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

Český lev,
Jarda Dušek a Češi Čechům
Český lev 2008 byl vyhlášen a možno říci,
že bez větších překvapení. Markéta
Irglová na udělování zvířecích sošek
nedorazila a kolotoč natáčení a uvádění domácích filmů jede dál… My jsme
si ještě v lednu tipnuli docela úspěšně,
a proto můžete tři z nejvíce oceněných
u nás znova vidět: Václava, … a bude hůř
i Tajnosti. Vidět ostatně v polovině dubna budete moci v našem kině i samotného aktéra letošních Českých lvů,
totiž moderátora a herce Jaroslava Duška. Po
čase se do Hradiště vrací se svým divadlem Vizita, v němž o překvapení, nápaditý humor a kouzlo okamžiku
rozhodně není nouze.
Jako jakési dějinné srovnání s letošními oceněnými jsme záměrně do Zlatého fondu zařadili jeden z nejzářivějších skvostů domácí kinematografie,
monumentální Vančurovu a Vláčilovu
Marketu Lazarovou. Středověká sága
s mistrnými hereckými výkony, hudbou Zdeňka Lišky a vynikající výpravou nás všechny, kdo přijdeme, určitě i
po více než čtyřiceti letech uchvátí.
Ve druhé půlce března dochází také
na dvě domácí novinky, jednak na
pohádkovou Nejkrásnější hádanku režiséra Trošky, a pak také na poetickou
komedii Vladimíra Michálka O rodičích a
dětech s Josefem Somrem a Davidem
Novotným v hlavních rolích. Režiséra a
dále producenta Michala Smreka (hradišťského rodáka) a (ne)herečku Marianu Kroftovou budete moci pochválit
nebo potrápit svými dotazy v povelikonočním úterý 25. března. A aby těch
českých filmů nebylo málo, tak v rámci zapojení do projektu Česko Čte Čapka
Bijásek uvede oblíbenou Dášenku
a Z devatera pohádek bratří Čapků.
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. so 15.30 Nejkrásnější hádanka – ČR 2007 / 98 min. / 80 Kč
17.30 Nejkrásnější hádanka – ČR 2007 / 98 min. / 80 Kč
17.30 Let´s Dance 2 – USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč / Hvězdička
20.00 Soukromá válka pana Wilsona – USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
16. ne 14.30 Tečkovaná kresba – Tuší tečkované obrázky
15.30 Nejkrásnější hádanka – ČR 2007 / 98 min. / 70, 80 Kč
17.30 Let´s Dance 2 – USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Soukromá válka pana Wilsona – USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
17. po 17.00 Nejkrásnější hádanka – ČR 2007 / 98 min. / 80 Kč
19.00 Let´s Dance 2 – USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
18. út 16.00 Nejkrásnější hádanka – ČR 2007 / 98 min. / 80 Kč
18.00 Let´s Dance 2 – USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Skafandr a motýl – USA, Francie 2007 / 120 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
20.00 Hlas moře – Španělsko, Francie, Itálie 2004 / 125 min. / od 15 let / titulky / 40, 50 Kč / Hvězdička
19. st 15.30 Nejkrásnější hádanka – ČR 2007 / 98 min. / 70, 80 Kč
17.00 Let´s Dance 2 – USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Skafandr a motýl – USA, Francie 2007 / 120 min. / od 15 let / titulky / 65, 75 Kč
20. čt 16.00 Střihoruký Edward – USA 1990 / 105 min. / titulky / na průkazku zdarma / kino Mír
16.00 Nejkrásnější hádanka – ČR 2007 / 98 min. / 80 Kč
17.45 O rodičích a dětech – ČR 2007 / 110 min. / přístupný / ŠÚ / 85 Kč
20.00 Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street – VB, USA 2007 / 116 min. / od 15 let / 75 Kč
21. pá 16.00 Nejkrásnější hádanka – ČR 2007 / 98 min. / 80 Kč
17.45 Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street – VB, USA 2007 / 116 min. / od 15 let / 75 Kč
20.00 O rodičích a dětech – ČR 2007 / 110 min. / přístupný / ŠÚ / 85 Kč
22. so 15.30 Nejkrásnější hádanka – ČR 2007 / 98 min. / 80 Kč
17.15 Nejkrásnější hádanka – ČR 2007 / 98 min. / 80 Kč
19.00 O rodičích a dětech – ČR 2007 / 110 min. / přístupný / ŠÚ / 85 Kč
21.00 Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street – VB, USA 2007 / 116 min. / od 15 let / 75 Kč
23. ne 14.30 Malovaná velikonoční vajíčka – Barvení a polepování vajíček
15.30 Nejkrásnější hádanka – ČR 2007 / 98 min. / 70, 80 Kč
17.30 O rodičích a dětech – ČR 2007 / 110 min. / přístupný / ŠÚ / 85 Kč
20.00 Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street – USA 2007 / 116 min. / od 15 let / 65, 75 Kč
24. po 17.30 O rodičích a dětech – ČR 2007 / 110 min. / přístupný / ŠÚ / 85 Kč
20.00 Václav – ČR 2007 / 97 min. / přístupný / 60, 70 Kč
25. út 17.30 …a bude hůř – ČR 2006 / 84 min. / od 15 let / 60, 70 Kč
20.00 O rodičích a dětech + hosté Vl. Michálek, M. Smrek ad. – ČR 2007 / 110 min. / ŠÚ / 75, 85 Kč
26. st 15.30 Dášenka – ČSSR 1971 – 1980 / 64 min. / 25, 35 Kč
17.30 Tajnosti – ČR 2007 / 95 min. / od 12 let / 50, 60 Kč
20.00 O rodičích a dětech – ČR 2007 / 110 min. / přístupný / ŠÚ / 85 Kč
27. čt 16.00 Marketa Lazarová – ČSSR 1965 / 162 min. / na průkazku zdarma, 50 Kč
20.00 Rambo: Do pekla a zpět – USA, Německo 2007 / 100 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
28. pá 17.30 Noc patří nám – USA 2007 / 117 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
20.00 Rambo: Do pekla a zpět – USA, Německo 2007 / 100 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
29. so 17.30 Rambo: Do pekla a zpět – USA, Německo 2007 / 100 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
20.00 Noc patří nám – USA 2007 / 117 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
30. ne 14.30 Barevné kaňky – Obrázky, které vzniknou barevnými kaňkami a přeložením papíru
15.30 Z Devatera pohádek – ČSSR 1963 – 1972 / 66 min. / 25, 35 Kč
17.30 Noc patří nám – USA 2007 / 117 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
20.00 Rambo: Do pekla a zpět – USA, Německo 2007 / 100 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
31. po 00.00 nehrajeme
1. út 17.30 Control – Velká Británie 2007 / 121 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 60 Kč
20.00 3:10 vlak do Yumy – USA 2007 / 117 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
2. st 15.30 Ratatouille – USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 35, 45 kč

Oscar
Malovásek
Bijásek

Oscar

ART
Bijásek

ART

filmové premiéry a novinky

Zlatý fond

Naše tipy
Oscar

O rodičích a dětech
+ hosté 25.3. Vladimír Michá-

Oscar

lek, M.Smrek , M.Kroftová ad.

