leden 2
15.–31. ledna
Kancelář

kino Hvězda
Náměstí Míru 951
686 01 Uherské Hradiště
telefon: +420 572 553 617
fax: +420 572 553 790
e-mail: info@mkuh.cz

Pokladna

Otevřena denně 30 minut
před začátkem
prvního představení.
Informace
a rezervace vstupenek:
tel. i fax: +420 572 553 765
e-mail: pokladna@mkuh.cz

Projekt 100 pro
starší, slevy za
vízo pro mladší
aneb Pro každého něco
V lednu se tradičně udávají některé
skutečnosti. Například chodí Tři králové (letos díky aukci pěti fotografií
v rámci vernisáže stále probíhající
výstavy Ohlédnutí II přišli také do
kina), udělují se Zlaté glóby (letos
bez ceremoniálu), vyhlašují se nominace na Oscary a vůbec se
tak nějak bilancuje a ...
A krom toho pravidelně zahajuje
filmová putovní přehlídka Projektu
100 a předávají se pololetní vysvědčení.
Projekt 100 zahajuje v úterý 22. ledna i
v našem kině, a to nejen filmem, ale
též hudbou a vínem (více na jiných
místech tohoto zpravodaje) a až do
20. února přinese zajímavou nabídku
starších i nových titulů.
Školou povinní žáci zase budou
bilancovat se svými učiteli a protože
věříme, že den školních prázdnin je
jako ocenění vaší snahy málo, tak
vám nabízíme slevy za vízo. Přijďte
1. - 3. února do kina s kopií vysvědčení (originály raděj nechejte doma, ať
se vám cestou nepomačkají) a jestli se vám na něm „mrskají biče“, tož
třeba ani nemusíte sahat do kapsy
pro peníze. V neděli 3. února se navíc
můžete pokochat i výtvory, které
děti vytvořily od září 2007 v našem
pravidelném bijáskovém Malovásku.
Josef Korvas

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
obvykle úterý
a středa 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
vestibul,
sál kina Hvězda

Výstavy

pravidelné uvádění
převážně fotografických
projektů mladých,
ale i prověřených autorů
klub Mír, kino Hvězda

Koncerty

pravidelná vystoupení
domácích i zahraničních
skupin

15. út 17.30 P. S. Miluji Tě – USA 2007 / 126 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
20.00 Svatba na bitevním poli – ČR 2007 / 100 min. / od 12 let / 85 Kč
16. st 15.30 Divoké vlny – USA 2007 / 88 min. / animovaný / přístupný / dabing / 55, 65 Kč
17.30 Svatba na bitevním poli – ČR 2007 / 100 min. / od 12 let / 85 Kč
20.00 Persepolis – Francie 2007 / 95 min. / titulky / od 12 let / 55, 65 Kč
17. čt 16.00 Stará puška – Francie, Německo 1975 / 100 min. / titulky / na průkazku zdarma
18.00 Sejmi je všechny – USA 2007 / 86 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Sejmi je všechny – USA 2007 / 86 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
18. pá 17.30 Kouzelná romance – USA 2007 / 108 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Sejmi je všechny – USA 2007 / 86 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
19. so 17.30 Kouzelná romance – USA 2007 / 108 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Sejmi je všechny – USA 2007 / 86 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20. ne 14.30 Tučňáci na prkně – Modelování surfujících tučňáků z terakoty
15.30 Divoké vlny – USA 2007 / 88 min. / animovaný / přístupný / dabing / 55, 65 Kč
17.30 Kouzelná romance – USA 2007 / 108 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Sejmi je všechny – USA 2007 / 86 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
21. po 20.00 Sejmi je všechny – USA 2007 / 86 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
22. út 17.30 Sejmi je všechny – USA 2007 / 86 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
19.00 Jazzgang – foyer kina Hvězda
20.00 Zabriskie Point + zahájení P 100, host: V. Hendrich – USA 1970 / 110 min. / tit. / 50, 60 Kč
23. st 15.30 Páni kluci – ČR 1975 / 86 min. / 25, 35 Kč
17.30 Sejmi je všechny – USA 2007 / 86 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Svatá hora – Mexiko, USA 1973 / 114 min. / titulky / 50, 60 Kč
24. čt 16.00 Kabinet dr. Caligariho + hudební doprovod J. Hradil – Německo 1920 / 71 min. / tit. / na průkaz zdarma, 60 Kč
17.30 Zlatý kompas – USA, Velká Británie 2007 / 113 min. / přístupný / dabing / 70 Kč
20.00 Americký gangster – USA 2007 / 156 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
25. pá 16.00 Zlatý kompas – USA, Velká Británie 2007 / 113 min. / přístupný / dabing / 70 Kč
18.00 Hitman – Francie, USA 2007 / 100 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Americký gangster – USA 2007 / 156 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
26. so 16.00 Zlatý kompas – USA, Velká Británie 2007 / 113 min. / přístupný / dabing / 70 Kč
18.00 Hitman – Francie, USA 2007 / 100 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Americký gangster – USA 2007 / 156 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
27. ne 14.30 Šperky z těstovin – Výroba neobvyklých náramků a náhrdelníků
15.30 Zlatý kompas – USA, Velká Británie 2007 / 113 min. / přístupný / dabing / 60, 70 Kč
17.30 Americký gangster – USA 2007 / 156 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
20.15 Hitman – Francie, USA 2007 / 100 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
28. po 20.00 Americký gangster – USA 2007 / 156 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
29. út 17.30 Americký gangster – USA 2007 / 156 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
20.00 Ty, který žiješ – Švédsko 2007 / 92 min. / titulky / 50, 60 Kč
30. st 15.30 Ratatouille – USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 55, 65 Kč
17.30 Americký gangster – USA 2007 / 156 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
20.00 Náměstí Spasitele – Polsko 2006 / 105 min. / titulky / 50, 60 Kč
31. čt 16.00 Svatba jako řemen – ČSSR 1967 / 94 min. / na průkazky zdarma, 60 Kč
17.45 Beowulf – USA 2007 / 113 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
20.00 Václav – ČR 2007 / 97 min. / přístupný / 70 Kč
1. pá 15.30 Simpsonovi ve filmu – USA 2007 / 85 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ / sleva za vízo, ostatní 20, 40 Kč
17.00 Beowulf – USA 2007 / 113 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
19.00 Václav – ČR 2007 / 97 min. / přístupný / 70 Kč
20.45 Vetřelci vs Predátor 2 – USA 2007 / 89 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
2. so 15.30 Shrek Třetí – USA 2007 / 93 min. / animovaný / dabing / sleva za vízo, ostatní 20, 40 Kč
17.00 Beowulf – USA 2007 / 113 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
19.00 Václav – ČR 2007 / 97 min. / přístupný / 70 Kč
20.45 Vetřelci vs Predátor 2 – USA 2007 / 89 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

