díky svým touhám a nečekané zradě ocitnou ve velmi vyhrocené situaci.

Tajnosti

čtvrtek 28. 6. - sobota 30.6.
Jan Svěrák uvádí nový film Alice Nellis a ta zase Ivu Bittovou v hlavní roli.

ART

ART
Zlatý fond
Zlatý fond

Zlatý fond
Koncert

Letní kino

Party
Letní kino

Kvaska

ČR 2007 / 106 min. / od 12 let / romantický, hudební / 60 Kč
Režie: MIRJAM LANDA / Hrají: Filip Tomsa, Lucie Vondráčková, Daniel
Landa, Jiří Korn, Roman Pomajbo ad.
První český film ze zákulisí muzikálu!!! Od režisérky muzikálových hitů Krysař a Tajemství, s původní hudbou Daniela
Landy. Hlavní hrdina příběhu Micky (Tomsa) se ocitne ne
svou vinou ve vězení. Při životě ho drží jen jeho velká láska k muzikálové hvězdě Karin (Vondráčková). Aby se s ní
mohl seznámit, rozhodne se zúčastnit vypsaného konkurzu na nový muzikál a uteče z vězení. Kuriózním způsobem
se mu nakonec povede jak utéct, tak projít celým konkurzem. Konečně se seznamuje s Karin a na vlastní kůži zažívá
muzikálový dril. Den premiéry se blíží a policie je Mickymu
na stopě. Když se ale dají dohromady ty správné ingredience a nechají se dostatečně uležet, vznikne „kvaska“ a na tu
je i policie krátká... Kvaska – vězeňský nápoj, náhražka piva.
Vodu, chleba a cukr kvasíme po dobu 14 dnů. Autoři nám
dají nahlédnout do zákulisí fenoménu zvaného muzikál a
to prostřednictvím nápaditého příběhu a originální hudby. Za autorskou dvojicí Mirjam a Danem Landovými jsou
obrovské komerční úspěchy – 600 tisíc prodaných lístků na
muzikál Krysař, Platinové desky, vyprodané koncertní šňůry, první místa v hitparádách...

300: Bitva u Thermopyl

300 / USA 2007 / 117 min. /od 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: ZACK SNYDER / Hrají: Gerard Butler, Lena Headey, Michael
Fassbender, Vincent Regan, Dominic West ad.
Roku 480 př. Kr. perský král Xerxes (Rodrigo Santoro) vedl
svou armádu, aby konečně rozdrtila Řecko. Nejvhodnějším
obranným postavením byl pro řeky průsmyk u Thermopyl,
jež k obraně poskytoval prostor velký méně než 4,5 metru.
Právě tam se 300 sparťanských vojáků, vedených králem
Leonidasem (Gerard Butler) utkalo s obrovskou přesilou...
Frank Miller, inspirován touto událostí vytvořil grafickou
novelu, kterou nazval podle počtu sparťanských vojáků v
řeckém vojsku, 300. Dostalo se jí obrovského ohlasu a spolu
se Sin City patří k Millerovým nejlepším pracem. Nyní, téměř
devět let po vydání originálu, se látky chopil talentovaný
režisér Zack Snyder (Úsvit mrtvých) a za použití nejmodernější technologie nám bude vyprávět příběh války, hrdinství
nenávisti a zrady.

Zápisky o skandálu

Notes on a Scandal /Velká Británie 2006 / 92 min. / od 15 let / tit. / 70 Kč
Režie: RICHARD EYRE / Hrají: Cate Blanchett, Judi Dench, Alice Bird,
Bill Nighy, Joanna Scanlan, Andrew Simpson, Juno Temple, Stephen
Kennedy ad.
Podlehnout vášni může být nebezpečné. V centru příběhu
filmu Zápisky o skandálu jsou dvě ženy, které se díky svým
touhám a nečekané zradě ocitnou ve velmi vyhrocené situaci. Celý příběh je i se svými zvraty zaznamenán v deníku
Barbary Covett (Judi Dench), despotické a samotářské učitelky na chátrající londýnské střední škole, která své třídě
vládne železnou rukou. Žije sama s kočkou Portií, bez přátel nebo lidí, kterým by se mohla s čímkoliv svěřit. V jejím
osamělém světě však dojde k zásadní změně v okamžiku,
kdy se ve škole setká s novou učitelkou Shebou Hart (Cate
Blanchett). Sheba se zdá být přesně tou spřízněnou duší
a věrným přítelem, jakého Barbara vždycky hledala. Když
se ale ukáže, že má Sheba vášnivý vztah s jedním ze svých
mladých studentů (Andrew Simpson), změní se jejich vzájemné přátelství v naprostou nevraživost. Zatímco Barbara
vyhrožuje, že odhalí Shebaino tajemství jejímu manželovi
(Bill Nighy) i zbytku světa, začínají se dostávat do popředí
její vlastní tajemství a temné posedlosti. Podvody a klamy, okolo nichž jsou vystavěny životy obou žen, pomalu
vyplouvají na povrch. Ve filmu se představí dvě přední světové herečky a držitelky Oscara Judi Dench a Cate Blanchett.
Na tuto cenu byly obě nominovány i díky tomuto snímku.

Sherrybaby

USA 2006 / 96 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: LAURIE COLLYER / Hrají: Maggie Gyllenhaal, Brad William Henke,
Sam Bottoms, Ryan Simpkins, Giancarlo Esposito, Danny Trejo ad.