čtvrtek 20. 3. - středa 26. 3.
Nová česká komedie o otcích, synech a ženách jejich
života. Akce „Rodiče a děti za polovic!“.

Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street
Oscar
Malovásek
Bijásek

čtvrtek 20. 3. - neděle 23. 3.
O vraždícím holiči a jedné paní, která ho mrtvol zbavovala. Nový film Tima Burtona s Johnny Deppem.

Let´s Dance 2

Step Up 2 the Streets / USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ /
75 Kč
Režie: JON CHU / Hrají: Robert Hoffman, Briana Evigan, Will Kemp ad.

ART

ART
ART

Bijásek

Zlatý fond

Skafandr a motýl

Le Scaphandre et le papillon / USA, Francie 2007 / 120 min. / od 15 let
/ titulky / 75 Kč
Režie: JULIAN SCHNABEL / Hrají: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner,
Marie-Josée Croze, Hiam Abbass, Niels Arestrup, Jean-Pierre Cassel ad.
Život objevený v nehybnosti. Film známého režiséra Juliana Schnabela (Než se setmí, Basquiat) se skvělým hereckým
výkonem Mathieua Amalrica (Mnichov) a brilantní kamerou Janusze Kaminskeho, který je dvorním kameramanem
Stevena Spielberga, byl natočen podle skutečného příběhu na základě knižní předlohy Jean-Dominiqua Baubyho,
který pracoval jako šéfeditor ve francouzském časopise Elle.
Charismatický a úspěšný Jean-Dominique si užíval života
až do tragického momentu, kdy po náhlé mozkové příhodě ochrne na celé tělo. „Znovuzrodí se jako oko“, je totiž
schopen komunikovat pouze mrkáním jednoho oka. Jeho
vůle dál žít a pracovat je obdivuhodná, ve filmu je vykreslena jemně a s nadsázkou své vlastní tragédie. Hrdinovi
skutečného příběhu se totiž podařilo doslova „namrkat“
knihu. Bohužel v českém vydání zatím nevyšla. Mathieu
Amalric, který ztvárnil Jean-Dominique Baubyho, převzal
roli po původně obsazeném Johny Deppovi, který pro svoji
vytíženost z filmu odstoupil, a vdechl do postavy silný náboj, který navíc podtrhuje subjektivní kamera. Ocenění: cena
za nejlepší režii na MFF v Cannes 2007, 4 nominace na Oscara, 2 Zlaté
globy (ze tří nominací) ad.

Sweeney Todd: Ďábelský
holič z Fleet Street

ART

ART

Filmem Nejkrásnější hádanka se vrací do pohádkového
žánru jeden z nejzkušenějších a nejúspěšnějších českých
filmařů – scenárista a režisér Zdeněk Troška. Autor úspěšných pohádek O princezně Jasněnce a létajícím ševci nebo
dvoudílných sérií Z pekla štěstí a Princezna ze mlejna sáhl
při práci na novém snímku opět po literární předloze českého pohádkového klasika Jana Drdy. Inspirací pro scénář
se staly Drdovy pohádky O Matějovi a Majdalence a O princezně, která hádala, až prohádala.

Když vzpurná Andie, která nadevše miluje Street Dance, začne studovat na Marylandské škole umění, snaží se zapadnout a přitom si udržet starý styl života. Když spojí své síly s
nejlepším tanečníkem školy Chasem, aby vytvořili formaci
a zvítězili v taneční soutěži The Street, najde způsob, jak žít
svůj sen a při tom propojit své dva oddělené světy. Choreografie Let’s Dance 2 Street Dance se opět ujal Jamal Sims
(stejně jako v Let’s Dance, v českých kinech v létě 2006) a
jako host se ve filmu objeví i hvězda Let’s Dance, Channing
Tatum, jako bratr Andie.

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street / USA 2007 / 116 min.
/ od 15 let / 75 Kč
Režie: TIM BURTON / Hrají: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan
Rickman, Timothy Spall, Sacha Baron Cohen, Jamie Campbell Bower,
Laura Michelle Kelly ad.

Soukromá válka pana
Wilsona
Malovásek
Bijásek

ART
Bijásek

Charlie Wilson‘s War / USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
Režie: MIKE NICHOLS / Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour
Hoffman, Amy Adams, Emily Blunt, Shiri Appleby, John Slattery ad.
Pád sovětského impéria měl na svědomí jediný člověk.
Charlie Wilson. Děvkař, alkoholik, příležitostný uživatel drog
a kongresman, kterému se podařilo vyhnat Rudou armádu
z Afghánistánu a tím odstartovat rychlý krach komunistické říše. Stačilo dodat špatně ozbrojeným afghánským
odbojářům kvalitnější zbraně. Příběh, který je příliš šílený na to, aby nebyl pravdivý, režíroval držitel Oscara Mike
Nichols (Absolvent, Na dotek), jemuž se před kamerou
sešla výjimečná herecká sestava v čele s Tomem Hanksem,
Julií Roberts a Philipem Seymourem Hoffmanem. Ocenění: 1
nominace na Oscara, 1 nominace na cenu BAFTA, 5 nominací na Zlatý
globus.

Nejkrásnější hádanka

ČR 2007 / 98 min. / 80 Kč
Režie: ZDENĚK TROŠKA / Hrají: Jan Dolanský, Ladislav Potměšil, Veronika Kubařová, Miroslav Táborský, Taťjana Medvecká, Václav Vydra ad.

Muzikál z Broadwaye zfilmovaný Timem Burtonem s Johnnym Deppem v hlavní roli. O vraždícím holiči a jedné paní,
která ho mrtvol zbavovala. Nespravedlivě odsouzenému
Benjaminu Barkerovi, který musí ve vězení na druhé straně
světa strávit celých 15 let se podaří uniknout do Londýna
a je plně rozhodnutý pomstít svou rodinu i zmařené roky.
V Londýně se setká se svou novou společnicí, paní Neville
Lovettovou, změní si identitu na Sweeneyho Todda a začne
provozovat svou starou živnost - holičství. Jeho salón je
těsně nad pekařským krámkem, kde paní Lovettová peče
své masové bochánky. Todd se zaměří především na svého úhlavního nepřítele, soudce Turpina a jeho poskoka
Bamforda, kteří jej nespravedlivě odsoudili. Když se na scéně objeví konkurenční holič, okázalý Ital Pirelli, Sweenyho
identita je zásadním způsobem ohrožena a proto se rozhodne zprovodit jej jedním řezem břitvy ze světa. Zpočátku

sice netuší, jak se zbavit těla, ale tento problém záhy vyřeší
paní Lovettová, která vzniklou situaci bere jako východisko ze své svízelné situace. Její obchod upadá a proto začne
masové bochánky plnit lidským masem. Masové bochánky paní Lovettové se záhy stanou londýnskou senzací, její
obchody rostou a ona začne snít o životě respektované
dámy. Sweeney však sní jen a jen o pomstě - ke škodě své
i svého okolí... Ocenění: 3 nominace na Oscara, 2 nominace na cenu
BAFTA, 2 Zlaté globy (ze čtyř nominací) ad.

