červenec
1.–31. července
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
Dva měsíce filmového léta přinesou i v
našich programech jisté změny. Na čas
se odmlčí pravidelné projekce Bijásku
a Zlatého fondu, ale vlastně ne úplně
– nabídka titulů premiérových (očekávaný Shrek Třetí nebo vracečka SpiderMan 3) nebo těch uváděných v našem
letním kině (Motocyklové deníky, Na sever
severozápadní linkou) je aspoň zčásti
zacelí. O to více už se můžeme těšit na
záříjové pokračování. Červenec přinese i další hity, tentokrát výběr nejnavštěvovanějších snímků roku 2007.
V Best of 2007 uvádíme Bestiář, Vratné
lahve a Piráty z Karibiku – Na konci světa
(v srpnu je doplní také Roming).
Léto bez letního kina si snad nelze
představit, proto si jeho program
zaměřený na klasiku a žánrově vybrané víkendy (letňák hudební, dobrodružný, ženský, irský, vinný, …)
nenechte ujít. V rámci asi nejočekávanější akce léta, Letní filmové školy, se
navíc uskuteční speciální projekce
snímku Žert, který před čtyřiceti lety v
našem městě vznikal.
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

1. ne 17.45 Spider – Man 3 – USA 2007 / 153 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 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 + losování EUROKINOKARET – ČR 2007 / 97 min. / od 12 let / 70, 80 Kč
5. čt 17.00 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / 80 Kč
18.45 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / 80 Kč
20.30 Bestiář – ČR 2007 / 113 min. / od 15 let / 80 Kč
6. pá 17.00 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / 80 Kč
18.45 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / 80 Kč
20.30 Bestiář – ČR 2007 / 113 min. / od 15 let / 80 Kč
7. so 17.00 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / 80 Kč
18.45 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / 80 Kč
20.30 Vratné lahve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 75 Kč
8. ne 17.00 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / 80 Kč
18.45 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / 80 Kč
20.30 Vratné lahve – ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 75 Kč
9. po 18.30 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / 80 Kč
20.30 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / 80 Kč
10. út 18.30 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / 80 Kč
20.30 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / 80 Kč
11. st 18.30 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / 80 Kč
20.30 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / 70, 80 Kč
12. čt 19.00 Terkel má problém – Dánsko 2004 / 75 min. / animovaný / od 15 let / dabing / 65 Kč
20.30 Prázdniny pana Beana – Velká Británie 2006 / 90 min. / přístupný / titulky / 70 Kč
13. pá 18.00 Terkel má problém – Dánsko 2004 / 75 min. / animovaný / od 15 let / dabing / 65 Kč
19.30 Piráti z Karibiku – Na konci světa – USA 2007 / 170 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
21.00 Motocyklové deníky – Argentina, Německo, VB, USA 2004 / 128 min. / od 12 let / titulky / vstupné dobrovolné
14. so 18.00 Terkel má problém – Dánsko 2004 / 75 min. / animovaný / od 15 let / dabing / 65 Kč
19.30 Piráti z Karibiku – Na konci světa – USA 2007 / 170 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
21.00 Na sever Severozápadní linkou – USA 1959 / 136 min. / od 12 let / titulky / vstupné dobrovolné
15. ne 18.00 Terkel má problém – Dánsko 2004 / 75 min. / animovaný / od 15 let / dabing / 55, 65 Kč
19.30 Piráti z Karibiku – Na konci světa – USA 2007 / 170 min. / přístupný / titulky / 75 Kč
16. po 20.30 Vdáš se, a basta! – USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
17. út 18.00 Vdáš se, a basta! – USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
20.30 Alpha Dog – USA, Německo 2005 / 117 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
18. st 18.00 Alpha Dog – USA, Německo 2005 / 117 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
20.30 Renesance – Francie 2006 / 105 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
19. čt
NEHRAJEME (příprava LFŠ 2007)
20.-29.

ART

Best of 2007

Best of 2007

Best of 2007

filmové premiéry a novinky
Best of 2007

Tajnosti

neděle 1. 7. - středa 4. 7.
Nový snímek Alice Nellis. Roli Julie vytváří zpěvačka,
instrumentalistka, skladatelka a herečka Iva Bittová.

Shrek Třetí

čtvrtek 5. 7. - středa 11. 7.
Dobrodružství jsou ještě vypečenější, než ta, která oba
zlobříci prožili doposud.

ART

Best of 2007

Best of 2007
Letní kino

Best of 2007
Letní kino
ART
Best of 2007

Žert + host Josef Somr
+ bonusy

středa 25. 7. 21.00 hod. Letní kino
Projekce filmu natočeného před čtyřiceti lety v
Uh.Hradišti spojená s prezentací projektu oslav „40 let
kina Hvězda“ a 750 let královského města Uh.Hradiště.

Divočáci

Wild Hogs / USA 2007 / 99 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: WALT BECKER / Hrají: John Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence,
William H. Macy, Ray Liotta, Stephen Tobolowsky, Jill Hennessy ad.
Co kdybyste mohli podniknout výlet, který by změnil váš obyčejný život v divoké a nespoutané dobrodružství? V rozpustilé komedii Divočáci se čtyři přední hollywoodské hvězdy
– Tim Allen, na dva Oscary nominovaný John Travolta, Martin
Lawrence a na Oscara nominovaný William H. Macy – zhostily rolí kamarádů, kteří se jednoho dne rozhodnou radikálním
způsobem opepřit svůj nudný život na předměstí a vydají se
na motorkářský výlet napříč Amerikou. Oddech od práce a
všedních povinností, o kterém tak dlouho snili, je konečně
tady. Ani jeden z nich však nemá tušení, že se během cesty
za svobodou a volností setkají se skutečným motorkářským
gangem jménem Del Fuegos, a že je čekají odhalení překvapivých tajemství ve vlastních řadách.