Chce začít znovu od začátku – ale začátek je jen jeden.
Pohledná třicátnice Sherry (Maggie Gyllenhaalová) má za
sebou temnou minulost. Kvůli drogám a krádežím si odseděla tři roky ve vězení, ze kterého je právě propuštěna. S
cejchem bývalé trestankyně, zlodějky a feťačky pro ni není
zrovna jednoduché najít si práci… Doporučující dopisy,
předchozí zkušenosti nebo vzdělání jsou rázem k ničemu
a Sherry nezbývá než zapomenout na zbytek cti a když je
potřeba, nabídnout v rámci existence i své tělo. Podobným
situacím už umí v životě čelit. Na ztrátu blízkého vztahu
se svou malou dcerkou, ale připravená zdaleka není. Dcera, kterou po celý její život vychovával Sherryin bratr se
svou ženou, sice zpočátku reaguje velmi vstřícně, ale pod
vlivem „náhradní matky“ se skutečné matce začne znovu odcizovat. Sherry tak pomalu ztrácí jediný smysluplný
bod svého života. Od další závislosti na drogách ji překvapivě pomůže chlapácký Mexikánec (Danny Trejo), s nímž
Sherry naváže milostný poměr. Drsný příběh o lidských
selháních, rigidní společnosti a úporné snaze přes všechny omyly a těžkosti v životě obstát je podle slov režisérky inspirován reálným osudem její kamarádky z dětství.
Ocenění: Film získal Křišťálový globus a Cenu za nejlepší ženský
herecký výkon na MFF Karlovy Vary 2006. Představitelka hlavní role
byla za svůj herecký výkon nominována na Zlatý globus.

Nikomu to neříkej

ART

Ne le dis à personne / Francie 2006 / 125 min. / od 15 let / tit. / ŠÚ / 80 Kč
Režie: GUILLAUME CANET / Hrají: Marie-Josée Croze, André Dussollier,
Kristin Scott Thomas, Nathalie Baye, Jean Rochefort, Gilles Lellouche,
Philippe Lefebvre, Olivier Marchal, Guillaume Canet ad.
Co všechno se stane, když otevřete jeden anonymní email? Margot (Marie-Josée Croze) byla brutálně zavražděna
sériovým vrahem. Její muž Alex (François Cluzet) se z této
tragické události nemůže dlouho vzpamatovat a uzavírá se
do svých vzpomínek. Po osmi letech dostane anonymní e-

mail. Po jeho otevření uvidí tvář ženy stojící uprostřed davu.
Záběr je natočený v reálném čase a trvá jen několik vteřin,
Alex přesto její tvář okamžitě pozná. Je to Margot... Guillaume Canet ve svém druhém celovečerním filmu (debutoval
snímkem Mon idole, 2002) vychází z literární předlohy Harlana Cobena (Tell no one). Zachycuje v něm pocity a vnitřní
krizi člověka, jenž je vtažen do záhadného světa polopravd,
který mu však neustále uniká. Alex se nedokáže vymanit z
idylických vzpomínek na šťastnou minulost. Možná právě v
nich je ale ukryt klíč k tajemství... To vše na pozadí napínavého kriminálního příběhu.

Tajnosti

ČR 2007 / 97 min. / od 12 let / 80 Kč
Režie: ALICE NELLIS / Hrají: Iva Bittová, Karel Roden, Martha Issová,
Ivan Franěk, Miloslav König, Anna Šišková, Sabina Remundová, Igor
Chmela ad.
Jan Svěrák uvádí nový film Alice Nellis. Julie má všechno.
Úspěšného a pohledného manžela, zdravou a chytrou
dospívající dceru, práci překladatelky, oddaného milence
a teď dokonce i nový, velký dům, kam se celá rodina právě přestěhovala. Ale pod tímto zdánlivě spokojeným a klidným povrchem se skrývá mnoho tajemství, která nebude
možno skrývat donekonečna. Julii se však nechce dělat
zásadní rozhodnutí. Místo toho se vrhne do zcela nesmyslné mise. Když ráno ve zprávách zaslechne, že zemřela jazzová zpěvačka a klavíristka Nina Simone, kterou v mládí
obdivovala, vzpomene si na dobu, kdy vše bylo jednoduché a kdy žádné hory tajností neexistovaly. Zcela iracionálně se přes protesty celé rodiny rozhodne koupit si piano,
na nějž jako malá hrávala. I když tím na první pohled od
všech hlubokých problémů utíká, ukáže se, že tento jediný den, kdy opustí bezpečnou rutinu svého života a vydá
se hledat vytoužený nástroj, převrátí její dosavadní život
vzhůru nohama. A přesně tohle je někdy potřeba, aby člověk mohl začít znovu. Alice Nellis je úspěšnou režisérkou i
scénáristou, její poslední film Výlet, získal nejen pozornost
diváků, ale sklidil i slova uznání od kritiků a řadu festivalových cen jak domácích tak zahraničních. Je držitelkou Českého lva za scénář k filmu Výlet. Tento snímek byl rovněž
oceněn Českým lvem za nejlepší ženský herecký výkon v
hlavní roli pro Ivu Janžurovou. Představitelku hlavní úlohy
ve filmu Tajnosti Ivu Bittovou můžete znát nejen z koncertních pódií, ale i řady filmů. Naposledy jste ji mohli obdivovat ve filmu Želary.

Spider – Man 3

USA 2007 / 140 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 85 Kč
Režie: SAM RAIMI / Hrají: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Thomas Haden
Church, James Franco, Dylan Baker, Elizabeth Banks, Topher Grace, Bryce Dallas Howard ad.
Spider-Man se vrací.Ta největší bitva na něj totiž teprve
čeká! Ve filmu se znovu sešli herci a filmaři z prvních dvou
úspěšných dobrodružství a vytváří síť tajemství, pomsty,
lásky a odpuštění. Ve filmu Spider-Man 3, založeném na
legendárních sériích Marvel Comics, se Peterovi Parkerovi konečně podařilo najít rovnováhu mezi jeho oddaností vůči M.J. a jeho povinnostmi superhrdiny. Ale na obzoru
se chystá bouřka. Když se jeho oblek náhle změní na černočerný a vzrostou jeho schopnosti, také to přemění Petra,
vynese to na povrch temnou, pomstychtivou stránku jeho
osobnosti, nad kterou se pokouší získat kontrolu. Pod vlivem svého obleku se Peter stává přespříliš sebevědomým
a začíná zanedbávat lidi, kterým na něm nejvíc záleží. Peter
je donucen vybrat si mezi svůdnou mocí svého nového
obleku a soucitným hrdinou, kterým kdysi býval. Musí překonat své osobní démony, když dva nejobávanější zločinci
Sandman a Venom spojí svou jedinečnou moc a žízní po
odplatě vůči Peterovi a všem, které miluje.