O rodičích a dětech

ČR 2007 / 110 min. / přístupný / ŠÚ / 85 Kč
Režie: VLADIMÍR MICHÁLEK / Hrají: David Novotný, Josef Somr, Ľubo
Kostelný, Zuzana Stivínová, Lenka Vlasáková, Jiří Lábus ad.
Milovat je lidské, chybovat je dědičné. Nová česká komedie o otcích, synech a ženách jejich života. Komedie O rodičích a dětech chce navázat na nejlepší tradice české filmové komedie. Vtipné dialogy, výjimečné herecké výkony a
humor spojující diváky napříč generacemi. Příběh filmu
vychází ze zdánlivě banální situace. Syn (David Novotný)
jde na procházku se svým otcem (Josef Somr)… Syn je zralý čtyřicátník a žije spokojeně se svou přítelkyní. Otci je přes
sedmdesát. Je bývalý vědec-biolog. Klasický intelektuál v
dobrém slova smyslu. Zdánlivě jediné, co tyto dva muže
spojuje, je to, že se jdou jednou za měsíc společně projít
Prahou. Nicméně jsou svázáni poutem čtyřiceti let společného života. V brilantně vedeném dialogu se před námi
odkrývají dějiny dvacátého století a všechny absurdity s
ním spojené. Odhalují se ta nejhlubší místa lidských vztahů. Odtajňují se staré resty, trápení a radosti. Na scéně se
objeví Vnuk, o kterém Syn neměl přes dvacet let ani tušení.
A některé chyby se opakují znovu a znovu. Režisér Vladimír
Michálek patří k nejoceňovanějším tvůrcům střední generace českých filmařů. Je autorem úspěšných filmů Amerika,
Zapomenuté světlo, Je třeba zabít Sekala, Anděl Exit a Babí
léto. Ve středu 25. března ve 20 hodin film uvádíme za osobní účasti
režiséra Vladimíra Michálka, producenta Michala Smreka a pravděpodobně i několika herců (bude upřesněno na webu www.mkuh.cz).

Rambo: Do pekla a zpět

USA, Německo 2007 / 100 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
Režie: SYLVESTER STALLONE / Hrají: Sylvester Stallone, Julie Benz, Matthew Marsden, Graham McTavish, Paul Schulze, Jake La Botz, Reynaldo
Gallegos, Ken Howard ad.
Čtvrtý díl série oblíbeného akčního filmu. Nesmrtelný Rambo opět na scéně!Film o vietnamském veteránovi nás zavede do jihovýchodní Asie, kde se stárnoucí John Rambo (Sylvester Stallone) usadil. Jeho poklidný život naruší misionářská skupina vedená Michaelem Burnettem (Paul Schulze) a
Sarah Millerovou (Julie Benz), která se i přes jeho varování
vydá do Barmy. Do končin, kde je nic dobrého nečeká. Poté,
co několik misionářů zajmou barmští vojáci, musí John opět
vzít spravedlnost do svých rukou. A poteče krev. A nebude
jí málo! Surové bití, stříkající krev a useknuté hlavy. Rambo
se s nikým nemaže! Sylvester Stallone se po dvaceti letech
vrací tímto čtvrtým dílem k neohroženému zabijákovi, tentokrát nejen v roli herce a scenáristy, ale také v roli režiséra. S myšlenkou na pokračování si pohrával již před deseti
lety, kdy také vznikla první verze scénáře. Přemíru krvavých
momentů obhajuje tvrzením, že chce co nejreálněji ukázat
hrůzy, které se ve válkách dějí.

Noc patří nám

We Own the Night / USA 2007 / 117 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
Režie: JAMES GRAY / Hrají: Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Robert
Duvall, Eva Mendes, Tony Musante, Oleg Taktarov, Danny Hoch ad.
Dva bratři na opačných stranách zákona. Drsný krimi thriller, který jde ve stopách oscarové® Skryté identity. Policie
v New Yorku čelí rostoucí vlně zločinu. Ruský gang má
seznam policistů, které chce odstranit. Šéf nočního klubu
(Joaquin Phoenix) má šanci zachránit svého bratra (Mark
Wahlberg) a otce (Robert Duvall), kteří jsou další na řadě.
Hvězdné obsazení doplňuje Eva Mendes. Film byl uveden v
soutěžní sekci MFF Cannes 2007.

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

Malovásek:
Tečkovaná kresba

Tragikomedie
Jiřího Ivan Trojan hraje perfektně. Vtipné
Vejdělka, ve které Ivan momenty skvěle podtrhuje MuchoTrojan vyvádí jeden va hudba.
průšvih za druhým.
Tuxedo - www.csfd.cz
Václav Vingl je vesnický outsider, který ve svých 40 letech žije s maminkou pod
jednou střechou. Přestože je Václav označován za místního
šaška, hlupáka a problematického nezvladatelného kluka,
my v něm (spolu s maminkou) vidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duší a hlavou plnou milých lumpáren. Celá vesnice ho vnímá jen jako problém. Dokonce i
bratr František, který s Václavem celý život soupeří o lásku
matky a otce. Tyto dva světy na sebe neustále naráží, a tak
Václav lítá z jednoho průšvihu do druhého. Drama vrcholí
soubojem bratrů o lásku Frantovy milenky Lídy, který končí trestným činem. Václav je uvězněn. Matčina ochrana je
pryč. Stává se terčem útoků spoluvězňů a stále více si připouští traumatické vzpomínky na otce. Pomalu umírá. Matka se rozhodne požádat prezidenta o milost. Ta je však podmíněna peticí spoluobčanů. Odpustí Václavovi celá vesnice,
když mu nedokáže odpustit ani vlastní bratr? Režisér Jiří
Vejdělek vytvořil se scénáristou Markem Epsteinem strhující příběh na motivy skutečných událostí. Opět prokázal
svou jedinečnost, smysl pro humor i mistrovství a znovu
diváky pobaví a rozpláče v tragikomedii současnosti. Ocenění: 2 České lvy (z pěti nominací).

neděle 16. 3. 14.30 hod.

Vytváření tuší tečkovaných obrazů.

Nejkrásnější
hádanka
neděle 16. 3. 15.30, středa 19. 3. 15.30,
neděle 23. 3. 15.30 hod.