Shrek Třetí

ART

XXXIII. Letní filmová škola 2007

21. so
Jindřich Štreit: Člověk a stáří + Jiří Hanke: Otisky generace – výstava k LFŠ
25. st 21.00 Žert + host: Josef Somr + bonusy – ČR 1968 / 78 min. / vstupné dobrovolné
29. ne
OZVĚNY LFŠ 2007 – 18.00 + 20.30 hod. kino Hvězda, 18.00 + 20.30 hod. kino Mír, 21.00 hod. Letní kino
30. po 20.30 Smrtonosná past 4.0 – USA 2006 / 127 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
31. út 18.00 Smrtonosná past 4.0 – USA 2006 / 127 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.30 Smrtonosná past 4.0 – USA 2006 / 127 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
1. st 18.00 Smrtonosná past 4.0 – USA 2006 / 127 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.30 Smrtonosná past 4.0 – USA 2006 / 127 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

Naše tipy

Výstava
Letní kino

Shrek the Third / USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / 80 Kč
Režie: CHRIS MILLER, RAMAN HUI / V české znění: David Novotný, Tomáš
Juřička, Kamila Špráchalová, Aleš Procházka, Růžena Merunková, Petr
Pelzer ad.
Konečně máte zelenou! Za normálních okolností by krásní, mladí a zelení manželé Shrekovi po odstranění zákeřné
Kmotřičky víly a jejího nemožného syna Krasoně ve druhém
pokračování animované komedie Shrek žili nerušeně a hlavně šťastně až do smrti. Vzhledem k tomu, že se stali protagonisty nejúspěšnějšího animovaného filmu všech dob, nemají na pohodu nárok. Dobrodružství, která si pro ně kreativní
scenáristé vymysleli tentokrát, jsou ještě vypečenější, než ta,
která oba zlobříci prožili doposud. Posuďte sami: Král Harold
má na kahánku, a je proto jasné, že musí vládu v království
Za sedmero horami někomu předat. Ještě jasnější je, že
nástupcem trůnu se má stát manžel jeho nejjasnější dcery
Fiony. Shrek se ale vyhlídkám na kralování brání tak intenzívně, že se raději rozhodne přemluvit Fionina bratrance, teenagera Artuše, aby si královskou korunu nasadil on. Nejdřív
ho ale bude muset najít a udělat z něj chlapa. Zatímco Shrek,
Oslík a Kocour v botách se vydávají na poměrně dobrodružnou expedici, osiřelá Fiona má úplně jiné starosti. Absence
mužského elementu v království se rozhodne zneužít již
jednou odpálkovaný Krasoň, který se rozhodne za pomoci
záporných pohádkových postav zmocnit vlády v zemi násilím. Fiona je ale především Zlobryně a až na druhém místě
princezna, a proto se Krasoňovi a jeho zlé armádě postaví.
Navíc není sama, v první linii s ní kromě královny Lilien kráčí
i svůdné komando princezen (Sněhurka, Popelka, Růženka
a další), které jsou odhodlány všechny své přednosti využít
boji. Ve Shrekovi Třetím bude prostě pořádně veselo, a to
jsme tu ještě nezmínili draslíky, roztomilé potomky Oslíka
a Dračice, a jedno překvapení, které Fiona přede všemi tají.
Film se opět opírá o revoluční a naprosto dokonalou animaci
a hvězdné hlasové obsazení.

Terkel má problém

Terkel in trouble / Dánsko 2004 / 75 min. / anim. / od 15 let / dabing / 65 Kč
Režie: STEFAN FJELDMARK / V českém znění: Vojta Kotek, Filip Švarc,
Zdeněk Izer, Roman Říčař, Marek Eben, Michal Kozelka, Jan Maxián ad.
Film, který musíte vidět dřív, než vám ho doma zakážou. Bláznivá komedie o tajné lásce, ”psychovrahovi”, železných tyčích,
kanapi a přátelství na zkoušku. Terkel je žákem základní školy.
Trochu slaboch, ale jinak ok. Terkel nemá snadný život. Jeho
psychopatický strýc Stewart právě napadl dva ostré hochy
z Terkelovy třídy, Nigela a Saki. A co uděláte, abyste odvedli jejich pozornost z myšlenek na pomstu? Začnete si dobírat ošklivé děvče z vaší třídy, Tlustou Doris.... Ale kdo by si
pomyslel, že ona vyskočí z okna? Že začnete dostávat smr- protivníkem teroristů všeho druhu a všech národností, slitelné výhrůžky, že nový učitel a milovník zvířat, Justin, nemá buje klasickou akční podívanou. V záplavě všech nejmodertak úplně čisté svědomí, jak by se čekalo, a že vlastně nic není, nějších trikových filmů tak nabízí nejen hrdinu ze staré škojak se zdá? Alespoň ne pro Terkela.
ly, ale i klasické automobilové honičky, detonace, pořádného záporného hrdinu a střet postmoderního „počítačového“
světa se zdravým selským rozumem. Bruce Willis jako hrdina
se srdcem na správném místě a přebytkem černého humoBecause I Said So / USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
ru patří dnes už ke kultovním postavám akčního filmu. Patří
Režie: MICHAEL LEHMANN / Hrají: Diane Keaton, Mandy Moore, Lauren taky mezi ty hrdiny, kteří si o sobě nemyslí, jak jsou dokonalí
Graham, Piper Perabo, Tom Everett Scott, Gabriel Macht ad.
a tak jsou Smrtonosné pasti vždy také o nadsázce.
Proč? Protože jsem řekla. Daphne Wilderová je matkou,
jejíž láska nezná hranic. Vychovala tři fantastické dcery
– nemotornou, roztomilou Milly, poklidnou psycholožku
Maggie a sexy, neuctivou Mae – tak, aby z nich byly ženy,
které touží mít každá matka. Jediný problém je… že ony
toho mají plné zuby. Diane Keatonové a Mandy Mooreové
dělají na plátně společnost Lauren Grahamová (známá ze
ČR 2007 / 113 min. / od 15 let / 80 Kč
seriálu Gilmoreova děvčata) v roli usedle provdané nejstarRežie: IRENA PAVLÁSKOVÁ / Hrají: Danica Jurčová, Karel Roden,
ší sestry – psycholožky, a Piper Perabo (Divoké kočky), která
Marek Vašut, Tomáš Matonoha, Kryštof Hádek ad.
je tu coby prostřední sestra tak trochu do počtu. Ve filmu
Nový film režisérky Ireny Pavláskové na motivy bestselleto paradoxně nejvíc jiskří právě v těch scénách, kde jejich
ru Barbary Nesvadbové je příběhem mladé ženy Karolíny,
mužské protějšky chybějí a hrdinky své problémy s nimi
jejíž život pronikavým způsobem změní vztah se záhadřeší samy mezi sebou. Diane Keatonová v ději zazáří coby
ným a neuchopitelným Alexem. Je to vztah plný nejisaktérka několika opravdu podařených gagů, založených
toty a podivínských nejasností, vztah, který vyčerpává.
obvykle na konfrontaci starosvětsky naivní Daphne s
Karolína se rozhodne vymanit se ze své citové závislosti
výstřelky moderního světa – třeba když internetové strána naučit se na jiných mužích, jak přestat být submisivní.
ky označené „pro dospělé“ mylně pokládá za vhodné místo
k vážnému seznámení, anebo když odmítá akceptovat fakt,
že thajskou masáž nemůže absolvovat oblečená.
ČR 2006 / 95 min. / přístupný / 75 Kč
Režie: JAN SVĚRÁK / Hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Alena
Vránová, Tatiana Vilhelmová, Petra Špalková, Jiří Schmitzer, Pavel
USA, Německo 2005 / 117 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
Landovský, Jiří Macháček, Nela Boudová, Jan Budař ad.
Režie: NICK CASSAVETES / Hrají: Emile Hirsch, Justin Timberlake, Anton
Aby mohlo být vítání, musí být napřed loučení. Hrdinou
Yelchin, Shawn Hatosy, Ben Foster, Chris Marquette, Dominique Swain,
Vratných lahví je bývalý učitel Josef Tkaloun. Definitivně
Lukas Haas, Bruce Willis, Amanda Seyfried ad.
se rozhodl opustit žáky, ale rozhodně se nehodlá smířit
Příběh nevinné oběti. Johnny Truelove (Emile Hirsch) je
s pozicí důchodce, trávícího čas na lavičce v parku. Tkamladý drogový dealer, který prodává tvrdé drogy, poholoun je plný aktivity, nápadů i chlapských tužeb a nemídlně ze svého luxusního domu spolu s věrnými kámoní zestárnout v nečinnosti.
ši (Justin Timberlake, Vincent Kartheiser, Shawn Hatosy,
Alex Solowitz), kteří pro něj udělají cokoliv. Jake Mazursky
(Ben Foster) je Johnnyho stálý zákazník. Život jde hladce
až do chvíle, dokud není Jake schopný Johnnymu zaplaMr. Bean‘s Holiday / VB 2006 / 90 min. / přístupný / titulky / 70 Kč
tit za nemalou dávku. Ten má slabé nervy, a není zvyklý
Režie: STEVE BENDELACK / Hrají: Rowan Atkinson, Jean Rochefort,
čekat na svoje prachy. Rozhodne se tedy jednat. Zdá se, že
Karel Roden, Willem Dafoe, Max Baldry ad.
když nepomáhá devítka přiložená k hlavě a pár hrubých
Katastrofa dostala svůj vlastní pas. Bát by se měli převýhružek, musí přitvrdit. Unese Jakovi malého bratra Zacka
devším Francouzi, do jejichž země se vydává na prázd(Anton Yelchin). Dítě, kterému nedochází, do jaké situace se
niny. Původně chtěl pan Bean (Rowan Atkinson) na
dostalo, dobrovolně odchází do Johnnyho domu. Rád, že
Francouzské riviéře pouze nachytat trochu bronzu a pár
ho velcí kluci vzali mezi sebe, na mejdan plný drog, alkohodní si odpočinout. Pohodová cesta změní v sérii zmatlu, sexu, nahých žen a zbraní. Nemá důvod se bát. Všichni
ků, nehod a katastrof, které vyvrcholí promítáním jeho
mu dávají najevo, že teď je jedním z nich. Johnny odchází z
velmi peprného prázdninového deníčku na filmovém
domu, aby Jakovi vysvětlil, jak se věci mají: když nebudou
festivalu v Cannes.
prachy, nebude ani Zack.