Bijásek

ART
Zlatý fond

Malovásek
Bijásek

filmové premiéry a novinky
koncert
P 100
Bijásek

P 100
P 100

Naše tipy
Zahájení Projektu 100
v UH: Zabriskie Point
+ host Vladimír Hendrich,
Jazzgang

úterý 22. 1. od 19.00 hod.
Pocta M. Antonionimu. Od 19.00 hodin Jazzgang ve vestibulu kina Hvězda. Hostem Vladimír Hendrich.

Projekt 100:
Kabinet dr. Caligariho
+ živý hudební doprovod
Jiří Hradil

čtvrtek 23. 1. v 16.00 hod.
O živý hudební doprovod k prvnímu skutečnému hororu
se postará Jiří Hradil (Tatabojs, Lesní zvěř, Chorchestr).

Americký gangster
Malovásek
Bijásek

čtvrtek 24. 1. - středa 30. 1.
Strhující příběh o vzestupu a pádu jednoho z nejmocnějších mužů newyorského podsvětí. Film aspiruje na
jeden z nejsilnějších zážitků v tomto roce .

Václav

čtvrtek 31. 1. - neděle 3. 2.
Po vánočním prvním uvedení se vracíme k novému filmu Jiřího Vejdělka s Ivanem Trojanem v hlavní roli.

Sejmi je všechny
P 100
Bijásek

P 100
Zlatý fond

Shoot 'Em Up / USA 2007 / 86 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: MICHAEL DAVIS / Hrají: Clive Owen, Monica Bellucci, Paul Giamatti, Stephen McHattie, Mike Dopud, Julian Richings ad..
Nemá jméno, nemá minulost, nemá co ztratit. Naštvaný a
chladnokrevný Smith svůj život zasvětil ochraně té nejbezbrannější bytosti na světě – nově narozeného dítěte. Smith
pomůže přivést dítě na svět uprostřed přestřelky a zjišťuje,
že o život dítěte usilují temné sily, které vyslaly tým záhadných a neúnavných útočníků, vedených Hertzem s cílem
odstranit neviňátko z povrchu zemského. Uprostřed krupobití kulek se Smith dá dohromady s prostitutkou DQ a
společně se snaží odhalit tajemství příčiny ohrožení života
dítěte dříve, než celá tato narychlo vytvořená rodinka skončí s kulkami v těle. Všichni dítěti usilují o život, a hlavní hrdinové se snaží zjistit proč.

Kouzelná romance

Bijásek +

Bijásek +

Enchanted / USA 2007 / 108 min. / animovaný / přístupný / dabing / ŠÚ
/ 70 Kč
Režie: KEVIN LIMA / Hrají: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden, Timothy Spall, Susan Sarandon, Idina Menzel ad.
Romantická komedie, v níž uvidíte například Patricka Dempseyho, kterého znáte jako doktora Shepherda ze seriálu
Chirurgové. Film o pohádkové princezně (Amy Adams) z
minulosti, kterou zlá královna (Susan Sarandon) přemístí
do současnosti, je spojením klasické pohádky společnosti Disney s příběhem z moderního New Yorku. Záhy poté,
co se ocitne v naší době, je po setkání s pohledným právníkem (Patrick Dempsey) princezna Giselle nucena měnit
své názory na život a lásku. Může ve skutečném světě přežít
pohádková láska? Kouzelnou romanci režíroval Kevin Lima
(Tarzan, Eloise a Vánoce) podle scénáře Billa Kellyho (Dožeň,
co se dá). Původních písně pro Kouzelnou romanci složila
v minulosti velice úspěšná dvojice autorů – skladatel Alan
Menken a textař Stephen Schwartz (Pocahontas, Zvoník u
Matky Boží).

Film vznikl jako adaptace stejnojmenné počítačové herní
série, která už několik let trhá žebříčky prodejnosti. Agent
The Golden Compass / USA, Velká Británie 2007 / 113 min. / přístupný 47 je produktem pokusu šíleného vědce, který spojil pět
/ dabing / 70 Kč
různých DNA, aby získal nezničitelného zabijáka, který by
Režie: CHRIS WEITZ / Hrají: Nicole Kidman, Sam Elliott, Eva Green, Dani- bojoval ve službách dobra. Hitman je v neustálém nebezel Craig, Dakota Blue Richards ad.
pečí, které ještě víc vyniká v kontrastu s luxusem dnešníZlatý kompas vychází z úspěšné knižní trilogie Philipa Pull- ho znovuzrozeného Ruska. I když film přímo nevychází z
mana. Hlavní postavou prvního dílu je jedenáctiletá Lyra, herních zápletek, zcela respektuje způsob, jakým se příběh
která žije v Anglii 19. století, kde se zastavil čas a vládne vypráví. Temná atmosféra filmu odkazuje ke špionážním filzde přísná církev. Každý člověk zde navíc má svého dušev- mům z dob studené války; je plnokrevnou akční podívanou
ního souputníka ve formě zvířete-takzvaného daemona. plnou přestřelek, honiček a fyzického vypjetí. Režisér Xaver
Lyra musí zjistit, proč všechny děti mizí u severního pólu Gens spolupracoval na filmech jako Ronin nebo Maximální
a přitom porazit zlou čarodějnici s tváří Nicole Kidman… riziko a jako autor krátkých filmů pronikl například do proPodaří se jí zvítězit a najít bájnou substanci zvanou Prach, gramu slavného filmového festivalu v Benátkách. V hlavní
která vyvažuje částici dobra a zla? Jak si s nelehkou látkou roli se představí Timothy Olyphant, který se letos v létě stal
poradil režisér Chris Weitz zjistíme už brzy. Těšit se zatím protivníkem Bruce Willise ve čtvrtém pokračování Smrtomůžeme krom zmiňované Nicole Kidman i na Daniela Cra- nosné pasti.
iga, Evu Green, Sama Elliotta nebo debutující Dakotu Blue
Richards.