ČR 2007 / 98 min. / 70, 80 Kč
Režie: ZDENĚK TROŠKA / Hrají: Jan Dolanský, Ladislav Potměšil,
Veronika Kubařová, Miroslav Táborský, Taťjana Medvecká ad.

epizod: Jak se narodila, Jak uviděla svět, Jak rostla, Co měla na
práci, Mnoho vody uteklo, Jak sportovala, Jak šla do služby.

Malovásek:
Barevné kaňky
středa 30. 3. 14.30 hod.

Obrázky, které vzniknou barevnými kaňkami a přeložením papíru.

Z Devatera
pohádek
neděle 30. 3. 15.30 hod.

ČR 1963 – 1972 / 66 min. / 25, 35 Kč
Režie: EDUARD HOFMAN / Námět: Karel a Josef Čapkovi.
Nová pohádka Zdeňka Trošky. Pohádka o Matějovi,
Majdalence, princezně Rozmarýně, Madlafousově loupežnické bandě a o tom, že dobro nakonec vždycky zvítězí nad zlem. Inspirací pro scénář filmu se staly Drdovy
pohádky O Matějovi a Majdalence a O princezně, která
hádala, až prohádala.

Malovásek:
Malovaná velikonoční vajíčka
neděle 23. 3. 14.30 hod.
Barvení a polepování vajíček.

Dášenka
neděle 26. 3. 15.30 hod.

Divadlo

Jaroslav Dušek
a divadlo Vizita:
Dubnový nový dub
kino Hvězda

150 Kč 170 Kč (na průkazku ART a ZF sleva 20 Kč)

Populární český herec a moderátor se představí v úterý 15. dubna v kině Hvězda se svým divadlem Vizita.
To je na české scéně ojedinělým souborem, který se
od svého vzniku v roce 1981 soustavně zabývá možnostmi improvizovaného divadla a spontánní tvorby.
Během let se herci natolik zdokonalili a vypracovali,
že mohou na jeviště přijít zcela nepřipraveni a přesto vytvořit skvostné a neopakovatelné představení.
S Duškem, který bravurně ztvárnil filmové postavy
ve filmech Pelíšky, Musíme si pomáhat či Pupendo,
jste se naposledy mohli setkat v roli moderátora při
udílení Českých lvů. Komu připadá Dušek zajímavý
ve filmech, měl by se jít podívat na jeho divadelní
představení: bude nadšený. Divadlo Vizita nabízí výjimečný zážitek, navíc pokaždé jiný. Vstupenky lze již nyní
zakoupit v obvyklých předprodejích.

foyer kina

Studijní kresby, malby a fotografie představí žáci ZUŠ
Uh. Hradiště, kteří se v tomto školním roce připravovali k talentovým zkouškám na střední školy s uměleckým zaměřením.

40 let České tábornické unie a 90 let
trampingu u nás
4. 4. - 22. 4. 2008

foyer kina

Výstavu pořádá tábornický klub Kletr ve spolupráci
s Městskými kiny UH. Vernisáž výstavy 4.4. v 17 hod.
www.kletr.tk