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

Robinsonovi
neděle 17. 6. 15.30 hod.

USA 2007 / 109 min. / animovaný / příst. / dabing / 55, 65 Kč
Zdá se vám vaše rodina zvláštní? To ještě neznáte
Robinsonovi! Příběh se točí okolo Lewise – geniálního kluka se zálibou v šikovných technických vychytávkách a obrovskou touhou najít rodinu, kterou
nikdy neměl možnost poznat. Jeho nezdolné hledání jej jednoho dne zavede na místo, které by si
nedokázal představit ani v nejdivočejších snech – do
budoucnosti, kde už termín „nemožné“ dávno zmizel ze slovníku. Když se Lewis setká s podivným cizincem jménem Wilbur Robinson, čeká jej nejen fantastická cesta časoprostorem, ale také setkání s rodinou
Robinsonových, která mu pomůže objevit celou
řadu úžasných tajemství o jeho vlastních neomezených schopnostech.

Začínáme 5.9. filmem Harry Potter a Fénixův
řád a 9.9. Michalovi Mazlíčci - hradišťská premiéra pořadu Michala Nesvadby.
V obou případech nemalé slevy na
průkazku Bijásku! (starou i novou)
Předprodej vstupenek na program
M.Nesvadby od 20.6. 2007!

This Is What I Call
Popular Music Vol.
11: Los Fastidios
(IT), Degradace,
Proti směru
Punkový koncert.

150 Kč

Letní kino Smetanovy sady
čtvrtek 28.6. 20.00 dárek členům ZF i

do 30. 6. klub Mír - bar

Výstava fotografií Jiřího Kudělky, archivu filmu
A bude hůř a pamětníků z Uh.Hradiště k dobám
reálného socialismu. Doprovodná akce k uvedení
filmu A bude hůř 19.5. 2007.

občanům města (za deště v klubu Mír)

Luboš Pospíšil vystupuje v současné době v sólovém programu, ve dvojici s Bohumilem Zatloukalem
(kytara Hudba Praha) nebo s doprovodnou skupinou
L.P.G. (Luboš Pospíšil Group), ve které účinkují kromě B. Zatloukala také Pavel J. Ryba (basa M.T.S.) a Jiří
Kollman (perkuse M.T.S.). Jedna věc je jistá: Luboše
muzika baví a Vy se můžete těšit na jeho koncert

Klub Mír - bar
sobota 30.6. 20.30
Party v baru.

30 Kč

Připravujeme: 20.-29.7. Letní filmová škola, 18.8.
Killed By Noise, 24.8. Vašek Koubek + The Hogs
(Irsko) + filmy - v rámci Hradišťského kulturního
léta 2007, ...

Okolo Hradišťa
(turistické tipy) + Setkání
pod Buchlovem (fota)
14. 6. - 15. 7. kino Hvězda

Mikroregion Buchlov pohledem profesionálních
fotografů z různých koutů České republiky. Společná výstava fotografií deseti autorů: Milan Biegoń,
Lenka Grossmanová, Alexandr Hudeček, Jiří Kudělka,
Marek Malůšek, Martina Novozámská, Michal
Popieluch, Pavel Maria Smejkal, Lenka Urbišová a
Martina Zielinská. Vernisáž výstavy spojená s hradišťskou
premiérou filmu Chřiby - hory lidí a mýtů je ve čtvrtek 14.6. od
18:00 hod.
www.fotomosty.info, www.buchlovice.cz

Jiný filmový plakát
(návrhy studentů VŠUP Praha)

do 30. 6. kino Hvězda - sál

Výstava grafických návrhů filmových plakátů ke
známým kultovním snímkům (mj. Ghost Dog,
Tajuplný vlak, Modrý samet, Mimo zákon, Silnice,
Mlčení, Stalker ad.) studentů pražské VŠUP. Výstavu
v roce 2006 iniciovalo pražské kino Světozor a
distribuční společnost Aerofilms.

I druhá polovina měsíce je v ARTu věnována evropským filmům, s Eurokinokartou máte navíc vstup na každé třetí představení za polovinu. V romské road movie Roming se vydáme spolu s Bolkem Polívkou a Mariánem Labudou na svéráznou cestu
za nevěstou. Koprodukční válečné drama Černá kniha nás zase zavede do Nizozemí v době okupace, kde se odehrává příběh
nečekané válečné lásky. Sherrybaby, jediný neevropský ART druhé poloviny června, vypráví o mladé ženě a její nelehké cestě
z vězení zpět do společnosti. Co se může stát, když starší učitelka nabídne přátelství mladší kolegyni, která se nešťastně
zamiluje do svého patnáctiletého žáka, se dozvíte v britském psychologickém dramatu Zápisky o skandálu. Film Agnieszky
Holland Ve stínu Beethovena přibližuje poslední roky života hudebního génia. Na závěr měsíce jsme přichystali francouzské kriminální drama Nikomu to neříkej, které vypráví spletitý příběh o postupném odkrývání dávného zločinu. S končícím školním
rokem je tady také konec další sezóny projekcí Zlatého fondu kinematografie, kterou uzavřeme ve čtvrtek 28. 6. projekcí
filmu U konce s dechem spojenou s kinolektorátem Vladimíra Hendricha a následně tradičním Zlatým kopulováním, které slibuje jak
raritní 16 mm filmy, tak třeba i koncert Luboše Pospíšila a Bohumila Zatloukala. Letos nově proběhne i konference projektu
Film a škola.

úterý 19. 6.
20.30 hod.

Výstavy

To byly časy…

Zlatý fond se loučí, ARTkino pokračuje

Roming

Subform Party:
DJ Przema, ...
Luboš Pospíšil &
Bohumil Zatloukal

úterý 26. 6.
20.30 hod.

Pravidelné projekce rodinných filmů pro
nejmenší, českých klasických pohádek, divadelní představení a výtvarná
odpoledne pro děti budou pokračovat opět od září 2007.

Koncerty, párty, DVD projekce...

