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1.–15. dubna
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

Silné příběhy
života
Mám-li v nabídce první poloviny
měsíce dubna vybrat nějaký mimořádný námět, pak jím jsou bezesporu silné životní příběhy. Vítězný snímek loňského MFF v Cannes, britský
snímek Control vypráví o posledních
několika letech života zpěváka legendárních Joy Division, Iana Curtise. A
je to pohled intenzivní, uchvacující,
bezprostřední a v ničem neuhýbající,
natočený do této doby spíše světoznámým fotografem holandského
původu Antonem Corbijnem. (Na
čtvrtek 3. 4. jsme po domluvě zařadili
do baru klubu Mír videotéku s dokumentem a klipy Joy Division.)
Vítězný snímek posledních Oscarů
v kategorii nejlepší zahraniční film,
německo-rakouská Ďáblova dílna, zpracovává zase životní etapu legendárního falzifikátora českého původu
Adolfa Burgera, kterého snad budeme
mít příležitost uvítat při projekci. Vitální devadesátník Burger se i více než
šedesát let od doby příběhu filmu
dokáže podělit o zážitky a pocity z
prostředí koncentračního tábora.
A pokud chcete být účastni dalších
příběhů člověka, pak neváhejte navštívit Hanákovy Obrazy starého světa
nebo divadelní představení divadla
Vizita. Věřte, že jeho principál, herec
Jaroslav Dušek, vymyslí během večera takový příběh, že na něj ještě i po
letech budete s úsměvem vzpomínat.
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