Vdáš se, a basta!

The Best of 2007
Bestiář

Vratné lahve

Alpha Dog

Prázdniny pana Beana

Smrtonosná past 4.0

Die Hard 4.0 / USA 2006 / 127 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: LEN WISEMAN / Hrají: Bruce Willis, Timothy Olyphant, Maggie Q,
Justin Long, Jeffrey Wright, Mary Elizabeth Winstead, Kevin Smith ad.
Bruce Willis je zpátky ve své nejlepší roli. Amerika je při oslavách Dne nezávislosti napadena velmi rafinovaným útočníkem. Ten využívá nejmodernější technologie, aby napáchal
co největší škody na americké infrastruktuře a uvrhl zemi
do chaosu. Jeho promyšlený plán však má jednu trhlinu.
Nepočítá s tím, že existuje John McClane (Bruce Willis), který je v proklatě dobré formě. Čtvrté pokračování mimořádně úspěšné série s Brucem Willisem jako nekompromisním

Piráti z Karibiku
– Na konci světa

The Pirates of Caribbean: At the World´s End / USA 2007 / 170 min. /
přístupný / titulky / 75 Kč
Režie: GORE VERBINSKI / Hrají: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira
Knightley, Geoffrey Rush, Jonathan Pryce, Bill Nighy ad.
Období pirátů se blíží ke svému konci, ale dosud nebyla
vyřešena konečná rozepře. Will Turner se plaví na daleký
východ, aby našel magické mapy, které mu pomohou
najít skříňku Davyho Jonese a zachránit svého přítele
Jacka Sparrowa. Jacka zachrání, ale…

Bijásek | Malovásek

ARTkino (úterý a středa 20.30 hod.)

Bijásku a Malovásku začínají prázdniny!!!

pokusy o její záchranu jsou bezvýsledné. Avalon, obří nadnárodní korporace, v níž pracovala, ji chce za každou cenu
najít, proto si její výkonný předseda Dellenbach (Jonathan
Pryce) vyžádá, aby byl do případu zapojen důstojník Bartholomew Karas (Daniel Craig) - specialista na vyhledávání
rukojmích a nejkontroverznější člověk v policejních službách. Karasovi se podaří najít spojitost mezi Ilonou a zdiskreditovaným vědcem Dr. Jonasem Mullerem (Ian Holm)
a setká se s její neméně krásnou sestrou Bislane (Catherine McCormack). Postupně sestaví zajímavý profil pohřešované dívky a pomalu začíná zpětně mapovat její pohyb
po nebezpečných městských džunglích, ve které se kdysi
idylické pařížské čtvrti proměnily. Snadné to ale rozhodně
mít nebude. Kdosi ho sleduje, dostává anonymní výhrůžky,
svědci jsou jeden po druhém vražděni a o život jde i jemu
samému. Karas postupně ztrácí půdu pod nohama, netuší
totiž, jestli je hledaná dívka obětí či padouchem, andělem
nebo monstrem. Nalezení Ilony se stává otázkou života a
smrti, a to nejen pro něj, ale pravděpodobně také pro celé
lidstvo. Snímek Renesance je výsledkem několikaleté spolupráce pěti talentovaných filmařů, jejíž začátek se datuje
na 10. září 1999. Film vznikl s rozpočtem 15 milionů Euro v
koprodukci Francie, Velké Británie a Lucemburska. Z vizuálního hlediska je často přirovnáván ke snímku Sin City - město hříchu a je téměř celý černobílý.