Připravujeme

Ve stínu Beethovena + KF A.Holland

Bijásku a Malovásku
začínají prázdniny!!!

Doporučujeme: 5. - 11.7. Shrek Třetí, 2. - 8.8.
Harry Potter a Fénixův řád, 9. - 15.8. Simpsonovi ve filmu, 24. - 29.8. Divoké vlny.

Klub Mír
pátek 22.6. 20.00

ARTkino (úterý a středa 20.30 hod.)

ČR, SR, Rumunsko 2007 /
105 min. / příst. / 70, 80 Kč
Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK / Hrají:
Bolek Polívka, Marián Labuda, Oldřich Vlach, Vladimír
Javorský, Jaromír Nosek,
Eva Leinweberová ad.
Skvostná cikánská road movie s vyniKomedie s Bolkem
kajícím Bolkem Polívkou, skvělým
Polívkou a MariáMariánem Labudou a překvapivě
nem Labudou od
dobrým Vítězslavem Holubem v roli
tvůrců filmu ÚčastJury. Je to nabité fórky, zejména
níci zájezdu. Roman Polívka exceluje v trochu bohušov(Marián Labuda) dal ské poloze totálního bohéma Stana
kdysi dávno kamará- Zaječího, s decentnějším Labudou
dovi slib, že až jejich alias Romanem vytvářejí geniální
děti dospějí, ožení se dvojici
Romanův syn Jura s Damiel– www.csfd.cz
jeho dcerou. Cesty
rodin se rozešly. Po letech přichází dopis, nevěsta dosáhla dospělosti a je třeba dávný slib naplnit. Potíž je v tom,
že Jura studuje vysokou školu, chodí s atraktivní blondýnou, ženit se nechce a už vůbec nestojí o děvče odkudsi
ze slovenské vesničky, které v životě neviděl. Po otcově
naléhání ale nakonec souhlasí, že se pojede na tajemnou
nevěstu podívat. Výprava, jíž velí tatínkův velmi svérázný
kamarád Stano (Bolek Polívka), se stane nepřetržitým sledem bláznivých situací, často s komicko-katastrofickým
nádechem. Komediální road-movie Roming o cestě tří
mužů za tajemnou nevěstou, nabízí lákavý mix atraktivní
situační komiky, laskavého humoru a typické člověčiny v
duchu nejlepších tradic české veselohry.

Černá kniha
středa 20. 6.
20.30 hod.

sebou temnou minulost. Kvůli drogám a
krádežím si odseděla
tři roky ve vězení, ze
kterého je právě propuštěna. S cejchem
bývalé
trestankyně,
zlodějky a feťačky pro
ni není zrovna jednoduché najít si práci…
Sherrybaby patří mezi díla navenek
Doporučující
dopinenápadná, realizačně skromná,
sy, předchozí zkušeavšak vypravěčsky uvěřitelná, podnosti nebo vzdělání
prahovými emocemi až přesycená.
jsou rázem k ničemu
Zasazení do maloměstského prostřea Sherry nezbývá než dí není násilné; režisérka nepotřebuzapomenout na zby- je davové scény, aby navodila autentek cti a když je potře- ticitu. Kameraman Russell Lee Fine
ba, nabídnout v rám- nevymýšlí ani složité kamerové jízdy,
ci existence i své tělo. ani nehledá výtvarné ozvláštnění.
Podobným situacím Pracuje s jemně pastelový odstíny,
už umí v životě čelit. navozujícími všednost.
Na ztrátu blízkého Jan Jaroš– www.dokina.tiscali.cz
vztahu se svou malou
dcerkou, ale připravená zdaleka není. Dcera, kterou po
celý její život vychovával Sherryin bratr se svou ženou, sice
zpočátku reaguje velmi vstřícně, ale pod vlivem „náhradní
matky“ se skutečné matce začne znovu odcizovat. Sherry
tak pomalu ztrácí jediný smysluplný bod svého života. Od
další závislosti na drogách ji překvapivě pomůže chlapácký Mexikánec (Danny Trejo), s nímž Sherry naváže milostný
poměr. Drsný příběh o lidských selháních, rigidní společnosti a úporné snaze přes všechny omyly a těžkosti v životě obstát je podle slov režisérky inspirován reálným osudem její kamarádky z dětství. Ocenění: Film získal Křišťálový globus a Cenu za nejlepší ženský herecký výkon na MFF Karlovy Vary 2006.
Představitelka hlavní role Maggie Gyllenhaalová byla za svůj herecký
výkon nominována na Zlatý globus.