Mar adentro / Španělsko,
Francie, Itálie 2004 / 125
min. / od 15 let / titulky /
40, 50 Kč
Režie: ALEJANDRO AMENÁBAR / Hrají: Javier Bardem,
Belén Rueda, Lola Dueñas,
Mabel Rivera, Celso Bugallo ad.
Život je právo – ne Velmi silný film s jasným poselstvím,
Oscar tentokrát putoval do správpovinnost. Pravdivý
Sweeney Todd: The Demon
ných rukou. Úžasný Javier Bardem,
životní příběh ŠpaBarber of Fleet Street / USA
který zvládá vystihnout celou
něla Ramona Sam2007 / 117 min. / od 15 let /
autentickou postavu pouze „od krku
pedra (Javier Bardem
65, 75 Kč
nahoru“. Potěšilo mě, že film citově
– oscarová nominace nevydírá a přesto dopřává velice
Režie: TIM BURTON / Scéza film Než se setmí), silné emotivní okamžiky.
nář: John Logan / Kamera:
který 30 let vedl kamDariusz Wolski / Hudba:
Altamir - www.csfd.cz
Dobré, velmi dobré. Ale až poslední
paň za právo na svou
Stephen Sondheim / Hraakt je vynikající. Burton se okovlastní smrt. Po úrazu na moři je upoután na lůžko a jeho jí: Johnny Depp, Helena
vů teatrálnosti zbavuje jen velmi
jediným přáním je důstojně ukončit svůj život. Jeho svět je Bonham Carter, Alan Ricpozvolna. Dlouhé minuty jsou
však převrácen naruby příchodem dvou žen: Julie, právnič- kman, Timothy Spall, Sacha
nepříjemně statické a člověka, který
ky, která mu pomáhá v jeho úsilí legálně ukončit svůj život; Baron Cohen, Jamie Camp- má Burtona nakoukaného horem
a Rose, žena z vesnice, která se ho snaží přesvědčit, že život bell Bower, Laura Michelle spodem, jen stěží osloví klasicky
stojí za to žít až do konce. Film režíroval skvělý španělský Kelly ad.
vyšperkovanou výpravou a přestylirežisér Alejandro Amenábar (Ti druzí) a scénář spolu s ním Muzikál z Broadwa- zovanými postavami. Ty jsou mimonapsal Mateo Gil – již dříve spolupracovali na scénáři k fil- ye zfilmovaný Timem chodem rozestaveny podle Burtonomu Vanilkové nebe. Ocenění: MFF v Benátkách - Stříbrný lev a Volpi- Burtonem s John- vých ohmataných návodů, v nichž už
ho pohár pro Javiera Bardéma, Evropské filmové ceny - nejlepší režie a nym Deppem v hlavní schází jakýkoliv moment překvapení.
nejlepší mužský herecký výkon, Oscar za nelepší zahraniční film, Zlatý roli. O vraždícím holi- Masokombinátovým songem se
Glóbus - nejlepší zahraniční film, Ceny GOYA - 15 nominací.
či a jedné paní, která naštěstí Sweeneyho podaří roztančit
ho mrtvol zbavovala. a film nejen nabírá na tempu, ale
Nespravedlivě odsou- jeho krví promazaná kolesa roztočí i
zenému
Benjaminu Sweeneyho příběh do vší své traBarkerovi, který musí gičnosti...
ve vězení na druhé Cival - www.csfd.cz
straně světa strávit
Le Scaphandre et le papilcelých 15 let se podaří uniknout do Londýna a je plně rozlon / USA, Francie 2007 /
hodnutý pomstít svou rodinu i zmařené roky. V Londýně
120 min. / od 15 let / titulky
se setká se svou novou společnicí, paní Neville Lovettovou,
/ 65, 75 Kč
změní si identitu na Sweeneyho Todda a začne provozoRežie: JULIAN SCHNABEL /
vat svou starou živnost - holičství. Jeho salón je těsně nad
Scénář: Ronald Harwood /
pekařským krámkem, kde paní Lovettová peče své masové
Kamera: Janusz Kaminski /
bochánky. Todd se zaměří především na svého úhlavního
Hudba: Paul Cantelon / Hranepřítele, soudce Turpina a jeho poskoka Bamforda, kteří
Příběh o totálně paralyzovaném
jí: Mathieu Amalric, Emmajej nespravedlivě odsoudili. Když se na scéně objeví konkučlověku, jehož jediným tělesným
nuelle Seigner, Marie-Josée
renční holič, okázalý Ital Pirelli, Sweenyho identita je zásadpohybem je pohyb víčka levého
Croze, Hiam Abbass, Niels oka, což je také jediný komunikačním způsobem ohrožena a proto se rozhodne zprovodit jej
Arestrup, Jean-Pierre Cas- ní kanál, který mu v komunikaci s
jedním řezem břitvy ze světa. Zpočátku sice netuší, jak se
sel ad.
zbavit těla, ale tento problém záhy vyřeší paní Lovettová,
okolním světem zbývá... Schnabel
Život objevený v spolu s geniálním kameramanem
která vzniklou situaci bere jako východisko ze své svízelné
nehybnosti. Film zná- Januszem Kaminskym začínají v
situace. Její obchod upadá a proto začne masové bochánmého režiséra Julia- experimentální rovině v podobě
ky plnit lidským masem. Masové bochánky paní Lovettové
na Schnabela (Než se First Person pohledu kamery, ktese záhy stanou londýnskou senzací, její obchody rostou a
setmí, Basquiat) se rou k mé nemalé úlevě přeci jen po
ona začne snít o životě respektované dámy. Sweeney však
skvělým
hereckým čase opouštějí a nabídnou divákovi
sní jen a jen o pomstě - ke škodě své i svého okolí... Ocenění:
výkonem
Mathieua klasický vyprávěcí postup s častými
1 Oscar (ze 2 nominací), 2 nominace na cenu BAFTA, 2 Zlaté globy (ze
Amalrica
(Mnichov) retrospektivními vstupy a vrcholně
čtyř nominací) ad.
a brilantní kamerou zajímavými fantazijními intermezzy,
Janusze
Kaminske- které z tohoto filmu dělají skutečně
ho, který je dvorním neotřelé dílo.
kameramanem
Ste- Radek99 - www.csfd.cz
vena Spielberga, byl
natočen podle skutečného příběhu na základě knižní předlohy Jean-Dominiqua Baubyho, který pracoval jako šéfedi- ČR 2007 / 97 min. / přístuptor ve francouzském časopise Elle. Charismatický a úspěšný ný / 60, 70 Kč
Jean-Dominique si užíval života až do tragického momentu, Režie: JIŘÍ VEJDĚLEK / Scékdy po náhlé mozkové příhodě ochrne na celé tělo. „Zno- nář: Marek Epstein, Jiří
vuzrodí se jako oko“, je totiž schopen komunikovat pou- Vejdělek / Kamera: Jakub
ze mrkáním jednoho oka. Jeho vůle dál žít a pracovat je Šimůnek / Hudba: Jan P.
obdivuhodná, ve filmu je vykreslena jemně a s nadsáz- Muchov / Hrají: Ivan Trokou své vlastní tragédie. Hrdinovi skutečného příběhu se jan, Emília Vašáryová, Jan Vejdělek překvapil a v režijním
žebříčku opět o kousíček postoupil.
totiž podařilo doslova „namrkat“ knihu. Bohužel v českém Budař, Jiří Lábus, Soňa
Jeho třetí film už působí celistvěji
vydání zatím nevyšla. Mathieu Amalric, který ztvárnil Jean- Norisová, Petra Špalková,
(ačkoliv to bude z větší části zásluha
Dominique Baubyho, převzal roli po původně obsazeném Martin Pechlát, uzana KroMarka Epsteina) než ty předchozí a
Johny Deppovi, který pro svoji vytíženost z filmu odstou- nerová ad.

Sweeney Todd:
Ďábelský holič z
Fleet Street

středa 19. 3.
20.00 hod.

Výstavy
11. 3. - 1. 4. 2008

úterý 18. 3.
20.00 hod. (*)

pil, a vdechl do postavy silný náboj, který navíc podtrhuje subjektivní kamera. Ocenění: cena za nejlepší režii na MFF v
Cannes 2007, 4 nominace na Oscara, 2 Zlaté glóby (ze 3 nominací) ad.

Skafandr a motýl

Připravujeme: 1.5. Xavier Baumaxa, 8. - 11.5. Archivní
seminář - Podoby grotesky (doprovodné akce).

Svět kolem nás

Druhá polovina březnového programu nabízí nejrůznějšími cenami ověnčené tituly. Španělskou kinematografii zastupuje oscarový Hlas moře režiséra Alejandra Amenábara, po něm bude následovat příběh redaktora ELLE, který se po mrtvici
stal invalidou odkázaným na pomoc druhých, to vše ve francouzském filmu Skafandr a motýl. Poté přijde na řadu novinka
dobře známé dvojice Tim Burton a Johnny Depp s všeříkajícím názvem Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street. Ďábelského
Deppa nahradí pološílený Václav v podání Ivana Trojana, ... a bude hůř, jak se sami přesvědčíte ve filmovém zpracování stejnojmenné knihy Jana Pelce. Československé „hipíky“ vystřídá sympatická Iva Bittová v hlavní roli Tajností, které doslova triumfovaly při udílení letošních Českých lvů. O tom, zda má podobné ambice i novinka Vladimíra Michálka O rodičích a dětech,
se můžete přesvědčit i při speciální projekci za účasti režiséra a dalších tvůrců v úterý 25. března.

neděle 23. 3.
20.00 hod.

ČR 1971 – 1980 / 64 min. / 25, 35 Kč
Kdo by neznal tuto malou psí slečnu v sedmi roztomilých příbězích, provázející malé i velké diváky všech
generací. Příběhy kombinují život skutečného štěněte Dášenky s animovanými psími pohádkami, které
jsou vyprávěny, aby se Dášence dobře spalo. Názvy

úterý 15. 4. v 19.30

Art ve znamení Oscarů a Českých lvů

Hlas moře
Pásmo pohádek podle námětu bří Čapků: Doktorská pohádka – pohádka Karla Čapka s kresbami Josefa Čapka, Tulácká pohádka – pohádka vypráví příběh
tuláka Františka, který poctivě hlídal kufřík s penězi
neznámému pánovi a nikdo mu nevěřil, že peníze
neukradl, Pošťácká pohádka – pohádka o dopisu bez
adresy, Psí pohádka – o Voříškovi, který neuměl štěkat.