vystoupení domácích
i zahraničních skupin

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 / 60, 70 Kč
2. st 15.30 Ratatouille – USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 35, 45 Kč
17.30 3:10 Vlak do Yumy – USA 2007 / 117 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Control – Velká Británie 2007 / 121 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 50, 60 Kč
3. čt 16.00 Tommy – Velká Británie 1975 / 111 min. / titulky / na průkazku zdarma
18.00 10.000 let před n.l. – USA, Nový Zéland 2008 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Control – Velká Británie 2007 / 121 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 60 Kč
20.00 DVD night: Joy Division – zdarma / Mír - bar
4. pá 16.00 10.000 let před n.l. – USA, Nový Zéland 2008 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
17.00 40 let ČTU a 90 let trampingu u nás – vernisáž (výstava trvá 4. - 22.4.)
18.00 10.000 let před n.l. – USA, Nový Zéland 2008 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Na vlastní nebezpečí – ČR, Rumunsko 2007 / 92 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Control – Velká Británie 2007 / 121 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 60 Kč / Hvězdička
5. so 16.00 10.000 let před n.l. – USA, Nový Zéland 2008 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
18.00 10.000 let před n.l. – USA, Nový Zéland 2008 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Na vlastní nebezpečí – ČR, Rumunsko 2007 / 92 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
6. ne 14.30 Malovásek z přírodnin – Strašáci z lýka
15.30 Ratatouille – USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 35, 45 Kč
17.30 10.000 let před n.l. – USA, Nový Zéland 2008 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Na vlastní nebezpečí – ČR, Rumunsko 2007 / 92 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
7. po 18.00 Darjeeling s ručením omezeným – USA 2007 / 105 min. / od 15 let / ŠÚ / titulky / 70 Kč
20.00 10.000 let před n.l. – USA, Nový Zéland 2008 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
8. út 16.00 10.000 let před n.l. – USA, Nový Zéland 2008 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
18.00 Ďáblova dílna – Německo, Rakousko 2007 / 98 min. / od 12 let / titulky / 55 Kč
20.00 Darjeeling s ručením omezeným – USA 2007 / 105 min. / od 15 let / ŠÚ / titulky / 60, 70 Kč
9. st 15.30 Bob a Bobek na cestách –ČR 1978 / 65 min. / animovaný / 25, 35 Kč
17.30 10.000 let před n.l. – USA, Nový Zéland 2008 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Ďáblova dílna + host Adolf Burger– Německo, Rakousko 2007 / 98 min. / od 12 let / titulky / 45, 55 Kč
20.00 Darjeeling s ručením omezeným – USA 2007 / 105 min. / od 15 let / ŠÚ / titulky / 70 Kč / Hvězdička
10. čt 16.00 Pahorek – Velká Británie 1965 / 121 min. / titulky / od 15 let / na průkazku zdarma
18.15 Bobule – ČR 2008 / 90 min. / přístupný / 85 Kč
20.00 Než ďábel zjistí, že seš mrtvej – USA 2007 / 123 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
11. pá 17.30 Než ďábel zjistí, že seš mrtvej – USA 2007 / 123 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
20.00 Bobule – ČR 2008 / 90 min. / přístupný / 85 Kč
12. so 18.00 Bobule – ČR 2008 / 90 min. / přístupný / 85 Kč
20.00 Než ďábel zjistí, že seš mrtvej – USA 2007 / 123 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
13. ne 14.30 Malovásek – ekologický – Stojánky na tužky z roliček od toaletního papíru
15.30 Kouzelná romance – USA 2007 / 108 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 35, 45 Kč
17.30 Než ďábel zjistí, že seš mrtvej – USA 2007 / 123 min. / od 15 let / titulky / 75 Kč
20.00 Bobule – ČR 2008 / 90 min. / přístupný / 85 Kč
14. po 18.00 Bobule – ČR 2008 / 90 min. / přístupný / 85 Kč
20.00 Lovec draků – USA 2007 / 127 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
15. út 19.30 Jaroslav Dušek a divadlo Vizita: Dubnový nový dub – 150 Kč 170 Kč (průkaz ART a ZF sleva 20 Kč)
16. st 15.30 Zahradníkův rok alias Lakomá Barka a jiné pohádky – ČR 1986-88 / 74 min. / animovaný / 25, 35 Kč
18.00 Bobule – ČR 2008 / 90 min. / přístupný / 85 Kč
20.00 Bobule – ČR 2008 / 90 min. / přístupný / 85 Kč
17. čt 16.00 Obrazy starého světa + Přišel k nám Old Shatterhand – ČR 1972 / 92 min. / od 12 let / na průkaz zdarma, 50 Kč
18.00 Jumper – USA 2008 / 88 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Venkovský učitel – ČR, Francie, Německo 2008 / 126 min. / od 12 let / ŠÚ / 80 Kč
18. pá 16.30 Jumper – USA 2008 / 88 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
18.15 Jumper – USA 2008 / 88 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Venkovský učitel – ČR, Francie, Německo 2008 / 126 min. / od 12 let / ŠÚ / 80 Kč

ART
Bijásek

ART
Zlatý fond

DVD night

Výstava

filmové premiéry a novinky

Malovásek
Bijásek

Naše tipy
Control

úterý 1. 4. - pátek 4. 4.
Příběh posledních sedmi let života Iana Curtise, zpěváka legendárních britských Joy Division.

Oscar
ART
Bijásek

ART

Zlatý fond

Oscar

Ďáblova dílna
+ 9. 4. host Adolf Burger

úterý 8. 4. - středa 9. 4.
Největší padělatelská operace podle vzpomínek Adolfa Burgera., který bude vzácným hostem projekce.

Než ďábel zjistí, že seš
mrtvej

čtvrtek 10. 4. - neděle 13. 4.
Film je jedním z nejvýraznějších amerických filmů
uplynulého roku a aspiruje na mnohá ocenění.

Control

Velká Británie 2007 / 121 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 60 Kč
Režie:ANTON CORBIJN / Hrají: Samantha Morton, Sam Riley, Alexandra
Maria Lara, Joe Anderson, Toby Kebbell, Craig Parkinson ad.