Zápisky
o skandálu

Black Book / Nizozemí,
Velká Británie, Německo
2006 / 145 min. / přístupVelká Británie 2006 / 92
ný / titulky / ŠÚ / 60, 70Kč
min. / od 15 let / titulky /
Režie: PAUL VERHOEVEN /
60, 70 Kč
Kamera: Karl Walter LinJedním slovem výborné. Po zhlédRežie: RICHARD EYRE / Scédenlaub / Hudba: Anne
nutí jsem byl vysloveně nadšený.
nář: Patrick Marber / KameDudley Scénář: Gerard SoePočkal jsem pár dnů, ale nepustilo
ra: Chris Menges / Hudba:
teman / Hrají: Carice Van
mě to. Mohu tedy jen doporučit.
Philip Glass / Hrají: Cate Zápletka je vlastně jen z řady
Houten, Sebastian Koch, Především těm, kdo mají rádi evropobyčejných, mnohokrát viděných
Blanchett, Judi Dench, AliThom Hoffman, Halina ský film, dobu druhé světové války
(i díky traileru může snadno vznikce Bird, Bill Nighy, Joanna
Reijn, Waldemar Kobus ad. a téma protinacistického odboje.
nout pocit, že půjde o průměrný až
Scanlan ad.
Válečné drama Židov- Tohle rozhodně stojí za vidění.
banální film), avšak díky kvalitnímu
Podlehnout
vášni
ky, která se zamilovarežijnímu zpracování dostává velmi
Historik– www.csfd.cz
může
být
nebezpečné.
la do Němce. Děj filsilný náboj a vymaňuje se tak z řady
mu je zasazený do let 1944–1945 a vypráví příběh židov- V centru příběhu fil- tuctových snímků. Richard Eyre
ské dívky Rachel, jež se ukrývá v okupovaném Holandsku. mu Zápisky o skandá- postupně šlape na plyn a snímek vás
Potom, co je svědkem masakru celé své rodiny, se připojí lu jsou dvě ženy, které po kouscích pohlcuje a válcuje svojí
k domácímu hnutí odboje. Dostane za úkol napojit se na se díky svým touhám propracovanou atmosférou a intenvelitelství gestapa tím, že svede šarmantního německého a nečekané zradě ocit- zitou emocí.
kapitána. Verhoeven staví svůj film jako velkolepou akč- nou ve velmi vyhroce- Renton– www.csfd.cz
ní podívanou, na kterou ale zároveň pohlíží s ironickým né situaci. Celý příběh
odstupem. Scénář filmu vychází ze skutečných událostí a je i se svými zvraty zaznamenán v deníku Barbary Covett
staví na hlavní ženské hrdince, která ve filmu představu- (Judi Dench), despotické a samotářské učitelky na chátrajíje jediný záchytný bod. Film totiž dobu i hrdiny popisuje cí londýnské střední škole, která své třídě vládne železnou
v neustálé ambivalenci. Pohrává si s tradičním pohledem rukou. Žije sama s kočkou Portií, bez přátel nebo lidí, kterým by se mohla s čímkoliv svěřit. V jejím osamělém světě
na odboj i nacisty, jejichž zažité obrazy často převrací.
však dojde k zásadní změně v okamžiku, kdy se ve škole
setká s novou učitelkou Shebou Hart (Cate Blanchett). Sheba se zdá být přesně tou spřízněnou duší a věrným přítelem, jakého Barbara vždycky hledala. Když se ale ukáže, že
má Sheba vášnivý vztah s jedním ze svých mladých studentů (Andrew Simpson), změní se jejich vzájemné přátelství v naprostou nevraživost. Zatímco Barbara vyhrožuje,
USA 2006 / 96 min. / od 12 let / titulky / 60, 70 Kč
Režie: LAURIE COLLYER / Scénář: Laurie Collyer / Kamera: Russell Lee že odhalí Shebaino tajemství jejímu manželovi (Bill Nighy)
Fine / Hudba: Jack Livesey / Hrají: Maggie Gyllenhaal, Brad William Hen- i zbytku světa, začínají se dostávat do popředí její vlastní tajemství a temné posedlosti. Podvody a klamy, okolo
ke, Sam Bottoms, Ryan Simpkins, Giancarlo Esposito, Danny Trejo ad.
Chce začít znovu od začátku – ale začátek je jen jeden. nichž jsou vystavěny životy obou žen, pomalu vyplouvají
Pohledná třicátnice Sherry (Maggie Gyllenhaalová) má za na povrch.

sobota 23. 6.
20.30 hod.

Sherrybaby
pátek 22. 6. hod. 20.30 hod.

Copying Beethoven / USA,
Německo 2006 / 104 min. /
přístupný / tit. / 55, 65 Kč
Režie: AGNIESZKA HOLLAND
/ Scénář: Stephen J.Rivele,
Christopher Wilkinson /
Herecké výkony Eda Harrise a Diane
Kamera: Ashley Rowe / Hrají:
Kruger jsou civilní a přesvědčivé.
Ed Harris, Diane Kruger, MattKdyž má Harris do Beethovenovy
hew Goode, Phyllida Law ad.
role vložit drama, vloží ho tak, že
Krásný a jemný příběh o divákovi mrazí v zádech. Když má
posledních letech živo- být Beethoven zlomený muž, Harris
ta Beethovena – jeho to očividně prožívá naplno. Diane
vášeň, žádostivost, utr- Kruger je milá, příjemná, ale odhodpení, jeho lásky a jeho laná jít za svým cílem.
genialismus... Beetho- Pan Kaplan– www.csfd.cz
ven právě dokončuje devátou symfonii, jeho nejvýznamnější dílo. Je hluchý,
nemocný, ve špatných náladách, zpitý a naprosto sám. Lidé
ho obdivují a zároveň jím pohrdají , nikdo mu nerozumí a
není zde nikdo, kdo by mu po-mohl v jeho nejhorších chvílích ... až na mladého ctižádostivého skladatele... jeho múzu...
strážného anděla... který se objevil v jeho životě. Jejich vztah,
nejprve neohrabaný až trapný se brzy změní v opravdové
přátelství a vzájemně prospěšné hudební partnerství. Partnerství, které umožnilo premiéru Deváté symfonie a dalo v
posledních chvílích Beethovenovi mnoho štěstí a poklidu.

Letní
kino
(filmové projekce a koncerty zdarma ve Smetanových
sadech - za kinem Hvězda)

Postřižiny
pátek 15. 6.
20.45 hod

ČSSR 1980 / 93 min. / příst.
/ dobrovolné vstupné
Režie: JIŘÍ MENZEL /
Hrají: Magda Vášáryová,
Jiří Schmitzer, Jaromír
Hanzlík, Rudolf Hrušínský, Petr Čepek, Miloslav
Štibich, Jaroslav Vozáb ad.
Film Jiřího Menzela podle předlohy Bohumila Hrabala. Mozaika humorně laděných událostí začíná jedním z
malých rituálů, kterými si koření spokojené manželství
Francin a Maryška. Ta hledá v přítmí ložnice malý dárek,
kterým je tentokrát patentní navlékač jehel. Francin je
správcem pivovaru v jednom malém českém městečku
a druhého dne provází po pivovaru správní radu, kterou
seznamuje se situací a také plány do budoucna. Na pivovarském dvoře se dalšího dne objeví jeho velmi svérázný
hlučný bratr Pepin. Francin tuší blížící se pohromu.

hradu
Nikomu to neříkej Tajemství
v Karpatech
středa 27. 6.

20.30 hod.