Zlatý kompas

Beowulf

Americký gangster

American Gangster / USA 2007 / 156 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
Režie: RIDLEY SCOTT / Hrají: Denzel Washington, Russell Crowe,
Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin, Ted Levine, Roger Guenveur Smith, John
Hawkes, RZA ad.
Čtyři ikony filmového průmyslu se sešly u kolébky akčního
dramatu Americký gangster, který aspiruje na jeden z nejsilnějších zážitků, jež si v roce 2008 odnesete z kina. Oscary
ověnčení herci Russell Crowe a Denzel Washington se spojili s oscarovým scenáristou Stevem Zaillianem (Schindlerův
seznam, Gangy New Yorku) a neméně úspěšným režisérem
Ridleym Scottem (Gladiátor, Černý jestřáb sestřelen). Vznikl
strhující příběh o vzestupu a pádu jednoho z nejmocnějších mužů newyorského podsvětí a o obyčejném poldovi,
který ho dostal na kolena. Atmosféra prohrávané války ve
Vietnamu na začátku sedmdesátých let dolehla na Ameriku jako těžká deka. Vojáci se z asijských bojišť vraceli buď
v černých pytlích, nebo závislí na drogách a tuto „zálibu“
lavinovitě šířili mezi veřejností. Byznysu s narkotiky se okamžitě chytily mafiánské klany, které pro klid na práci neváhaly masívně korumpovat celé policejní sbory. V tomto
ozvduší se zrodí černá hvězda podsvětí Frank Lucas, která
díky vlastní odvaze a inteligenci dokáže záhy zaplavit ulice New Yorku bezkonkurečně nejlepší a nejlevnější drogou.
Skutečný Frank Lucas patří mezi nejvíce fascinující zločince
americké historie.

Hitman

Francie, USA 2007 / 100 min. / od 12 let /titulky/ 75 Kč
Režie: XAVIER GENS / Hrají: Timothy Olyphant, Robert Knepper, Dougray Scott, Olga Kurylenko, Ulrich Thomsen, Robin DeMarco, Henry Ian
Cusick ad.

USA 2007 / 113 min. od 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: ROBERT ZEMECKIS / Hrají: Ray Winstone, Anthony Hopkins, John
Malkovich, Robin Wright Penn, Brendan Gleeson ad.

Nový film Roberta Zemeckise. Píše se rok 507 po Kristu
a dánský král Hrothgar (Anthony Hopkins) právě otevírá svou hodovní síň Heorot. Bujaré oslavy přeruší vpád
nestvůrného Grendela (Crispin Glover) a jeho bezuzdné
vraždění. Jedinou nadějí pro pokořené Dány je blonďatý
bohatýr Beowulf (Ray Winstone) se svojí družinou dvanácti bojovníků. Hody mohou znovu začít, neboť Beowulf se
nechává slyšet, že Grendel nedožije rána. A přestože proti
nestvůře vykročí nahý a beze zbraně, svým slovům dostojí. Přemožený Grendel prchá do bažin, kde umírá v náručí
své matky (Angelina Jolie). Beowulf se stává námětem pro
oslavnou píseň. Před hrdinou leží ještě jedna výzva: poměřit síly i s druhým monstrem. Namísto krvavého střetu však
na něj v močálech čeká svůdná nabídka moci a slávy. Beowulf příslibu královské koruny podléhá. Potrvá ještě mnoho let, než sezná, že v ten okamžik zradil sám sebe… Vizionářský průkopník Robert Zemeckis přichází s takovou verzí
Beowulfovy ságy, která překoná všechny vaše představy.

Projekt 100 -2008
22.1. ZABRISKIE POINT
23.1. SVATÁ HORA
24.1. KABINET DR. CALIGARIHO
29.1. TY, KTERÝ ŽIJEŠ
30.1. NÁMĚSTÍ SPASITELE
7.2. NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE + ANDALUSKÝ PES
16.2. NOVÝ SVĚT
16.2. AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ
20.2. ŽELVY MOHOU LÉTAT
WWW.PROJEKT100.CZ | WWW.MKUH.CZ

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

Připravujeme

Divoké vlny

Zlatý kompas

Náměstí Spasitele

středa 16. 1. 15.30, neděle 20. 1. 15.30

neděle 27. 1. 15.30 hod.

středa 30. 1.
20.00 hod.

USA 2007 / 88 min. / animovaný / přístupný / dabing / 55, 65 Kč
Režie: ASH BRANNON, CHRIS BUCK / V českém znění: Jan Maxián,
Jaromír Meduna, Jitka Ježková, Zbyšek Pantůček ad.

USA, Velká Británie 2007 / 113 min. / přístupný / dabing /
60, 70 Kč
Režie: CHRIS WEITZ / Hrají: Nicole Kidman, Sam Elliott, Eva
Green, Daniel Craig, Dakota Blue Richards ad.
Zlatý kompas (The Golden Compass) vychází z úspěšné knižní trilogie Philipa Pullmana. Hlavní postavou
prvního dílu je jedenáctiletá Lyra, která žije v Anglii
19. století, kde se zastavil čas a vládne zde přísná církev. Lyra musí zjistit, proč všechny děti mizí u severního pólu a přitom porazit zlou čarodějnici...

Ratatouille
Naučte se surfovat s tučňáky. Film Divoké vlny je animovanou akční komedií, která nahlíží do zákulisí vzrušujícího světa závodního surfování. Hrdinou filmu je
mladý tučňák skalní Cody Maverick, začínající surfař,
který se chystá na účast ve svém prvním profesionálním závodu. Cody, následován filmovým štábem, který
má dokumentovat jeho zážitky, opouští rodinu a rodný Mražákov v Antarktidě, aby se na ostrově Pin-Guí
zúčastnil surfařského memoriálu Big Z.

středa 30. 1. 15.30 hod.

USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 55, 65 Kč
Režie: BRAD BIRD / V českém znění: Martin Písařík, Michal
Holán, Tatiana Vilhelmová, Oldřich Vízner, Karel Heřmánek ad.

Projekt 100 přináší desítku filmových skvostů

Malovásek –
Tučňáci na prkně
neděle 20. 1. 14.30 hod.

Modelování surfujících tučňáků z terakoty.

Páni kluci
středa 23. 1. 15.30 hod.

ČR 1975 / 86 min. / 25, 35 Kč
Režie: VĚRA PLÍVOVÁ–ŠIMKOVÁ / Hrají: Josef Somr, Petr Nárožný, Václav Lohniský, Karel Augusta, Jiří Lábus, Lubomír Kostelka,
Vít Olmer, Josef Laufer, Magdalena Reifová ad.
Dnes už klasika českého filmu pro děti a mládež.
Adaptovaný původní námět Marka Twaina do českého prostředí. Tři nerozluční kamarádi – Tomáš, Jožka
a tulák Hubert žijí v poklidném městečku Levín.

Oscarem oceněný režisér Brad Bird a vypravěčští mistři z Pixar Animation Studios uvádějí originální komedii o tak bizarním přátelství, jaké si jen
lze představit. Hlavním hrdinou filmu je krysák
Remy, který odvážně sní o tom, že se stane vyhlášeným kuchařem v pařížské pětihvězdičkové
restauraci. Společně se zkrachovalým vynašečem
kuchyňských odpadků Linguinim se vydají za svým
cílem stát se nejvyhlášenějším kuchařem v Paříži..

neděle 27. 1. 14.30 hod.

Výroba neobvyklých náramků a náhrdelníků.

Doporučujeme - Prázdninové kino
1.-2.2. do kina s kopií víza: samé - zdarma;
vyznamenání 50%; zbytek 20 Kč, 40 Kč
3.2. úplně zadara!

Simpsonovi ve filmu
pátek 1. 2. 15.30 hod.

USA 2007 / 87 min.
Populární rodinka Simpsonových ze Springfieldu poprvé na filmovém plátně!

6. 1. – 6. 2. 2008 foyer kina Hvězda

Kolektivní fotografická výstava s námětem folklorních událostí (v širokém rozmezí a pojetí) za rok 2007.
Co rok dal a vzal v souborech, spolcích, na dědinách.
Na výstravě se sešlo na 130 fotografií od 18 auto-

každá postava a téměř každý pohyb lze uspokojivě vyložit
v odpovídajícím kontextu. „Svatá hora pro mne byla velkým dobrodružstvím. Tento film jsem točil v jiném životě.
Teď jsem někdo jiný.“ Tato slova míní režisér naprosto vážně.
Máme co do činění s posvátným iniciačním dílem, které je
reakcí na autorovu teorii o změně lidstva prostřednictvím
filmů. Podle ní filmy mohou být účinnější než LSD, osvítí
diváky a pak dojde k novému třesku. Děj filmu je přitom
poměrně jednoduchý. Z hlediska interpretačního je třeba
na film pohlížet – zjednodušeně řečeno – jako na rozsáhlou kritiku moderní společnosti vyjádřenou v alegorických
scénách, které na sebe nemusí logicky navazovat. Chladný
racionální přístup diváka zákonitě odsuzuje ke zmatku a
nudě. Snímek Svatá hora nelze pochopit během jedné projekce. Je výsledkem životního hledání jedinečného filmového tvůrce, a proto je také nenapodobitelný.