Pravidelné projekce rodinných filmů pro nejmenší, českých klasických
pohádek, divadelní představení a výtvarná odpoledne pro děti
budou pokračovat opět od září 2007.
Začínáme 5.9. filmem Harry Potter a Fénixův řád
a 9.9. Michalovi Mazlíčci - hradišťská premiéra pořadu
Michala Nesvadby (předprodej vstupenek od 20.6.).

Animované arty, zlatoartové letňáky a LFŠ

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

Koncerty, párty, DVD projekce...

Po dobu Letní filmové školy (20. - 29. 7.)
budou v prostorách klubu Mír probíhat
doprovodné akce LFŠ. Více informací
naleznete na www.lfs.cz
Připravujeme: 18.8. Killed By Noise, 24.8. The Hogs (Irsko) + Vašek Koubek + filmy - v rámci Hradišťského
kulturního léta 2007, ...

Výstavy

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

Deset profesionálních fotografů z nejrůznějších
koutů České republiky si v říjnu loňského roku
rozdělilo jednotlivé části území mikroregionu, kde
pak každý z fotografů po svém zachytil atmosféru
jednotlivých míst a dění v nich. Fotografové Milan
Biegoń, Lenka Grossmanová, Alexandr Hudeček,
Jiří Kudělka, Marek Malůšek, Martina Novozámská,
Michal Popieluch, Pavel Maria Smejkal, Lenka Urbišová a Martina Zielinská nebyli omezeni žádnými
svazujícími pravidly, pojetí i techniku si každý z
tvůrců volil sám, díky čemuž vznikl soubor fotografií
zachycujících Mikroregion Buchlov velice svěžím
a originálním způsobem. Iniciátorem projektu je
Mikroregion Buchlov ve spolupráci s Občanským
sdružením Marka Malůška FotoMosty. Z kina Hvězda
výstava poputuje na pražské Staroměstské náměstí
do budovy Ministerstva pro místní rozvoj. Výstava
je součástí loni vzniklého projektu prezentovat na
přelomu června a července turistické zajímavosti a
možnosti Uh.Hradiště a okolí. Proto v kině shlédnete
i další panely k turistice Slovácka a mikroregionu
Dolní Poolšaví.
www.fotomosty.info, www.buchlovice.cz

Jindřich Štreit:
Člověk a stáří
(výstava k LFŠ 2007)

21. 7. - 2. 9. kino Hvězda - foyer

Cyklus fotografií uznávaného fotografa Jindřicha
Štreita, žijící legendy české fotografie, která do dnešního dne připravila více než sedm set autorských
výstav a mnoha kolektivních výstav se zúčastnila.
www.lfs.cz

Jiří Hanke: Otisky
generace
(výstava k LFŠ 2007)

21. 7. - 2. 9. kino Hvězda - sál

Dílo Jiřího Hankeho je známé nejen u nás, ale
i v mnoha zemích světa. Vystavoval ve Francii,
Německu i USA. V cyklu Otisky generace jej zaujala
podobnost mezi rodiči a dětmi. Fyzické analogie
ovšem jeho objektiv dovádějí k mnohem širším
tématům. Své fotografie vystavoval dosud na více
než 60 samostatných výstavách u nás i v zahraničí
( USA, Dánsko, Skotsko, Francie, Německo, Polsko,
Rakousko), účastnil se mnoha kolektivních výstav.
V soutěži Czech Press Photo získal 3. cenu v roce
2000 a čestné uznání v roce 2004.
www.lfs.cz

Připravujeme

Nastává doba prázdin, dovolených a také několika odlehčených artů ve znamení animací. Ve středu 4. července ještě při projekci Tajností Alice Nellis vylosujeme výherce červnové soutěže s eurokinokartami a před námi rázem zbude trojice premiérových
animovaných filmů promítaných také v ARTU: Shrek Třetí, Terkel má problém a Renesance. Komu by se tato produkce zdála příliš
„neartová“, ten ať zavítá do letního kina ve Smetanových sadech, kde uvedeme dva úspěšné snímky z minulých Projektů 100:
Motocyklové deníky a Na sever severozápadní linkou. Skutečné filmové žně pak vypuknou 20. července zahájením 33. Letní filmové školy,
která slibuje mimo jiné i přehlídku brazilské a kavkazské kinematografie, které jsou běžnému českému divákovi doslova španělskou
vesnicí. Na 29. července jsme navíc připravili i Ozvěny LFŠ, v rámci nichž můžete vidět celkem pět filmových titulů letošní LFŠ.

Tajnosti + losování
Eurokinokaret
středa 4. 7.
20.30 hod.

Fiona se chystá na mateřství. Tím zlým je princ Krasoň; který chce získat království pro sebe. Novou postavou je Fionin mladý bratranec Artuš. Princ hodný, a taky trochu nešikovný, to se ale v průběhu filmu zlepší. Na něho pomyslí
Shrek, když Fionin otec zemře a je třeba ustanovit nového
krále. Na panování Shrek sám nemá ani pomyšlení... Třetí
díl jako dějovou kostru zvolil opět putování – Shrek a jeho
přátelé jedou pro Artuše do sousedního království. Bratranec z královské krve by mohl zasednout na trůn a Shrekovi by tak zbyl čas na sladké nicnedělání. Kromě ztroskotání
lodi nedojde cestou k žádné pohromě, zato trojice narazí
na kouzelníka Merlina, potrhlého staříka, jenž má víc než
o tradiční kouzelní zájem o ideály new age. Svými popletenými kouzly jim pomůže nalézt Artuše a dostat se zpět
do království „Za sedmero horami“. Právě včas, neboť Krasoň kuje pikle proti Fioně, podporován armádou podobně
zavržených pohádkových postav (patří k nim např. pirát
Hák, Krasoně podporují také oživlé stromy). Fiona – jako
moderní emancipovaná žena – se musí umět postarat
sama o sebe. Na Shrekově straně stojí spojenci z předchozích dílů: Pinocchio, Perníček a vlk s prasátky. Brání se Krasoňovi, leč jim síly a důvtip stačí.