Ne le dis à personne / Francie 2006/ 125 min. / od 15
let / titulky / ŠÚ / 70, 80 Kč
Režie: GUILLAUME CANET
/ Scénář: Guillaume Canet,
Harlan Coben, Philippe
Ke kvalitám filmu patří především
Lefebvre / Kamera: Chrisherecké výkony. Vitální François Clutophe Offenstein / Hudba:
zet přesně odměřuje klidové i thrilleMathieu Chedid / Hrají:
rové rysy hlavního hrdiny. Vynikající
Marie-Josée Croze, André
André Dussollier zvládá poněkud
Dussollier, Kristin Scott Tho- papírově vystavěnou postavu
mas, Nathalie Baye ad.
Beckova tchána. Potěšením je Jean
Co všechno se stane, Rochefort v menší roli aristokratickdyž otevřete jeden kého zbohatlíka a majitele jezdecké
anonymní
e-mail? stáje Gilberta Neuvilla.
Margot (Marie-Josée Stanislav Buzek – dokina.tiscali.cz
Croze) byla brutálně
zavražděna sériovým vrahem. Její muž Alex (François Cluzet) se z této tragické události nemůže dlouho vzpamatovat a uzavírá se do svých vzpomínek. Po osmi letech dostane anonymní e-mail. Po jeho otevření uvidí tvář ženy stojící uprostřed davu. Záběr je natočený v reálném čase a trvá
jen několik vteřin, Alex přesto její tvář okamžitě pozná. Je
to Margot... Guillaume Canet ve svém druhém celovečerním filmu (debutoval snímkem Mon idole, 2002) vychází
z literární předlohy Harlana Cobena (Tell no one). Zachycuje v něm pocity a vnitřní krizi člověka, jenž je vtažen do
záhadného světa polopravd, který mu však neustále uniká.
Alex se nedokáže vymanit z idylických vzpomínek na šťastnou minulost. Možná právě v nich je ale ukryt klíč k tajemství... To vše na pozadí napínavého kriminálního příběhu.

V červenci nabízíme
Filmové premiéry

28.6.–4.7. Tajnosti
ČR, SR 2007 / Režie: ALICE NELLIS
2.7.–4.7. Divočáci
USA 2007 / Režie: WALT BECKER
5.7.–11.7. Shrek Třetí
USA 2007 / Režie: CHRIS MILLER, RAMAN HUI
5.7.–6.7. Bestiář
ČR 2007 / Režie: IRENA PAVLÁSKOVÁ
7.7.–8.7. Vratné lahve
ČR 2007 / Režie: JAN SVĚRÁK
12.7.–15.7. Terkel má problém
Dánsko 2004 / Režie: STEFAN FJELDMARK
13.7.–15.7. Piráti z Karibiku – Na konci světa
USA 2007 / Režie: GORE VERBINSKI
12.7. Prázdniny pana Beana
V. Británie 2006 / Režie: STEVE BENDELACK
16.7.–18.7. Vdáš se, a basta!
USA 2007 / Režie: MICHAEL LEHMANN
17.7.–18.7. Alpha Dog
USA, Německo 2005 / Režie: NICK CASSAVETES
30.7.–5.8. Smrtonosná past 4.0
USA 2006 / Režie: LEN WISEMAN

ARTkino

st. 4.7. 20.30 Tajnosti
ČR, SR 2007 / Režie: ALICE NELLIS
st. 11.7. 20.30 Shrek Třetí + bonusy
USA 2007 / Režie: CHRIS MILLER, RAMAN HUI

Letní kino

pá. 13.7. 21.00 Motocyklové deníky
Brazílie 2004 / Režie: WALTER SALLES
so. 14.7. 21.00 Na sever Severozápadní linkou
USA 1959 / Režie: ALFRED HITCHCOCK
st. 25.7. 21.00 Žert + za účasti Josefa Somra
ČSSR 1968 / Režie: JAROMIL JIREŠ

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

sobota 16. 6. 20.45 hod

ČSSR 1981 / 97 min. / příst.
/ dobrovolné vstupné
Režie: OLDŘICH LIPSKÝ /
Hrají: Michal Dočolomanský, Evelína Steimarová,
Vlastimil Brodský, Miloš
Kopecký, Rudolf Hrušínský, Augustín Kubán ad.
V Karpatském království stojí nad vesnicí Vyšné Vlkodlaky tajemný hrad, jehož majitelem je baron Gorc z
Gorců. Parodie na verneovské vědecko-fantastické
romány je inspirována pozapomenutým dílem slavného francouzského spisovatele Tajemný hrad v Karpatech a obohacena o nové prvky, například o „karpatský“ folklór, pro nějž byl vytvořen i vlastní jazyk..

Carmen
pátek 29. 6.
20.45 hod

Španělsko 1983 / 102
min. / tit. / dobrovolné
vstupné
Režie: CARLOS SAURA
/ Hrají: Antonio Gades,
Laura del Sol, Paco de
Lucía, Marisol, Cristina
Hoyos, Juan Antonio Jiménez ad.
Po filmu F. García Lorca: Krvavá svatba (1981) se španělský režisér Carlos Saura znovu navrací do inspirativního
světa baletu a ke spolupráci s výraznou osobností choreografa a tanečníka Antonia Gadese. Tentokrát však do
dramatu lásky, žárlivosti a smrti ohnivé španělské cikánky Carmen, které Gades právě studuje se svým souborem, vkládá Saura ve filmu ještě další tematikou rovinu:
vlastní filmový děj, vztahující se k soukromé sféře tanečních interpretů. Souběžně s rodícím se tvarem představení vzniká i milostný vztah Gadese k mladé představitelce Carmen, v němž se stýkají citové analogie současně
s nácvikem scén. Saurův film poskytuje bohaté zážitky
vynikajících tanečních kreací ve stylu flamenga, jež jsou
obdobně jako v předchozím Saurově “tanečním“ díle snímány neokázale při zkouškách, čímž vzbuzují autentický
dojem právě probíhajícího tvůrčího procesu. Za pozornost stojí i hudební stránka filmu, v níž exceluje známý
kytarista Paco de Lucia. Ocenění: Ceny na MFF v Cannes a Montrealu.