Připravujeme

Václav

pondělí 24. 3.
20.00 hod.

jeně se svou přítelkyní. Otci je přes sedmdesát. Je bývalý
vědec-biolog. Klasický intelektuál v dobrém slova smyslu.
Zdánlivě jediné, co tyto dva muže spojuje, je to, že se jdou
jednou za měsíc společně projít Prahou. Nicméně jsou svázáni poutem čtyřiceti let společného života. V brilantně
vedeném dialogu se před námi odkrývají dějiny dvacátého století a všechny absurdity s ním spojené. Odhalují se
ta nejhlubší místa lidských vztahů. Odtajňují se staré resty,
trápení a radosti. Na scéně se objeví Vnuk, o kterém Syn
neměl přes dvacet let ani tušení. A některé chyby se opakují znovu a znovu. Režisér Vladimír Michálek patří k nejoceňovanějším tvůrcům střední generace českých filmařů. Je
autorem úspěšných filmů Amerika, Zapomenuté světlo, Je
třeba zabít Sekala, Anděl Exit a Babí léto.

Pozor! Akce „Rodiče a děti 25.3. za polovic“!

Rodič s dítětem má 1 vstupenku zdarma. V rámci večera
vyhodnotíme i dvojici s nejvyšším a nejnižším součtem
roků. Po filmu setkání u vína s tvůrci filmu.

Tajnosti
středa 26. 3.
17.30 hod.

ČR 2007 / 95 min. / od 12 let
/ 50, 60 Kč
Režie: ALICE NELLIS / Scénář: Alice Nellis / Kamera:
Ramunas Greičus / Hudba:
Buty, Nina Simone / Hrají:
Iva Bittová, Karel Roden, Upřímný film o malých věcech a čloČR 2006 / 84 min. / od 15 let
Martha Issová ad.
věku ve své nedokonalosti. Fyzický
/ 60, 70 Kč
Jan Svěrák uvádí film přístup k postavám, přeříkávání v
Režie: PETR NIKOLAEV /
Alice Nellis. Julie má dialozích, šepot - to všechno dělá
Hrají: Karel Žídek, Filip
všechno. Úspěšného a z Tajností „sousedskou“ záležitost,
Kaňkovský, Mirek Škultéty,
pohledného manžela, které lze bez problémů věřit a do níž
Tereza Hofová , Radek Uhlíř,
zdravou a chytrou je možno se vcítit.
David Strnad, Michal Gulyáš, Velké překvapení - asi to nejkvadospívající dceru, práci kOCOUR- www.csfd.cz
Michal Souček ad.
překladatelky, oddanélitnější a nejoriginálnější, co se na
Kniha …a bude hůř české půdě za poslední dobu objevilo
ho milence a teď dokonce i nový, velký dům, kam se celá
(Maťa; 2004, původně (a až by člověk řekl, že se nejedná o
rodina právě přestěhovala. Ale pod tímto zdánlivě spoko1985) spisovatele Jana český film). A bude hůř je jako zjevejeným a klidným povrchem se skrývá mnoho tajemství,
Pelce se stala jedním ní, které si jistě udělá čestné políčko
která nebude možno skrývat donekonečna. Julii se však
z kultovních underg- v české kinematografii.
nechce dělat zásadní rozhodnutí. Místo toho se vrhne do
roundových děl vypo- Janek - www.csfd.cz
zcela nesmyslné mise. Když ráno ve zprávách zaslechne, že
vídajících o životě a
zemřela jazzová zpěvačka a klavíristka Nina Simone, kterou
atmosféře minulého režimu. I v současnosti oslovuje řadu v mládí obdivovala, vzpomene si na dobu, kdy vše bylo jedčtenářů mladé generace. Přesto se zdál být nápad na její noduché a kdy žádné hory tajností neexistovaly. Zcela iracizfilmování značně bláhový. Režisér Petr Nikolaev: „Film se onálně se přes protesty celé rodiny rozhodne koupit si piadával dohromady s velkým nadšením. Ty lidi se scháze- no, na nějž jako malá hrávala. I když tím na první pohled od
li jako sedm statečných. Řada z nich to dělala poprvé, ale všech hlubokých problémů utíká, ukáže se, že tento jedinezkušenost byla nahrazována motivací a touhou. Bylo to ný den, kdy opustí bezpečnou rutinu svého života a vydá
moje nejtěžší a zároveň nejkrásnější natáčení. Pro všechny se hledat vytoužený nástroj, převrátí její dosavadní život
zúčastněné to byl trip, na který do smrti nezapomeneme.“ vzhůru nohama. A přesně tohle je někdy potřeba, aby čloOcenění: 2 České lvy (z pěti nominací).
věk 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 koncertČR 2007 / 110 min. / přístupních pódií, ale i řady filmů. Naposledy jste ji mohli obdivoný / ŠÚ / 75, 85 Kč
vat ve filmu Želary. Ocenění: 2 České lvy (z deseti nominací).
Režie: VLADIMÍR MICHÁLEK / Hrají: David Novotný,
Josef Somr, Ľubo Kostelný,
Zuzana Stivínová, Lenka
Vlasáková, Jiří Lábus ad.
Milovat je lidské, chy- Nejlepší Michálkův film se opírá o
bovat je dědičné. Nová „nezfilmovatelnou“ knižní předlohu
česká komedie o otcích, Emila Hakla. Šťastné obsazení hlavsynech a ženách jejich ních postav. Somr exceluje, David
1.4. – 4.4. Control
života. Komedie O Novotný mu naštěstí nesekunduje,
Velká Británie 2007 / Režie: Anton Corbijn
rodičích a dětech chce nýbrž je mu partnerem. Michálek je
1.4. – 2.4. 3:10 Vlak do Yumy
navázat na nejlepší takřka nepřítomný, což je dobře.
USA 2007 / Režie: James Mangold
tradice české filmové JohnnyBoy - www.csfd.cz
3.4. – 9.4. 10 000 let př. n.l.
komedie. Vtipné diaUSA, Nový Zéland 2008 / Režie: Roland Emmerich
logy, výjimečné herecké výkony a humor spojující diváky
4.4. – 6.4. Ne vlastní nebezpečí
napříč generacemi. Příběh filmu vychází ze zdánlivě banálČR, Rumunsko 2007 / Režie: Filip Renč
ní situace. Syn (David Novotný) jde na procházku se svým
7.4. – 9.4. Darjeeling s ručením omezeným
otcem (Josef Somr)… Syn je zralý čtyřicátník a žije spokoUSA 2007 / Režie: Wes Anderson
10.4. – 16.4. Bobule
ČR 2008 / Režie: Tomáš Bařina
10.4. – 13.4. Než ďábel zjistí, že seš mrtvej
USA 2007 / Režie: Sidney Lumet

…a bude hůř
úterý 25. 3.
17.30 hod.

O rodičích a dětech

úterý 25. 3.
20.00 hod.