ČR, SR 2007 / 97 min. / od
12 let / ŠÚ / 70, 80 Kč
Režie: ALICE NELLIS / Scénář: Alice Nellis / Kamera:
Ramunas Greičus / Hudba:
Buty, Nina Simone / Hrají:
Iva Bittová, Karel Roden,
Ačkoli to není film nijak optimistický,
Martha Issová, Ivan Franěk,
ve výsledku z něj mám velice příjemMiloslav König, Anna Šišný pocit. Nejlepší na něm je asi to, s
ková, Sabina Remundová,
jakým klidem, až lehkostí, během
Igor Chmela ad.
jediného dne pomalu odhaluje jedJan Svěrák uvádí no tajemství za druhým, čímž skládá
nový film Alice Nel- působivou mozaiku. A to všechno
lis. Julie má všechno. bez otravné polopatičnosti, doslovÚspěšného a pohled- nosti či dokonce moralizování.
ného manžela, zdra- Ajuska– www.csfd.cz
vou 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 Terkel in trouble / Dánsko
nesmyslné mise. Když ráno ve zprávách zaslechne, že 2004 / 75 min. / anim. / od
zemřela jazzová zpěvačka a klavíristka Nina Simone, kte- 15 let / dabing / 55, 65 Kč
rou v mládí obdivovala, vzpomene si na dobu, kdy vše Režie: STEFAN FJELDMARK /
bylo jednoduché a kdy žádné hory tajností neexistovaly. V českém znění: Vojta Kotek,
Zcela iracionálně se přes protesty celé rodiny rozhodne Filip Švarc, Zdeněk Izer, Mnohé animované filmy - především evropské - překročily magickou
koupit si piano, na nějž jako malá hrávala. I když tím na Roman Říčař, Marek Eben,
hranici „určeno pro děti“ a postavily
první pohled od všech hlubokých problémů utíká, ukáže Michal Kozelka, Jan Maxián,
na hlavu veškeré výchovné a nabáAthina
Langovská
ad.
se, že tento jediný den, kdy opustí bezpečnou rutinu svédavé tendence, které chrlí zejména
ho života a vydá se hledat vytoužený nástroj, převrátí její Film, který musíte americké produkty. Šokují pramálo
vidět
dřív,
než
vám
ho
dosavadní život vzhůru nohama. A přesně tohle je někdy
spisovnou mluvou naprosto nezvepotřeba, aby člověk mohl začít znovu. Alice Nellis je doma zakážou. Bláz- dených (anti)hrdinů, libují si v jejich
úspěšnou režisérkou i scénáristou, její poslední film Výlet, nivá komedie o tajné cynickém počínání a obskurních
získal nejen pozornost diváků, ale sklidil i slova uznání od lásce, ”psychovraho- skutcích. Přesně toto všechno do
kritiků a řadu festivalových cen jak domácích tak zahra- vi”, železných tyčích, sebe nasál i dánský snímek Terkel
ničních. Je držitelkou Českého lva za scénář k filmu Výlet. kanapi a přátelství má problém, přístupný až od 15 let.
Tento snímek byl rovněž oceněn Českým lvem za nejlep- na zkoušku. Terkel je Jan Jaroš – www.rozhlas.cz
ší ženský herecký výkon v hlavní roli pro Ivu Janžurovou. žákem základní škoPředstavitelku hlavní úlohy ve filmu Tajnosti Ivu Bittovou ly. Trochu slaboch, ale jinak ok. Terkel nemá snadný život.
můžete znát nejen z koncertních pódií, ale i řady filmů. Jeho psychopatický strýc Stewart právě napadl dva ostré
hochy z Terkelovy třídy, Nigela a Saki. A co uděláte, abyste
Naposledy jste ji mohli obdivovat ve filmu Želary.
odvedli jejich pozornost z myšlenek na pomstu? Začnete
si dobírat ošklivé děvče z vaší třídy, Tlustou Doris.... Ale kdo
by si pomyslel, že ona vyskočí z okna? Že začnete dostávat
smrtelné výhrůžky, že nový učitel a milovník zvířat, Justin,
nemá tak úplně čisté svědomí, jak by se čekalo, a že vlastně nic není, jak se zdá? Alespoň ne pro Terkela.

Terkel má problém
neděle 15. 7. hod.
18.00 hod.

Shrek Třetí

středa 11. 7.
20.30 hod.

Shrek the Third / USA 2006
/ 93 min. / anim. / dabing
/ 70, 80 Kč
Režie: CHRIS MILLER,
RAMAN HUI / Scénář: Jeffrey Price, Peter S. Seaman,
Ze srovnání „velkých trojek“ roku
Renaissance / Francie 2006 /
Jon Zack / Hudba: Harry Gre- 2007 (Spider-Man, Piráti z Karibiku,
105 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ
gson-Williams / V české zně- Shrek) vychází Shrek Třetí nejlépe. V
/ 60, 70 Kč
ní: David Novotný, Tomáš rozumné jedenapůlhodinové délce
Režie: CHRISTIAN VOLCJuřička, Kamila Špráchalo- užívá to, co se již předtím osvědčiKMAN / Scénář: M. Delavá, Aleš Procházka ad.
lo. Modernizaci pohádkových vzorů
porte, A. de La Patelliere, P.
Třetí film o zeleném nepřehání, byť z ní celý shrekovský
Raynal / Hudba: Nicholas
zlobrovi a jeho rodi- seriál vychází. Za tři roky od předchoDodd / Hrají: Daniel Craig,
ně v království „Za zího dílu digitální animace učinila
Romola Garai, Jonathan
sedmero horami“ se velký krok kupředu a na filmu je
Pryce, Ian Holm, Catherine
zdařil. Vcelku vkus- to znát.
McCormack ad.
ně pobaví a tělesný Stanislav Buzek – dokina.tiscali.cz
Paříž 2054 - Věčný život
humor i moralizování se v něm objevují v snesitelné míře. Příběh je sice vel- nebo smrt. Právě kdomi jednoduchý a známé postavu nemají čím překvapit, si unesl mladou ale
zkušenou
zato scény jsou dokonale výtvarně vyřešené a animace nesmírně
dodává postavám charaktery, i když zrovna nemluví. Čes- výzkumnou pracovnici
ký dabing nic nekazí, ve filmu ostatně oproti předchozí Ilonu Tasuiev (Romodvojce mají činy přednost před slovy. Shrek zůstal hlav- la Garai). Nikdo neponí postavou, Oslík s kocourem trochu ustoupili do pozadí. žaduje výkupné a první

Renesance

středa 18. 7.
20.30 hod.