Pink Floyd:
The Wall
sobota 30. 6.
20.45 hod

Velká Británie 1982 / 95
min. / titulky / od 15 let /
dobrovolné vstupné
Režie: ALAN PARKER / Scénář: Roger Waters / Hrají:
Bob Geldof, Christine
Hargreaves, James Laurenson, Eleanor David ad.
Kultovní snímek Pink
Floyd: The Wall je jedním z mála filmových
děl
experimentujících s ryze hudební látkou. Na počátku bylo mimořádně úspěšné stejnojmenné dvojalbum
populární skupiny Pink Floyd. Po úspěchu jeho jevištního
zpracování se režisér Alan Parker ujal režie celovečerního
filmu; naposledy byla The Wall inscenována ve scénické
podobě v roce 1989 u příležitosti zbourání Berlínské zdi
(ovšem bez Pink Floyd). Písně skupiny Pink Floyd jsou
dnes už hudební klasikou a vizuálně uhrančivý snímek
neztratil nic ze své naléhavosti a umělecké výjimečnosti.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Modrý samet
čtvrtek 21. 6.
16.00 hod.

USA 1986 / 120 min. / od 12
let / titulky / ŠU / na průkazku zdarma
Režie: DAVID LYNCH / Scénář:
David Lynch / Kamera: Frederick Elmes / Hudba: Angelo Tajemný pohled Davida Lynche na
Badalamenti / Hrají: Isabella dokonalost, čistotu a krásu americRossellini, Kyle MacLachlan, kého města a jeho obyvatel. Pomalu
Dennis Hopper, Laura Dern, se odhalující „podsvětí“ do kterého
Hope Lange, Dean Stockwell, proniká Kyle „Mu-addib“ MacLachlan,
Priscilla Pointer, Brad Dourif, díky malému zločinu. Již od úvodní
Jack Nance, Angelo Badala- scény je patrné, že nám David Lynch
menti, Frances Bay ad.
ukáže co se vše může skrývat pod
Psychologický thriller, krásou(krásný zelený opravovaný
detektivka s překvapu- trávník) a zlo v něm (hnusní odporní
jícími surrealistickými brouci). V tomto filmu se rychle ztráprvky a skvělé herecké cí idee. Postava Franka je zastrašující,
výkony všech hlavních děsivá, arogantní, ale také vyvolává
představitelů vytvořily jisté touhy. Ať Kyle MacLachlan nebo
dílo, na které se neza- Isabella Rossellini oba jsou naprospomíná. Modrý samet to skvělí a dokazují, že Lynch si umí
má ambice vypovídat vybrat herce, kteří nehrají, ale stávao hrozící podobě dneš- jí se postavami ve filmu.
ního světa přitažlivým Djkoma – www.csfd.cz
způsobem, charakteristickým pro jeho režiséra Davida Lynche. Vyprávění, šokující rafinovaným pohráváním si s kýčem i morálkou, má dvě
vrstvy. První je čitelná pro širší publikum a prostřednictvím
napínavého akčního příběhu vypráví o mladíkovi Jeffreym,
který se náhodně zaplete do záhadného kriminálního případu. Při pátrání po tajemství barové zpěvačky Dorothy
se utká s překupníky drog, organizovanými démonickým,
psychopatickým zloduchem Frankem. Zcela podle pravidel Jeffrey nad zlem vítězí a nastoluje původní řád věcí.
Druhá vrstva filmu je určena kritickému diváku, který může
sledovat Lynchovu hru se schématy kriminálního příběhu
a melodramatu. Při výkladu filmu se nabízí řada interpretací. Temný svět zločinu a sexu, do něhož musí Jeffrey při
svém pátrání se stoupit, je zcela protichůdný maloměstskému poklidu, v němž do té doby žil. Tento svět noc (jehož
popis tvoří celou střední část vyprávění) může být hrdinovým snem, nebo spíše znázorněním psychologického
procesu dopívání, který vněm probíhá. Podle psychoanalytického rozboru filmu, jemuž napomáhá i jednoznačná
obrazová symbolika, musí hrdina projít mučivým hrozným
poznáním temných sil v sobě, aby se je naučil ovládat. Jeho
poznání je korunováno nalezením čisté lásky k andělské
dívce Dandy, která mu pomáhá v jeho pátrání. Lynchův
film je uhrančivou, kontroverzní podívanou, atakující oko
extrémními obrazy násilí a lásky, ošklivosti a krásy, naturalismem a stylizací. Na 10. MFF v Montrealu 1986 získal Dennis Hopper Cenu za mužský herecký výkon. (viz i aktuální výstava Jiný filmový
plakát v sále kina Hvězda)

Konference Film a škola
+ Zlaté kopulování: 16 mm
filmy, koncert Luboš Pospíšil &
Bohumil Zatloukal, občerstvení
čtvrtek 28. 6. kino Hvězda, kino za Hvězdou

14.30
prezentace aktuálních informací, spolupráce a partnerů,
zkušeností k projektu a budoucí vize projektu
15.00
projekt „Formování kompetencí středoškolských učitelů
v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy“ a „Kurzy
filmové výchovy pro středoškolské učitele“, které budou
probíhat na Letní filmové škole 2007. Ukázkový metodický
seminář Vladimíra Hendricha (NFA) - úvody k filmům
16.00
úvod filmového historika a publicisty Vladimíra Hendricha
na téma J.-L. Godard a francouzská nová vlna + projekce
filmu U konce s dechem
18.00
post scriptum - neformální diskusní setkání k tématu konference, zkušenostem k projektu i k tématu uvedenému
V.Hendrichem
20.00
koncert Luboš Pospíšil & Bohumil Zatloukal
21.30
občerstvení, projekce 16 mm filmů, volná diskuse
Pořádají Městská kina Uh.Hradiště ve spolupráci s Asociací českých filmových klubů a za podpory Zlínského kraje.

Luboš Pospíšil &
Bohumil Zatloukal

čtvrtek 28. 6. | 20:00 hod.

Letní kino Smetanovy sady

U konce s dechem +

úvod Vladimír Hendrich

čtvrtek 28. 6.
16.00 hod.