USA 1970 / 110 min. / titulky / 50, 60 Kč
Režie:
MICHELANGELO
ANTONIONI / Scénář: Michelangelo Antonioni, Fred
Gardner, Sam Shepard,
Tonino Guerra, Clare Peploe
/ Kamera: Alfio Contini /
Hudba: Pink Floyd / Hrají: Překrásné vizuálně, nádherné
Mark Frechette, Daria Hal- hudebně. Moc příjemný film, který
prin, Paul Fix ad.
vypovídá o duchu a tužbách své doby,
Filmy
Michelange- o nezávislosti na konzumním světě,
la Antonioniho vždy o státním násilí, naivních ideálech
názorově dělily jak nové doby a fascinaci ničením. Rozpublikum, tak kritiku: hodně ne naivní - spíše symbolické a
připomeňme, že sní- symptomatické. V žádném případě
Du levande / Švédsko 2007
mek
Dobrodružství agitka - spíše upřímné vyznání. Zají/ 92 min. / titulky / 50, 60 Kč
byl při uvedení na mavá role Roda Taylora, dechberoucí
Režie: ROY ANDERSSON /
MFF v Cannes v roce a perfekcionistická kamera, naprosScénář: Roy Andersson /
1960 vypískán. Žádný z to bombastický závěr a jestli se ještě
Kamera: Gustav Danielsson
jeho filmů ale nezískal dnes najde někdo, kdo žije ideály
volného života a lásky - film mu musí
/ Hudba: Benny Andersson /
tak kontroverzní ohlas
promluvit z duše.
Hrají: Patrik Anders Edgren,
jako drama Zabriskie
Erik Bäckman, Elisabeth
Point. Na scénáři díla, Pohrobek- www.csfd.cz
Helander ad.
jímž Antonioni reagoval na aktuální politický fenomén, se vedle režiséra podílelo „Buď spokojený, ty, kteJeden z nejkrásnějších filmů roku.
několik dalších autorů: kromě obvyklého spolupracovníka rý žiješ, ve své vyhřáté Výtvarně dokonalé záběry, minimaTonina Guerry to byli pod jménem Fred Gardner Ital Fran- posteli, dříve než ledo- listický humor na hranici melanchoco Rossetti a tehdy teprve začínající Sam Shepard a Clare vá vlna řeky Léthé olíz- lie, vytečně symbolické scény, nejPeploeová, sestra známějšího Marka Peploea, podle jehož ne tvou unikající nohu.“ čistší pocta lidské vzájemnosti, pocit
námětu vznikl o pět let později podstatně úspěšnější film Motto filmu Ty, který radosti a zmaru současně. Atmosféra
Povolání: reportér. Protože jej lákala Amerika a drsná krá- žiješ, které je důvtip- připomíná Písně z druhého patra i
sa její pouštní krajiny, umístil příběh reflektující revoltu stu- ně vypárané z klasi- předchozí Anderssonovy krátké filmy,
předznamenává ale značně ubylo chmury a beznadědentů proti establishmentu právě tam. Na to, aby se pustil ka,
do natáčení ryze politického filmu – jako řada jeho gene- tematickou koncepci je a film je mnohem smířlivější (až
račně blízkých kolegů – byl ale příliš velký individualista a nového snímku jedi- relativně hodný, v kontextu přednavíc ho ona legendární vlna kontestace přitahovala spíše nečného švédského chozích Písní).
z pohledu boření morálních tabu než z hlediska jednoznač- tvůrce Roye Anders- R.T.Fish - www.csfd.cz
sona. Proslulá Goetheného přitakání levicovým idejím.
V programu uvedeme i několik filmových bonusů k tvorbě legendární ova básnická sentence, která teprve čtvrtý Anderssonův
postavy světového filmu Michelangela Antonioniho, který zemřel 30. celovečerní film za čtyři dekády zaštiťuje, totiž naznačuje,
že život bude nahlížen nejen v podobě smolného a osačervence 2007.
V rámci zahájení Projektu 100 - 2008 vystoupí od 19 hodin ve foyeru mělého přežívání, ale tentokrát i jako série více či méně
kina jazzfunkové seskupení Jazzgang, které zahraje příjermné melodie bdělých snů. Anonymní evropské velkoměsto je ve filmu
Ty, který žiješ modelem současného světa, v němž člověk
k vinnému občerstvení, jež bude pro diváky připraveno.
– jakožto přirozeně sociální tvor – propadá do totální izolace. Nezbývá mu než pasivně přebývat, případně ventilovat
svůj zmar verbálním projevem složeným převážně z refrénovitých výkřiků („Zítra je taky den!“, „Nikdo mě nemiluje!“).
Bílým pudrem nasáklé a oteklé nordické obličeje všech
(mezi sebou jen nahodile vztahově propojených) postav
ideálně korespondují s všeprostupnou civilizační úzkostí a
The Holy Mountain / Mexiko,
zároveň umocňují komický potenciál jednotlivých výstupů.
USA 1973 / 114 min. / titulPodstatnou součástí kouzla Anderssonovy současné tvorky / 50, 60 Kč
by je totiž způsob, jímž si autor pohrává s takřka neviditelRežie: ALEJANDRO JODOnou hranicí mezi posměchem a soucitem, obřadním patoROWSKY / Scénář: Alejansem a slapstickovou komedií. Hravější podtón dílu dodává
dro Jodorowsky / Kamera:
Je třeba to říci jasně: Jodorowsky si
i sladce melancholická hudba složená převážně ze smyčRafael Corkidi / Hudba: Don
neláme hlavu s politikou, protože
cových pizzicat (složil ji opět bývalý člen skupiny ABBA a
Cherry, Ronald Frangipajde mnohem dál a vypráví nám o
režisérův jmenovec Benny Andersson), ale také v obrazech
ne, Alejandro Jodorowsky
věčném člověku.
pevně ukotvený jazzový šraml Louisianského kvarteta či
/ Hrají: Alejandro Jodokytarová sóla nemluvného ikonického emopunkera Microwsky, Horácio Salinas, Jacques Zimmer, Image et Son č. 281
(únor 1974), str. 112
keho. Přestože se může režisérova poetika jevit výsostně
Juan Ferrera ad.
surrealistickou, Anderssonův fiktivní svět vychází z neodMexický režisér Alejandro Jodorowsky měl v době premiéry snímku Svatá hora bytně povědomého všednodenního základu a je ad absurjiž kolem sebe dostatečně přesvědčivou auru kultovního dum dotaženým extrémem jednoho neoddiskutovatelnéautora. S odstupem času lze potvrdit i převažující dobový ho prvku naší reality: odráží vědomí, že věci tohoto světa
verdikt, že jde o režisérovu nejucelenější vizi přenesenou se neovlivnitelně vymykají kontrole. Roy Andersson natona plátno. Obsahová i formální koncepce filmu je promyš- čil další film, který nebude zapomenut. Film byl nominován na
lená do nejmenších detailů. Každý ornament, každý kostým, evropskou filmovou cenu Felix 2007 za nejlepší režii.

Ty, který žiješ
úterý 29. 1.
20.00 hod.

Shrek Třetí
sobota 2. 2. 15.30 hod.

USA 2007 / 93 min.
Třetí pokračování příběhů zeleného manželství...

Kytice pohádek I.
neděle 3. 2. 15.30 hod.

ČR 1967-1985 / 75 min.
Pásmo vynikajících kreslených pohádek: mj. Utržené
sluchátko, Potkali se u Kolína, Krtek v ZOO a na poušti,
Cvrček a bombardon aj. Před projekcí vernisáž výstavy Malovásek 2007 ve vestibulu i sále kina Hvězda.

Výstavy

Ohlédnutí II

Projekt 100 – 2008:
Zabriskie Point
úterý 22. 1.
20.00 hod.

Malovásek –
Šperky z těstovin

Sleva za vízo

Už tradičně patří začátek nového roku v českých kinech putovní filmové přehlídce Projekt 100. Ani letos tomu nebude jinak,
a u nás ve Hvězdě navíc zůstaneme věrni i jedné další tradici, kterou je zahájení této přehlídky v Uherském Hradišti. Ve
čvrtek 10. ledna vyrazila na své putování po českých kinech další pestrá kolekce deseti snímků. První z nich, film Zabriskie
Point z dílny loni zesnulého M. Antonioniho, přivítáme ve Hvězdě v úterý 22. ledna. Tuto hradišťskou zahajovací projekci
doplní jak přiblížení velké režisérské osobnosti Michelangela Antonioniho slovy Vladimíra Hendricha z pražského Národního
filmového archívu, tak také vystoupení funkyjazzového hudebního uskupení Jazzgang. Hudební produkce začne již v 19
hodin ve foyer kina, samozřejmostí je (opět tradiční) vinné občerstvení. O den později si rozhodně nenechte ujít jeden z
nejkultovnějších titulů v dějinách filmu, jímž rozhodně je Svatá hora Alejandra Jodorowského (viz i foto výše). Následovat
bude čtvrteční projekce v rámci Zlatého fondu, která nabídne němý, expresionisticky laděný horor Kabinekt doktora Caligariho. Ticho ovšem nebude - o živý hudební doprovod se postará Jiří Hradil. Do současnosti se přeneseme ve společnosti filmů
Ty, který žiješ a Náměstí Spasitele. Poté přijde na řadu projekce filmu Luise Buñuela Nenápadný půvab buržoazie doplněná krátkometrážním Andaluským psem. První z filmů vznikal až na sklonku režisérovy kariéry, druhým naopak ve věku dvacet devět
let debutoval. Nám se tak nyní nabízí zajímavá možnost srovnání. Nezbývá než popřát (si) výživné chvilky ve společnosti
putovního filmového lahůdkářství Projektu 100.