Sin City po francouzsku, tak tohle
přirovnání mě patřičně vyděsilo.
Naštěstí zbytečně. „Renaissance“
totiž vypráví napínavý příběh a
obrázky se „hýbou“, mají tempo, které jsem tak zoufale postrádala právě
u vlekoucího se a pro mě nekonečného Sin City. Místo brutality, tajemná atmosféra se skvělou hudbou
a i vizuální zpracování se mi líbilo
mnohem víc.
Faye - www.csfd.cz

Ozvěny LFŠ 2007
neděle 29. 7.
18.00, 20.30 hod. kino Hvězda, 18.00, 20.30
hod. kino Mír, 21.00 hod. letní kino

na permanentku LFŠ 2007 zdarma / 40 Kč (ART), 50 Kč
Filmy budou upřesněny během měsíce července, sledujte webové
stránky www.mkuh.cz.

V srpnu nabízíme
Filmové premiéry

1.8.–5.8. Smrtonosná past 4.0
USA 2006 / Režie: LEN WISEMAN
2.8.–8.8. Harry Potter a a Fénixův řád
USA, Velká Británie 2007 / Režie: DAVID YATES
6.8.–8.8. Hostel II
USA 2007 / Režie: ELI ROTH
9.8.–10.8. Roming
ČR, SR, Rumunsko 2007 / Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK
9.8.–12.8. Edith Piaf
Francie, VB, ČR 2007 / Režie: OLIVIER DAHAN
9.8.–15.8. Simpsonovi ve filmu
USA 2007 / Režie: DAVID SILVERMAN
16.8.-19.8. Miss Potter
USA, Velká Británie 2006 / Režie: CHRIS NOONAN
16.8.–22.8. Zodiac
USA 2007 / Režie: DAVID FINCHER
20.8.–22.8. Cesta bojovníka
Kanada, USA 2007 / Režie: MARCUS NISPEL
23.8.–28.8. Dannyho parťáci 3
USA 2007 / Režie: STEVEN SODERBERGH
24.8.–29.8. Divoké vlny
USA 2007 / Režie: ASH BRANNON, CHRIS BUCK
30.8.–31.8. Hezké sny
USA 2007 / Režie: JAKE PALTROW
30.8.–31.8. Jednotka příliš rychlého nasazení
Velká Británie 2007 / Režie: EDGAR WRIGHT

ARTkino

Letní
kino
filmové projekce a koncer-

ty zdarma ve Smetanových
sadech (za kinem Hvězda)
jsou součástí Hradišťského
kulturního léta

Motocyklové
deníky
pátek 13. 7.
21.00 hod.

Diarios de motocicleta
/ Argentina, Německo,
V.Británie, USA 2004 / 128
min. / od 12 let / titulky /
vstupné dobrovolné
Režie: WALTER SALLES /
Hrají: Gael García Bernal,
Rodrigo De La Serna, Mercedes Morán, Jean Pierre Noher, Lucas Oro ad.
V roce 1952 se dva mladí Argentinci Ernesto Guevara a
Alberto Granado vydají na dlouhou cestu, aby objevili
Latinskou Ameriku. Třiadvacetiletý Ernesto je studentem medicíny a zaměřuje se na lepru. Albertovi je dvacet
devět a zabývá se biochemií. Film vypráví dobrodružství,
jež oba zažívají během své pouti a zároveň objevují lidskou topografii iberoamerického kontinentu. Scénář je
volnou adaptací deníkových zápisků Alberta Granada a
budoucího Che. Víc než politické sdělení podává obraz
o dospívání mladého revolucionáře. Režisér Walter Salles
jen nám známý především oscarovým filmem Hlavní
nádraží. Pokud jeho debut Terra estrangeira (1995) byl
po všech stránkách zajímavým dílem, pak Motocyklové
deníky jsou jen velkolepou podívanou s hvězdným obsazením – Che Guevaru ztvárnil Gael García Bernal (Amores
perros, Zločin pátera Amara).

Na sever Severozápadní linkou
sobota 14. 7.
21.00 hod.

North by Northweast /
USA 1959 / 136 min. / od
12 let / titulky / vstupné
dobrovolné
Režie: ALFRED HITCHCOCK / Hrají: Cary Grant,
Eva Marie Saint, James
Mason, Jessie Royce Landis, Leo G. Carroll, Josephine Hutchinson,
Philip Ober, Martin Landau, Les Tremayne ad.
Hitchcockův film z roku 1959 je natolik exemplárním
případem díla, překrytého několikavrstvým nánosem
citací citací a nejrůznějších metafor a analýz, že se zdá
být nemožné stvořit o něm „čistý“ text. Čistým se naopak musel jevit při premiéře filmu způsob, jakým režisér
v tomto snímku naplnil žánr špionážního thrilleru. North by Northwest dodnes fascinuje pravděpodobně svou
„koncentrovanou“ silou směsi namíchané z předem pečlivě vybraných ingrediencí. Žánr tu nevleče tvůrce, nýbrž
je to sám autor, kdo v každém momentu svého díla dává
žánru konkrétní tvar. Hitchcock se navíc v roli demiurga občas chová natolik ironicky, že mu jeho pobavený
úšklebek zpoza plátna nelze „nevzít“.

čt. 9.8. 20.30 Edith Piaf
Francie, VB, ČR 2007 / Režie: OLIVIER DAHAN
st. 15.8. 20.30 Simpsonovi ve filmu
USA 2007 / Režie: DAVID SILVERMAN
ne. 19.8. 20.30 Miss Potter
USA, Velká Británie 2006 / Režie: CHRIS NOONAN

Žert + host: Josef
Somr + bonusy

Letní kino

pátek 25. 7.
21.00 hod.

pá. 10.8. 21.00 Volver		
ženský letňák
Španělsko 2006 / Režie: PEDRO ALMODÓVAR
so. 11.8. 21.00 Piano 		
ženský letňák
Austrálie, N. Zéland, Fr. 1996 / Režie: JANE CAMPION
pá. 24.8. 20.30 Vašek Koubek
irský letňák
& The Hogs (Irsko) + filmy
so. 25.8. 21.00 Commitments
irský letňák
Velká Británie 1991 / Režie: ALAN PARKER

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Václav
Koubek
& The Hogs (Irsko)