Francie 1959 / 87 min. / od
15 let / na průkazku zdarma, 50 Kč
Režie: JEAN-LUC GODARD
/ Scénář: Jean-Luc Godard,
Francois Truffaut / Kamera: Raoul Coutard / Hudba: Martial Solal / Hrají: Existenciálně laděná romance s kriminální zápletkou, která způsobila
Jean-Paul Belmondo, Jean
revoluci v oblastech střihu a kamery.
Seberg, Jean-Pierre Melville, Bourá soudobá dogmata o natáčení
Jean-Luc Godard, Richard filmů. Rychlé prostřihy, netradičně
Balducci, Roger ad.
zvolené záběry a jejich vázání, stříLegendární
nestár- dání „ospalých“ scén s těmi „svěžími
noucí debut klasika a prosluněnými“.
francouzské Nouvelle Eodeon – www.csfd.cz
vague. Pastiš filmových
žánrů v originální filmové koláži-dekonstrukci. Neúnavný
rebel a experimentátor Jean-Luc Godard s pomocí svého
dvorního kameramana Raoula Coutarda posílá vycházející
hvězdu Belmonda na osudnou štafetu v ulicích Paříže. Jednoduchý příběh o krádeži auta, následné vraždě a útěku
překvapuje formální vytříbeností a bezprostředním vyprávěním a fragmentárností. Téměř závratné tempo příběhu o
přitažlivém rebelovi, okouzlujícím a ležérním vrahu na útěku představuje odvetu mladé filmařské generace úzkoprsé
společnosti. Režisér si nenuceně pohrává s žánrovými klišé a hlásí se k anarchistickému okouzlení zločinem, sexem,
násilím. Přitom znovu objevuje krásu filmové interpunkce,
jak ji definoval Griffith nebo Feuilladův Fantomas. Nevyhýbá se kontrapunktnímu srovnání, hýří širokou paletou
nástrojů, od klasického Mozarta, až po odvazový jazz. Snímek má i příznačné poslání bezstarostné jízdy a volného
pádu, tak typické pro divoké mládí a bezohlednou upřímnost. Sotva se totiž Godardův hrdina nadechne, pokud mu
to závratné tempo a těkající kamera umožní, již chcípá na
bílé laině ulice. Vzkřísení filmové řeči a nastartování nových
vyjadřovacích možností, které U konce s dechem signalizuje, má i dodnes nesmírný vliv, který je možno najít i u tak
rozdílného režiséra, jako je Quentin Tarrantino. Známý filmový publicista, pedagog FAMU a spolupracovník rozhlasové stanice Vltava Vladimír Hendrich přiblíží před projekcí osobnost režiséra Jean-Luca
Godarda a francouzskou novou vlnu..

Jean-Luc Godard
(* 3.12. 1930)
Filmový režisér a teoretik, nejslavnější a
nejradikálnější představitel francouzské
nové vlny. Vystudoval
etnologii na Sorbonně a od roku 1950
byl
spolupracovníkem a později vůdčí osobností filmové kritické revue Cahiers du Cinéma.
Tam se seznámil s kritikem André Bazinem a s pozdějšími režiséry Truffautem, Rohmerem, Rivettem a dalšími.
Přestože nesmírně obdivovali hollywoodský film, rozhodli se tvůrci nové vlny jít vlastní cestou a rekonstruovat upadající kinematografii její destrukcí. V roce 1953
pracoval Godard na stavbě přehrady ve Švýcarsku a za
vydělané peníze tu natočil první krátký film Akce beton
(1955). Jeho celovečerní debut U konce s dechem (1960)
navždy změnil dějiny světové kinematografie. Anarchistický způsob vyprávění filmu koresponduje s živelnou
povahou hlavního hrdiny nezapomenutelně ztvárněného Jean-Paul Belmondem. V 60. letech točil převratné filmy jako na běžícím pásu. Vojáček (1960) je příběhem společenského outsidera odehrávající se na pozadí války v
Alžírsku. Ve snímku Žít svůj život (1962) Godard definitivně porušuje zásady běžného filmu a dělí ho do kapitol
jako román, experimentuje se zvukem atd. Do italského
projektu Rogopag (1962) přispěl Godard povídkou Nový
svět a následně natočil podle scénáře Roberta Rossellini válečnou satiru Karabiniéři (1963), pikareskní putovaní
dvou hlupáků válečnými hrůzami. Největší Godardovou produkcí a nejhollywoodštějším filmem je Pohrdání
(1963), podle románu Alberta Moravii. Následovala rozverná gangsterka Banda pro sebe (1964). V Alphaville (1965)
kombinuje Godard žánry sci-fi a film noir. Bláznivý Petříček (1965) je vyloženě anarchistický film s Belmondem a
Karinovou v hlavních rolích. Romantický příběh útěku
do samoty přírody před světem plným gangsterů, který
však končí apokalypticky. Následoval film Mužský rod, ženský rod (1966) o pařížské mládeži, „dětech Marxe a CocaColy“, a jejím politickém smýšlení. Politicky se tehdy
Godard přiklonil k maoistické levici, což dokládá Číňanka (1967). Z téhož roku je Godardův nejanarchističtější
(!) snímek Week End. O okupaci Československa natočil
v Praze film Pravda (1970). Snímkem Všechno je v pořádku
(1972) se načas rozloučil s „nedemokratickým“ filmovým
plátnem a nadále tvořil jen pro televizi a video. Zachraň
si, kdo můžeš (život) (1980), ukazuje nudu a prázdnotu lidského života bez lásky a v chaotickém světě. Vytržení ze
skepse znamenal Godardův nejpoťouchlejší film Pěstuj
si pravačku (1987). Během 90. let pracoval na monumentálním videoprojektu Historie(s) du Cinéma (1989-98), pokusu o shrnutí kulturních dějin 20. století, jak se odrážejí
ve filmu. Godardovy filmy v podstatě nemají námět, tím
bývá samotná kinematografie a její způsob zobrazování
věcí. Je považován za znovu-vynálezce moderní filmové
řeči a několikrát zásadně proměnil tvář kinematografie.