V první polovině
dubna nabízíme

Filmové premiéry

Oscar a Zlatý globus III
nominované a oceněné filmy

2. 4., 6. 4.
RATATOUILLE
8.-9. 4.
ĎÁBLOVA DÍLNA
10.-13. 4.
NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ
MRTVEJ
13. 4.
KOUZELNÁ ROMANCE
21. -23. 4.
TAHLE ZEMĚ NENÍ PRO
STARÝ
28. -30. 4.
AŽ NA KREV

Zlatý fond

čt. 3.4. 16.00 Tommy
Velká Británie 1975 / Režie: Ken Russell
čt. 10.4. 16.00 Pahorek
Velká Británie 1965 / Režie: Sidney Lumet

ARTkino

út. 1.4. 20.00 3:10 Vlak do Yumy
USA 2007 / Režie: James Mangold
st. 2.4. 20.00 Control
Velká Británie 2007 / Režie: Anton Corbijn
út. 8.4. 20.00 Darjeeling s ručením omezeným
USA 2007 / Režie: Wes Anderson
st. 9.4. 20.00 Ďáblova dílna + host Adolf Burger
Rakousko, Německo 2007 / Režie: Stefan Ruzowitzky
po. 14.4. 20.00 Lovec draků
USA 2007 / Režie: Marc Forster

Bijásek

st. 2.4., ne. 6.4. 15.30 Ratatouille
USA 2007 / Režie: Brad Bird, Jan Pinkava
st. 9.4. 15.30 Bob a Bobek na cestách
ČSSR 1978 / Režie: Ivo Hejcman
ne. 13.4. 15.30 Kouzelná romance
USA 2007 / Režie: Kevin Lima

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Střihoruký Edward

Marketa Lazarová

čtvrtek 20. 3.
16.00 hod. Mír

čtvrtek 27. 3.
16.00 hod.

Edward Scissorhands / USA
1990 / 105 min. / titulky / na
průkazku zdarma
Režie: TIM BURTON / Scénář: Caroline Thompson /
Kamera: Stefan Czapsky
/ Hudba: Danny Elfman /
Hrají: Johnny Depp, Winona
Ryder, Dianne Wiest, Anthony Michael Hall, Kathy Baker,
Conchata Ferrell, Caroline
Aaron ad.
Tim Burton umí na publiku opravdu
Nůžky místo rukou? zapracovat. Přesně odměřené dávky
Kdo to jakživ slyšel! Krá- sentimentality, romantiky, dramalovství za ruce by dal tičnosti, humoru a napětí dokáže
hrdina amerického fil- poskládat v jeden kompaktní a
mu, který sice není tak jednolitý celek, který umocní ještě
úplně člověk, přestože působivou hudbou a tím navodí
se chová lidštěji než procítěnou atmosféru a má diváka
většina lidí v jeho okolí. tam, kde chce. Střihoruký Edward je
Edward (Johnny Depp) přesně ten případ a Tim mě opravdu
je výtvorem starého dostal. I já, kterého hned tak něco
vynálezce, který však nedojme, jsem byl naměko.
zemřel dříve než jej Radyo - www.csfd.cz
stačil dokončit a nahradit důmyslnou sestavu Tenhle film by nebyl tím, čím je,
ostrých břitů lidskýma kdyby do hlavní role nebyl obsazen
rukama. Edward zůstal Johnny Depp. Dovedete si představit
úplně sám v chátrají- jinou tvář, která je smutná, zasněcím hradě a kdovíjak ná a dojímavá tak, jako ta jeho?Ta,
dlouho trvalo, než jej která ve vás probudí účast a i z těch
zcela náhodou objevi- největších cyniků vydoluje aspoň
la podnikavá Peggy a ždibec empatie s osudem Edwarda,
vzala s sebou do města. který, ač měl srdce na dlani, dostáPřestože Edward vypa- val od více či méně bizarních figurek
dá jako nějaké hrozivé zaprděné bezchybné čtvrti kapky jen
monstrum, ve skuteč- proto, že byl jiný...
nosti je hodný, milý a Kleopatra - www.csfd.cz
velmi plachý. Brzy si
získá uznání a obdiv svým střihačským uměním, jenže jak
už to chodí, jsou i lidé závistiví a zlí, jímž chlapcova obliba
nedá spát, obzvláště když si všimnou náklonnosti, kterou
chová k hezké dívce Kim. Z režisérovy další tvorby připomeňme známé snímky Beetlejuice, Batman, Ed Wood, Mars
útočí!, Předvánoční noční můra, Mrtvá nevěsta Tima Burtona nebo Ospalá díra. Oscar 1991: nominace v kategorii masky.

ČSSR 1965 / 162 min. / na
průkazku zdarma, 50 Kč
Režie: FRANTIŠEK VLÁČIL
/ Scénář: František Pavlíček, František Vláčil, podle
Vladislava Vančury / Kamera: Bedřich Baťka / Hudba:
Zdeněk Liška / Hrají: Josef
Kemr, Magda Vášáryová, V čem je Markéta Lazarová jednou z
Naďa Hejná, Jaroslav Mouč- nejlepších konverzí literárního díla?
ka, František Velecký, Karel V tom, že není pouhou konverzí, ale
Vašíček, Ivan Palúch, Mar- naprostým znovuzrozením. Z lastin Mrázek ad.
kavosti Vančurovy předlohy zůstal
Český film Marketa jen vypravěč a postava toulavého
Lazarová
scenáristy mnicha, jinak se Vláčilův opus stává
Františka Pavlíčka a drsnou středověkou freskou, která
režiséra Františka Vlá- dokonalost Vančurova jazyka nahračila je adaptací stejno- zuje neméně dokonalou mluvou
jmenného románu Vla- obrazů a symbolů.
dislava Vančury. Autoři Marigold - www.csfd.cz
jej nazvali filmovou
rapsodií. Je básnickým příběhem z dob dávno minulých (
odehrává se v polovině 13. století ), kdy loupeživí rytíři přepadávali na královských silnicích pocestné, kdy křesťanství
svádělo ještě stále boj s vírou v pohanské bohy, kdy lidský
život měl pranepatrnou cenu, kdy však láska byla stejná
jako dnes. Hrdinka filmu, sličná Marketa Lazarová, se zřekne pro svou velkou lásku k člověku Mikolášovi lásky k bohu,
kterému byla zaslíbena. Film se skládá ze dvou dílů: Straba
a Beránek boží. Je divácky velmi náročný a vyžaduje plného
soustředění, protože zachycuje spíše nálady než děje, a ty
opět vyjadřuje moderní filmovou metodou, pracující s četnými reminiscencemi, retrospektivami – někdy dokonce
dvojnásobnými, mžitkovými záběry, složitým kontrapunktem obrazu a zvuku apod. Můžeme-li nazvat literární předlohu básní v próze, pak je Vláčilův film básní v obrazech.
Jedno z nejvýznamnějších děl československé kinematografie. Ocenění: IX. MFF Mar del Plata 1968 - zvláštní cena poroty, film
byl v roce 1998 v anketě českých kritiků a filmových publicistů oceněn
jako nejvýznamnější film ve stoleté historii české kinematografie.