ČR 1968 / 78 min. / vstupné dobrovolné
Režie: JAROMIL JIREŠ /
Hrají: Jaroslava Obermaierová, Věra Křesadlová,
Jana Dítětová, Jiří Sýkora,
Josef Somr, Evald Schorm,
Luděk Munzar, Jaromír Hanzlík, Dušan Trančík ad.
Univerzitní posluchač Ludvík Jahn pošle z jakéhosi školení své dívce a zároveň kolegyni pohlednici, na níž
mimo jiné napsal: Optimismus je opium lidstva! Zdravý duch páchne blbostí. Ať žije Trockij! A protože se píší
léta padesátá, následky na sebe nenechají dlouho čekat.
Dívka, jatá posvátným citem stranické povinnosti, předá
pohlednici fakultní organizaci, Jahn je vyloučen ze strany, vyhozen z fakulty a jako obyčejný voják poslán do
trestního pracovního útvaru nazývaného Černý prapor
a pověstného mimořádně surovým zacházením. Jeden
z nejproslulejších filmů 60. let se opírá o stejnojmenný román Milana Kundery, soustředěn cele na důležité
poznání - totiž že nová křivda neodstraní ani nezahluší
křivdu starou. K takové mravní kocovině zákonitě dospěje hlavní hrdina, těžce postižený stalinistickými represemi, když se po letech pokusí aspoň zprostředkovaně se
pomstít původci svého pádu. Hostem snímku natáčeného
na uherskohradišťsku bude představitel hlavní role Josef Somr.
Projekci doplní prezentace projektu oslav „40 let kina Hvězda“ a
750 let královského města Uh.Hradiště.

Ozvěny LFŠ 2007
neděle 29. 7. 21.00 hod.

pátek 24. 8. | od 20:30 hod.
Kolejní nádvoří (za deště klub Mír)

Film bude upřesněn - sledujte www.mkuh.cz

Zlatý fond

Projekce klasických filmových děl každý čtvrtek od 16.00 hodin se do našeho programu
vrátí opět v září 2007!!!
Sezónu zahájíme 6.9. 2007
Novou průkazku ZF si můžete vyřídit a
vyzvednout v pokladně kina Hvězda od
konce srpna. Nárok na vyřízení (po zadání údajů do databáze a zaplacení manipulačního poplatku na pokladně kina)
mají studenti, učitelé, důchodci a vlastníci průkazky ARTkina/Filmového klubu v
Uh.Hradišti.

XXXIII. Letní filmová škola
Letní filmová škola 2007 Doprovodné akce LFŠ:
20. - 29. 7. 2007
Divadla: Francouzi přivezou mimozemLetošní 33. ročník Letní filmové školy se koná opět v Uherském Hradišti od 20. – 29. července 2007 a nabídne takřka
200 celovečerních a 250 krátkometrážních filmů rozdělených do několika cyklů. Hlavními cykly letošního ročníku
jsou - Člověk a stáří, Brazilský film a Kavkazský film.

Letošní LFŠ zahájí návštěva Václava Havla

Návštěvníci se po celou dobu LFŠ mohou těšit na setkání s mimořádnými osobnostmi – Václav Havel se osobně
zúčastní slavnostního zahájení a v Hradišti se zdrží až do 23.
7. Těšíme se i na filmové tvůrce a další osobnosti z prezentovaných zemí – tedy z Brazílie (Marcos Prado – režisér a fotograf, Mika Kaurismaki – finský režisér, zajímající se o Brazílii, Nelson Pereira dos Santos – režisér) a Kavkazu (Rustam
Ibragimbekov – scénarista a režisér, Oleg Safaraliev – režisér,
Kora Ceretěliová – filmová historička a kritička, Levon Grigorjan – režisér), z dalších zemí přivítáme Luce Vigo (filmová
kritička) či Davida Crystala (jeden z nejvýznamnějších lingvistů na světě) a samozřejmě delegace tvůrců českých a
slovenských filmů (Věra Chytilová, Helena Třeštíková, David
Ondříček, Alice Nellis, Jan Hřebejk, Petr Nikolaev, Jiří Vejdělek, Ivan Trajkov, Karel Vachek a další). Nejvýznamnější hosté budou oceněni cenou AČFK – Jerzy Stuhr – polský režisér
a herec, Hector Babenco – brazilský režisér, Eldar Nikolajevič Šengelaja – gruzínský režisér, Dušan Hanák – slovenský
režisér, Károly Makk – maďarský režisér a Carlos Diegues
– režisér, zakladatel brazilské nové vlny.

Člověk a stáří - jen zdánlivě neradostné
téma

Přestože je stárnutí nezbytnou součástí lidského života, filmoví producenti otevřeně přiznávají, že filmy s touto tematikou pro ně nejsou příliš atraktivní. Zvlášť v poslední době
v moderním světě (a rovněž ve filmu) převládá kult mládí. I
přesto se ale filmaři k tématu stáří neustále vracejí a nechávají se jím inspirovat. Z poslední doby připomeňme úspěchy českých filmů, které se tohoto „nepopulárního“ tématu zhostily s nadhledem a vtipem – Michálkovo Babí léto
a Svěrákovy Vratné lahve. Celý cyklus bude rozdělen do
podsekcí – Stáří versus mládí, Na konci cesty (Stáří a smrt),
(Ne)Radostné stáří, Zastavit čas!, Moudrost stáří. K tomuto cyklu připravujeme velkou panelovou diskusi , které se
zúčastní A. J. Liehm, Jiřina Šiklová, Miloslav Petrusek ... Nejvýznamnějším hostem cyklu bude slovenský režisér Dušan
Hanák (23. – 25. 7.), který představí nejen svoji filmovou
poctu stáří – Obrazy starého světa, ale i výstavu svých fotografií a fotografií Martina Martinčeka.

Největší přehlídky brazilského a kavkazského filmu

Po vzoru přehlídky africké kinematografie 32. ročníku LFŠ
představíme i letos velmi prestižní a z pohledu historického i největší doposud organizovanou přehlídku brazilské a
kavkazské kinematografie – Arménie, Ázerbajdžán a Gruzie. V rámci obou těchto přehlídek budou uvedeny průřezy
tvorbou dvou významných zástupců obou kinematografií
– Glaubera Rochy a Sergeje Paradžanova.