rů (Aleš Duda, František Gajovský, Martina Gogolová, Albert Gottwald, J. R. Jurča, Jan Karásek, Milan
Kubíček, Helena Kubíková, LAJBL, o.s. Kostelany nad
Moravou, Antonín Mach, Marek Malůšek, Martin
Nevyjel, Miroslav Potyka, Jiří Rohel, Radek Salaquarda, Petr Salinger, Michal Stránský, Lumír Svoboda,
Jan Šilpoch, Antonín Vlk, Milan Zámečník).

Svatá hora

středa 23. 1.
20.00 hod.

Plac Zbawiciela / Polsko
2006 / 105 min. / titulky /
50, 60 Kč
Režie: KRZYSZTOF KRAUZE
/ Scénář: Krzysztof Krauze,
Joanna Kos-Krauze / Kamera: Wojciech Staron / Hrají: Tvůrci nikoho neobviňují a nekladou
Jowita Budnik, Arkadiusz nikomu nic za vinu, neboť hrdinové
Janiczek, Ewa Wencel ad.
tragického příběhu vlastně nejsou
Tvorba polského režisé- zlí lidé. Jsou jen příliš slabí, aby čelili
ra Krzysztofa Krauzeho těžkému životu. Režiséři se snaží
se do širšího povědomí připomenout, že (...) v životě někdy
českých diváků dostala nastávají chvíle, kdy za své činy
díky uvedení jeho dra- musíme nést odpovědnost.
matu Dluh a zejména Barbara Hollenderová, Rzeczpospoliživotopisného snímku ta 8. 9. 2006, str. 11
Můj Nikifor. Tato pozoruhodná studie o konci života naivního malíře Epifana Drowniaka v roce 2005
získala Křišťálový globus na MFF v Karlových Varech. Již v
době natáčení tohoto snímku začal vznikat jeho následující
a neméně úspěšný titul Náměstí Spasitele, na jehož realizaci se jako spolurežisérka a spoluscenáristka podílela i jeho
manželka Joanna Kosová-Krauzeová. Oba tvůrci původně
chtěli natočit cyklus televizních filmů, které by vycházely
z reálných událostí a vyjadřovaly by se k aktuálním společenským problémům. Prostudovali šest ročníků bulvárního deníku Super Express a z tisíce textů nakonec vybrali
dvanáct příběhů, které nabídli k realizaci dalším polským
režisérům. Projekt zaujal veřejnoprávní televizi, nicméně
oslovení tvůrci – s výjimkou Roberta Glińského – neprojevili o cizí látku zájem. Z původního nápadu se zrodil jen
jediný filmový příběh: drama Náměstí Spasitele. Novinový článek se postupně proměnil v deset verzí scénářů a
publicistický útvar začal získávat rozměr morálního poselství. Základní konflikt snímku Náměstí Spasitele je podobný jako ve filmu Dluh. Také v něm jsou jeho protagonisté
shodou nešťastných okolností dohnáni k tragickým činům,
za něž musí zaplatit vysokou cenu. Zároveň nelze jednoznačně určit, na čí straně je vina a komu přiřknout trest. Příběh začíná ve chvíli, kdy zadlužený Bartek požádá matku
o dočasné přístřeší pro svoji rodinu. Před dostavbou vlastního bydlení totiž prodal byt a netuší, že naletěl podvodníkovi a že bude závislý na matčiných příjmech. Zájmy a
potřeby protagonistů vynuceného soužití stále častěji ústí
do konfliktů, lásku střídá nenávist a toleranci nesnášenlivost. Nejhůře to nese Bartkova žena Beata, která se kvůli
neutěšeným životním poměrům rozhodne bezvýchodnou
situaci vyřešit zoufalým činem. Zda je za jejím rozhodnutím msta manželovi, jenž ji opustil a žije s jinou ženou, či
bezmezně narůstající beznaděj spojená s nemožností najít
práci a realizovat se, musí každý divák posoudit sám. Konflikt, který je svébytnou variací na téma Euripídovy Médey,
nabývá rozměru skutečné antické tragedie: lidé nejsou
schopni ovládnout své okolí a nad vším vládne „vyšší moc“.
Tvůrci uchovali reportážní styl výpovědi s důrazem na sociologicko-etickou rovinu příběhu. Vznikl tak výjimečný snímek,
který na Festivalu polských filmů v Gdyni v roce 2006 získal pět cen a
polskou kritikou i diváky je shodně vnímán jako nejlepší domácí snímek za několik posledních let.