Tim Burton

Johnny Depp

(* 25. 8. 1958)
Tim Burton se narodil v Kalifornii jako
Timothy
William
Burton. V roce 2003
režíroval Velkou rybu,
vřelý příběh přátelství otce a syna. Film
byl označen za jeho
dosud nejosobnější
a nejemocionálnější dílo, které následně získalo jak příznivý kritický ohlas, tak zabodovalo i po komerční stránce.
Jeho přechozí film Planeta opic mu umožnil spolupracovat s producentem Richardem D. Zannuckem, bývalým
ředitelem studia 20th Century Fox, který pracoval již na
původní verzi z roku 1968. Burtonovy filmy jsou známy
kvůli jejich specifické atmosféře a obrazotvornosti, které slouží příběhu: Pee-Weeho velké dobrodružství, Beetlejuice,
Batman, Střihoruký Edward, Batman se vrací, Nightmare Before
Christmas, Ed Wood, Mars útočí! a Ospalá díra. Burton odmala kreslil, v mládí navštěvoval Cal Arts Institute, které
spolupracovalo se studiem Disney a po studiích se do
něj dostal jako animátor. Debutoval krátkými příběhy s
postavou Vincenta, kterou daboval Vincent Price. Film
uspěl a získal mnoho cen. Burtonův další projekt byl
hraný snímek Frankenweenie, který vycházel z legendy o
Frankensteinovi. Kromě režie výše uvedených filmů se
Burton věnuje ilustrování dětských knížek, například
knižní verze Noční můry před Vánocemi. Další knihou s kresbami a krátkými melancholickými verši je Melancholy
Death of Oyster Boy and Other Stories, kterou velmi vyzdvihl
list New York Times pro “vystižení bolesti dospívání“. V
roce 2005 režíroval spolu s Mike Johnsonem animovaný horror Mrtvá nevěsta Tima Burtona, který vychází ze staré
ruské pohádky podobného půdorysu. Je to příběh Mrtvé nevěsty a nešťastného ženicha, kterého si ona v den
jeho pozemské svatby odtáhne do podsvětí. (...)
Ve svém filmu Střihoruký Edward Burton postavil před kameru samotného Vincenta Price. Sice jen do
epizodní roličky stvořitele ústřední postavy, ale přece.
Také se seznámil s Johnny Deppem, který se poté stal
jeho kmenovým hercem. Johnny (který porazil v konkursu na roli T. Cruise i Romerta Downeyho) v tomto
filmu stvárnil outsiderského mladého chlapce, citlivou
polo-lidskou bytost s nůžkami místo rukou. Střihoruký
Edward (1990) byl burtonovým velmi osobním filmem.
Outsiderské a okolím nepochopené postavy, zahrnující
také Edwardovu křehkou princeznu (Winona Ryderová),
nosil Burton v hlavě již od dětství. Po finanční stránce
si snímek nevedl až tak dobře, jako režisérovi předchozí
hity, dočkal se však nejlepší kritiky a skvělých ohlasů od
publika. Mimochodem, věřili byste, že roztomilá domečková čtvrť, ve které se většina filmu odehrává, skutečně
existuje a je obývaná obyčejnými civilisty? Pro natáčení
bylo prostředí obohacenou pouze o Edwardovy keříky a
domy natřené pestrými barvami.

(* 9. 6. 1963)
Narodil se v Owensboro, v Kentucky.
Dětství a pozdější
bouřlivé dospívání prožil s rodiči a
třemi sourozenci
na Floridě. Během
studií na střední
škole byla jeho největší vášní elektrická kytara a hraní v
rockové kapele. Po rozvodu rodičů začal mít problémy
s drogami, později připojil i drobné krádeže. Již ve dvaceti letech se oženil s Lori Ann Allison, která pracovala
u filmu jako maskérka. A právě ona udělala pro jeho
hereckou kariéru první a nejdůležitější krok. Seznámila ho totiž s Nicolasem Cagem, který ho poté představil svému agentovi. A první filmová role na sebe nedala dlouho čekat. Depp tak v roce 1984 herecky debutoval v klasickém hororu Wese Cravena Noční můra v Elm
Street. Neponechal nic náhodě (ani přirozenému talentu), začal navštěvovat herecké kursy v losangeleském
Loft Studiu a následně získal maličkou roli vojáka v Četě
Olivera Stonea. Pak ale přišla role, která s jeho kariérou
zahýbala nejvíce. Nejednalo se o roli filmovou, ale televizní. Role mladého detektiva Tommy Hansona pracujícího v oddělení zaměřeném na zločinnost mladistvých
v seriálu Jump Street 21 mu vynesla slávu a davy fanynek.
V té době si ho všiml Tim Burton. Johnny získal hlavní
roli v jeho filmu Střihoruký Edward (za tuto roli získal svou
první nominaci na Zlatý Glóbus). V roce 1993 byl do kin
uveden snímek Co žere Gilberta Grape švédského režiséra
Lasse Hallstroma. Pak přišla další spolupráce s Timem
Burtonem. Tentokrát se jednalo o snímek Ed Wood o nejhorším režisérovi všech dob. O rok později dostal možnost zahrát si ve filmu Don Juan DeMarco největšího milovníka všech dob. V ten samý rok zabrousil Johnny na
opačnou stranu americké filmové tvorby. V černobílém
Mrtvém muži Jima Jarmusche ztvárnil hlavní postavu básníka Williama Blakea. Následovala role tajného policisty,
infiltrujícího se dovnitř mafie, ve filmu Krycí jméno: Donnie
Brasco, či role novináře Raoula Dukea, který je neustále
pod vlivem silných drog, v úspěšném filmu Terry Gilliama Strach a hnus v Las Vegas. V roce 1999 se opět sešel s
Timem Burtonem a společně natočili Ospalou díru, obrazově brilantní retrohoror. Poté ho diváci mohli vidět v
dramatu Než se setmí v dvojroli transsexuála a kubánského vězeňského dozorce. V roce 2003 přichází další zlom
v jeho kariéře. Přijal totiž roli ve vysokorozpočtovém
blockbusteru Piráti z Karibiku (a následně i jeho pokračováních). Dále hraje v Hledání Země Nezemě (2004), o rok
později spolupracuje s Timem Burtonem na trháku Karlík a továrna na čokoládu. V další, tentokrát loutkové, burtonovce Mrtvá nevěsta Tima Burtona namluvil hlavní postavu.
Zatím posledním počinem ze série úspěšných spoluprací slavného herce a slavného režiséra je aktuální snímek
Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street.