šťany, Andrej Krob Divadlo Na tahu

Divadelní části LFŠ bude letos vévodit francouzská divadelní společnost Compagnie Dominique Houdart et Jeane Heuclin, která se představí jak při klasických divadelních představeních, tak při performancích v ulicích města
- podivné bytůstky s velkými hlavami v šedých kabátech se
budou pohybovat po celém Uherském Hradišti. Divadelní a filmový režisér Andrej Krob představí „své“ Divadlo Na
tahu, které se specializuje především na hry Václava Havla
(na LFŠ uvede Zahradní slavnost, Žebráckou operu), přiveze ale i poslední hru Vlasty Třešňáka a pohádky s mimem
Bilbem. Další divadelní představení pak budou věnována
hlavním cyklům – Ředitelská lóže (HaDivadlo), S úsměvem
bytového jádra (Jan Vodňanský), The Gin Game, Lilian Malkina – Kulatá a veselá (Viola), či Stará bába tančí (Divadlo
90 u Valšů).

Hudba a film: Němé filmy doprovodí desetičlenný orchestr z Anglie
Klasicky vysokou úroveň bude mít doprovodná hudba k
němým filmům. The Hilliard Ensemble a Harmonie Band
spolupracovali při složení nové hudby k filmu Utrpení Panny Orleánské režiséra Carla Theodora Dreyera. 10členný
orchestr používá moderní elektronickou hudbu smíchanou s instrumentálními a vokálními komponenty. Harmonie Band uvedou společně s Davidem Jamesem na LFŠ ještě jedno klasické filmové dílo – Krev básníka. Nebudou chybět ani „filmové“ koncerty českých a slovenských hudebníků – Filip Topol, Ty syčáci a Longital.

Koncerty: Brazilský karneval, Plastic People Of The Universe i Legendary Pink Dots

Doslova napříč žánry vás provede hudební program Letní
filmové školy. Těšit se můžete na brazilské a české skupiny,
které Vás spolehlivě roztančí v rytmech samby a některé
vystoupí i na společném koncertě na motivy brazilského
karnevalu – Afoxe Loni (Brazílie), Axial (Brazílie), Renato
Borghetti (Brazílie) a z domácích Tam-tam batucada, André Sáh a Brasil show. Nizozemsko-britská skupina Legendary Pink Dots vás naladí na psychedelickou strunu, skupina
Shin spojí gruzínskou instrumentální hudbu, tradiční hlasovou polyfonii a lidové tance. Za českou scénu jmenujme
Psí vojáky, Plastic People of the Universe, Vesnu Cáceres či
Sylvii Krobovou.

Výstavy: Podíváte se do Brazílie i na Kavkaz
Na vlakovém nádraží bude stát putovní vlak s výstavami
fotografií Wima Wenderse The Milion Dollar Hotel a Buena
Vista Social Club, za osobní účasti autorů proběhnou vernisáže dalších významných výstav - Stáří (Jindřich Štreit), Brazílie Borise Jirků, výstava fotografií Dnešní a včerejší světy
Dušana Hanáka a Martina Martinčeka, Otisky generací (Jiří
Hanke), Zapomenutá Arménie (Aleš Mynář), Brazílie (Marcos Prado), Miloš Forman a jeho filmy (Jaromír Komárek),
Oscar Niemeyer (Petr Jedinák), Neznámý Paradžanov, Kavkaz Sergeje Paradžanova, V objektivu senior (Jan Saudek,
Roman Sluka, Pražská fotografická škola a Institut fotografických studií v Brně).

Workshopy: Brazilští indiáni, Paradžanov
a filmová výchova

Filmy oceněné prestižními francouzskými cenami Jeana Viga

Nový cyklus, který představí laureáty prestižní francouzské
filmové ceny Jeana Viga, uvede její garant a spoluzakladatel paní Luce Vigo. Přijede i laureát ceny Jeana Viga, režisér
Patrick Grandperret. Budou představeny filmy od poloviny
minulého století až po současnost.

Tradiční cykly

Speciální komponovaný workshop bude věnován historii a
dědictví brazilské indiánské kultury, jehož se zúčastní další
osobnosti brazilské kultury - Ailton Krenak (spoluzakladatel Forest Alliance a nynější poradce brazilského prezidenta Luly da Silva), Marco Altberg (koproducent filmu Indiánský sen režiséra Michaela Havase), Paula Gaitan (vdova
Glaubera Rochy, která představí další významný film Uak
o brazilských indiánech). Významní představitelé kavkazké kinematografie (Rustam Ibragimbekov, Roman Balajan,
Eldra Sengelaja, Janusz Gazda, Zaven Sarkisjan, …) budou
společně diskutovat o významu největší osobnosti kavkazské kinematografie – malíři, spisovateli a filmaři Sergeji
Paradžanovovi. Největší prostor bude ale letos patřit setkání zástupců filmových klubů zemí VISEGRADU a workshopům filmové výchovy pro středoškolské učitele.

Akreditace

Na Letní filmové škole se diváci opět setkají s výběrem
deseti filmů, které otřásly filmovým světem a průřezem
díly významných osobností světové i domácí kinematografie. Mezi nejvýznamnější osobnosti bude patřit Václav
Havel (20. – 23.7), Jerzy Stuhr (22. – 24.7.), Dušan Hanák (23.
– 25.7.), Josef Somr (25. – 26.7.). Cyklus Nová domácí tvorba
představí nejnovější českou i slovenskou filmovou tvorbu
ve většině případů za osobní účasti tvůrců.

Všichni účastníci se mohou akreditovat na stránkách www.
lfs.cz, kde naleznou podrobné informace o podmínkách a
termínech akreditace a odkaz na akreditační systém, kde si
mohou zařídit kromě samotné akreditace na LFŠ i ubytování či vstupenky na doprovodné akce.

Předpremiéra Simpsonovi ve filmu i
Kinoautomat

Vstupenky na jednotlivé doprovodné akce přístupné veřejnosti si můžete opatřit na webu www.lfs.cz a přímo v Uherském Hradišti na předprodejních místech: kino Hvězda,
Městské informační centrum, Record Music, Portál – oddělení map, Vichr Production.

Mezi tolika skvělými filmy, uvedenými na LFŠ, je těžké
vybrat jen několik nejzajímavějších. Ale určitě už teď
můžeme doporučit předpremiéry filmů Simpsonovi ve filmu, Once s Glenem Hansardem, Faunův labyrint, který získal 3 Oscary, a velkou lahůdkou bude jistě Kinoautomat:
Člověk a jeho dům – český vynález, který ohromil celý svět
na výstavě EXPO ´67 v Montrealu, první interaktivní film, ve
kterém diváci mohou zasahovat do děje.

Předprodej vstupenek na doprovodné
akce pro veřejnost

Více informací najdete na
webu www.lfs.cz