Ve první polovině
února nabízíme
Filmové premiéry

1.2. – 3.2. Vetřelci vs Predátor 2
USA 2007 / Režie: COLIN A GREG STRAUSE
7.2. – 13.2. Asterix a Olympijské hry
Francie 2008 / Režie: FRÉDÉRIC FORESTIER
7.2. – 13.2. Na vlastní nebezpečí
ČR 2007 / Režie: FILIP RENČ
14.2. – 18.2. Accross the Universe
USA 2007 / Režie: JULIE TAYMOR
14.2. – 20.2. Říše hraček
USA 2007 / Režie: ZACH HELM
14.2. – 20.2. Já, legenda
USA 2007 / Režie: FRANCIS LAWRENCE

Zlatý fond

čt. 7.2. 16.00 Nenápadný půvab buržoazie
+ Andaluský pes
(Projekt 100 - 2008)
Francie, Itálie, Španělsko 1972 + 1929 / Režie: LUIS
BUNUEL (+ SALVATOR DALI)
čt. 14.2. 16.00 Blade Runner
USA 1982 / Režie: RIDLEY SCOTT
čt. 21.2. 16.00 Historie Oscarů + host: Michael Málek

ARTkino

út. 5.2. 20.00 B - Kult
zahajovací projekce nového cyklu
st. 6.2. 20.00 Na druhé straně
Německo, Turecko 2007 / Režie: FATIH AKIN
út. 12.2. 20.00 Jan Saudek - V pekle svých vášní,
ráj v nedohlednu
ČR, USA 2007 / Režie: ADOLF ZIKA

Bijásek

pá. 1.2. 15.30 Simpsonovi ve filmu
USA 2007 / Režie: DAVID SILVERMAN
so. 2.2. 15.30 Shrek Třetí
USA 2007 / Režie: CHRIS MILLER, RAMAN HUI
ne 3.2. 14.30 Vernisáž Malovásku,
ukázka výtvarných dílniček,
15.30 Kytice pohádek I. - animované pohádky

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Prémie ZF:
Stará puška
čtvrtek 17. 1.
16.00 hod.

Le Vieux fusil / Francie,
Německo 1975 / 100 min. /
titulky / na průkazku zdarma
Režie: ROBERT ENRICO /
Scénář: Robert Enrico, Pascal Jardin, Claude Veillot Bolestivý snímek o obrovské síle
jedince, který se v extrémní životní
/ Kamera: Étienne Becker
situaci dokázal postavit přesile (tyra/ Hudba: François de Rounovi). Má proti němu ovšem jednu
baix / Hrají: Philippe Noiret,
nezanedbatelnou výhodu, dokonaRomy Schneider, Jean Bouilou znalost prostředí... Samozřejse, Joachim Hansen, Karl mě, Philippe Noiret (doktor Julien
Michael Vogler, Antoine Dandieu) snímku dominuje na všech
Saint-John ad.
frontách, předvádí excelentní výkon
Blíží se konec války a oceněný zaslouženým Césarem. To
Němci chvatně opouš- ale dle mého názoru nebylo jediným
tějí okupovaná území předpokladem k úspěchu. Ten bych
jižní Francie. Městečko dále viděl v narativní struktuře, film
Montauban brzy volně (jemná oscilace mezi jednotlivými
vydechne, ale zatím se žánry) je rozdělen na dvě části, na
po ulicích ještě ozývá městskou (tragikomickou) a venstřelba a z poražených kovskou (akční/válečnou), je prokláje cítit vztek a strach. dán častými flashbacky (doktorovy
Doktor Julien Dandieu vlastní vzpomínky na své nejbližší),
se rozhodne poslat ty dávají jak hlavnímu hrdinovi, tak i
svou milovanou ženu a divákovi na chvíli vydechnout, odpotřináctiletou dceru Cla- činout si alespoň na malý moment
ru na venkov, na jejich od válečného pekla a zkoncentrovat
starý zámeček, stra- se na další boj. Dandieu vede pouze
nou od hlavního tahu svou vlastní válku, osobní vendetu...
německých vojsk. Když O*R*I*N - www.csfd.cz
si ráno přijede pro svou
rodinu, čeká ho nevyslovitelná hrůza. A Julien se rozhodne
pomstít své blízké.
Snímek Stará puška zakončuje náš malý lednový výběr s názvem Dny
francouzského filmu. Navazujeme tak volně na Festival francouzského
filmu, který se už podesáté na konci listopadu 2007 konal v osmi městech České republiky (více i na www.fff.volny.cz)

Svatba jako řemen
čtvrtek 31. 1.
16.00 hod.

ČSSR 1967 / 94 min. / na průkazky zdarma, 60 Kč
Režie: JIŘÍ KREJČÍK / Scénář:
Zdeněk Mahler, Jiří Krejčík
/ Kamera: Josef Střecha /
Hudba: Zdeněk Liška / Hrají: Iva Janžurová, Vladimír Pro mě jedna z nejlepších českých
komedií. Přitom ústřední zápletka
Pucholt, Jan Vostrčil, Fran(obvinění ze znásilnění a následné
tišek Filipovský, Jiří Hrzán,
svatbu ohrožující vyšetřování) by
Pavel Landovský, Stella
se mohla zdát pro komedii příliš
Zázvorková ad.
závažná. Ale toto originální téma
Jiří Krejčík se filmem umožňuje odhalit všechnu trapnost,
poprvé projevil jako směšnost i lidskost člověčího chování
svérázný
komedi- a snažení. Scénáristicky a herecky je
ograf. Anekdotický pří- využité do poslední špetky (situační
běh těží ze situačního humor, dialogy). A herecký koncert
humoru, chvílemi při- všech zúčastněných, přičemž já mám
pomínajícího klasické nejraději scény s Ivou Janžurovou
grotesky, ale nechybí a Vladimírem Pucholtem. Nezapov něm ani sarkazmus, menutelné.
ironie a černý humor. DearS - www.csfd.cz
Ústředním motivem
původně divadelní hry Zdeňka Mahlera je ohlášení mladé
ženy na VB, že ji znásilnili dva muži, z nichž jeden se má
právě ženit. Formálně a motivicky detailně propracovaná
komedie (mistrovské rozvíjení syžetu a pointování epizod)
se sociologickým záběrem a snahou vystihnout morální
dilema všedního dně se opírá o vynikající herecké výkony. Ze skutečnosti tvůrci nevybírají jen to, co se hodí pro
tematické oživení komediálních konstrukcí, ale realitu stylizují na formanovský způsob. V normalizačním dvacetiletí
film nebol uváděn. Následujícím Penziónem pro svobodné
pány Krejčík potvrdil, že mu komediální žánr vyhovuje, a
vrátil se do popředí československé kinematografie.

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Projekt 100 – 2008:
Kabinet doktora
Caligariho + živý
hudební doprovod
Jiří Hradil (Tatabojs,
Lesní zvěř, ...)
čtvrtek 24. 1.
16.00 hod.

The Cabinet of Dr. Caligari
/ Německo 1920 / 71 min. /
titulky / na průkazku zdarma, 60 Kč
Režie: ROBERT WIENE / Scénář: Hans Janowitz, Carl
Mayer / Kamera: Willy
Se světly přímo namalovanými na
Hameister / Hrají: Werner
plátnech dekorací, se svými živými
Krauss, Conrad Veidt, Friedobrazy, svým synkopickým rytmem
rich Feher ad.
byl Caligari, tak jako kdysi Mélièsovy
Expresionistické ten- filmy, fotografovaným divadlem.
dence ve výtvarném
Georges Sadoul: Dějiny světového
umění se začaly objefilmu, Orbis, Praha 1963, str. 130
vovat přibližně od roku
1905 jako určitá protiváha ke stylu impresionistů. Pojem
„expresionismus“ jako estetická kategorie byl ale zaveden
až později. Zatímco impresionisté se pokoušeli zachytit
okamžitou atmosféru neopakovatelné chvíle ve vnějším
světě, expresionisticky směřující umělci usilovali o vyjádření vlastních dojmů z okolního světa. Ono převrácení vjemového procesu směrem k subjektivitě bylo tak revoluční, že se expresionismus stal v umění synonymem pojmu
„moderní“. V tomto smyslu se kinematografie stala moderní
díky německému filmu Kabinet doktora Caligariho, neboť
i jeho tvůrci se pokusili vyjádřit vnitřní, subjektivní realitu
(stavy narušené mysli, atmosféru strachu atd.) prostřednictvím vnější, objektivní reality. Svým výtvarným pojetím i
psychologickou symbolikou vnesl snímek do kinematografie mimonarativní poetický rozměr převratného významu.
Kabinet doktora Caligariho se stal prvním a zásadním představitelem filmového expresionismu, byť byl poznamenán
nesourodostí svého pojetí (v některých scénách se objevuje zčásti realistická výprava, příběh těží z kriminální zápletky i z atmosféry fatality, jež byly pro tehdejší německý film
příznačné). Kabinet doktora Caligariho je chápán jako artový film, jako dílo programově umělecké ale nevznikal. Pro
producenta Ericha Pommera naopak představoval komerční produkt. Jeho výtvarnou výstřednost odsouhlasil v naději, že vyprovokuje větší divácký zájem. Při realizaci filmu
však došlo ke šťastnému setkání několika tvůrčích osobností. První dva z trojice výtvarníků Walter Reimann, Walter
Röhrig a Hermann Warm se hlásili k expresionistické skupině Der Sturm. Projekce bude doprovázena živou hudbou v podání klávesisty Jiřího Hradila (piano, hammond-piano-synth, wurlitzer),
člena skupiny Lesní zvěř a spoluhráče mimo jiné skupin Priessnitz, Tata
Bojs nebo příležitostného uskupení Umakart.

Robert Wiene
(* 16. 11. 1880,
† 17. 7. 1938)
Robert Wiene se
narodil v Drážďanech jako syn známého saského dvorního herce českého
původu Karla Wieneho. Byl nejprve
hercem v Drážďanech, poté dramaturgem Lessingova
divadla v Berlíně a
divadelním režisérem. Roku 1914 napsal první filmové scénáře, o dva roky
později se uskutečnila jeho první spolurežie Fromont jr.
– Riesler sen. podle Alphonse Daudeta, s tehdy debutujícím Emilem Janningsem v hlavní roli. Roku 1918 vznikla
Milionářka (Millionenerbin) s Henny Portenovou. Roku 1920
Wiene natočil své nejslavnější dílo, expresionistický film
Kabinet doktora Caligariho (Kabinett des Dr. Caligari) s Wernerem Kraussem a Conradem Veidtem, které svou tematikou a zpracováním je zvlášť charakteristické pro německou filmovou tvorbu z doby sociálních i hospodářských
zmatků prvních poválečných let a které mělo nesporný
vliv na celou jednu generaci německých filmových tvůrců. Roku 1921 následoval druhý expresionistický film
Genuine a o dva roky později Raskolnikov podle Dostojevského románu Zločin a trest s moskevskými herci, inscenovaný opět ve výrazně expresionistických dekoracích. Téhož roku natočil film o Ježíši Kristovi Král Nazaretský (I. N. R.
I.) s ruským hercem Grigorijem Chmarou, Astou Nielsenovou a Wernerem Kraussem a v roce 1924 Orlakovy ruce
(Orlac’s Hände), fantastický kriminální příběh s Conradem
Veidtem. Roku 1926 Wiene natočil veselohru Hraběnka z
Modes Robes (Trude, die Sechzehnjährige) s Annou Ondrákovou a Olgou Čechovou, poté režíroval ve Vídni podle
opery Richarda Strausse Růžového kavalíra (Der Rosenkavalier) s Paulem Hartmannem, 1927 ve Francii Vévodkyni z
Folies-Bergère (La Duchesse de Folies-Bergère). Rok nato následovaly snímky Umírající labuť (Die berühmte Frau) a Žena na
skřipci (Die Frau auf der Folter), oba s Lili Damitovou. V roce
1929 Wiene vytvořil kriminální drama S vyloučením veřejnosti (Mit Ausschluss der Öffentlichkeit) s Wernerem Kraussem
a společenskou komedii Manželé paní Leontýny (Leontines
Ehemänner). Wieneho prvním zvukovým filmem se stal
roku 1930 Dvojí život (Der Andere) s Fritzem Kortnerem a
Heinrichem Georgem, 1932 režíroval Paniku v Chicagu
(Panik in Chicago) s Olgou Čechovou a dobrodružný film
Tajfun (Polizeiakte 909) s Valerijem Inkižinovem a Lianou
Haidovou. Po roce 1933 byl Wiene kvůli židovskému
původu nucen odejít do emigrace. Ani v Londýně, ani
v Paříži se mu ale nepodařilo natočit remake filmu Kabinet doktora Caligariho, byť pro roli vraždícího somnambula získal Jeana Cocteaua. Zemřel v roce 1938 ve Francii
během natáčení špionážního melodramatu Ultimatum
(film dokončil Robert Siodmak).