Oscar

Oscar
Malovásek
Bijásek
Oscar

ART
Divadlo
Bijásek

Příběh posledních sedmi let života Iana Curtise, zpěváka
legendárních britských Joy Division, kteří na konci sedmdesátých let spolu s ostatními kapelami z Manchesteru
definovali nový směr populární hudby. Černobílá kamera
sleduje Curtise od jeho prvních experimentů s drogami,
založení Joy Division a seznámení se s manželkou Debbie,
aby se posléze stala němým svědkem jeho nejniternějších
vnitřních bojů, epileptických záchvatů, rozpadu manželství
a v závěru i Curtisovy sebevraždy v květnu 1980. Před očima
diváků se Curtis postupně proměňuje z energického básníka v unaveného zpěváka populární skupiny, který si čím dál
víc uvědomuje, že v životě se dostal přesně tam, kam nikdy
nechtěl. Film je natočen podle vzpomínkové knihy Curtisovy manželky a je celovečerním režijním debutem Antona
Corbijna, známého fotografa a režiséra videoklipů pro U2 či
Depeche Mode. Ocenění: Nejlepší britský nezávislý film roku 2007,
tři ocenění z Cannes 2007, Cena londýnských kritiků ad.

3:10 Vlak do Yumy
Zlatý fond

3:10 to Yuma / USA 2007 / 117 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: JAMES MANGOLD / Hrají: Hrají: Russell Crowe, Christian Bale, Ben
Foster, Logan Lerman, Alan Tudyk, Vinessa Shaw, Peter Fonda, Gretchen Mol, Luke Wilson ad.
Bezcitný a sebevědomý pistolník Ben Wade (Russell Crowe)
se svou bandou zločinců a vrahů přepadnou poštovní
dostavník. Bez milosti postřílejí všechny členy doprovodu
a uloupí velkou sumu peněz. Jenže každý jednou udělá
chybu. Obávaný vůdce bandy Wade je zatčen. Rančer Dan
Evans (Christian Bale) má dluh, který není schopen splatit.
Za 200$ se přidává k eskortě dobrovolníků, která Wadea
musí živého dopravit k soudu v Yumě. Po cestě se oba protivníci, kteří jsou každý z naprosto rozdílných světů, snaží
získat respekt toho druhého. Ale s Wadeovými zkušenost-

mi a bandou nelítostných zabijáků v zádech se transport
stává drsným a téměř nesplnitelným úkolem. Oba tuší, že
tahle cesta rozhoduje o jejich dalším osudu. Režie remaku
filmu 3:10 Vlak do Yumy se ujal James Mangold (Narušení,
Walk the Line). Ocenění: dvě nominace na Oscara, cena sdružení kritiků v San Diegu ad.

10.000 let před n.l.

10,000 B.C. / USA, Nový Zéland 2008 / 109 min. / od 12 let / titulky /
ŠÚ / 80 Kč
Režie: ROLAND EMMERICH / Hrají: Cliff Curtis, Camilla Belle, Omar Sharif,
Steven Strait ad.
Člen horského kmene, mladý lovec D’Leh objevil tu nejsilnější vášeň svého srdce – krásnou dívku Evolet. Do vesnice
jednoho dne vtrhnou neznámí nájezdníci a Evolet unesou.
D’Leh se společně s tlupou nejodvážnějších lovců vydává
po jejich stopách, rozhodnut jít třeba až na sám konec světa. Skupina nedobrovolných hrdinů se při svém putování
musí utkat s šavlozubými tygry, prehistorickými stvůrami i
sami se sebou. Na konci cesty je navíc čeká setkání se Ztracenou civilizací. Budoucnost prostých bojovníků spočívá
v rukou představitele bohaté a silné kultury, jejíž pyramidy se dotýkají nebe. Hrdinové se musí semknout a utkat s
bohem, který nemilosrdně zotročuje jejich lid…

Bäumer, David Striesow ad.
Skutečný příběh o největší padělatelské operaci všech dob!
Nacisté zfalšovali čtyřnásobek britské devizové rezervy! Strhující vzpomínky vězně č. 64401 Berlín roku 1936. Původem ruský malíř Salmon Sorwitsch je králem padělatelů a
ve světě hazardu, sázek a lehkých žen se cítí jako ryba ve
vodě. Sám si vyrábí bankovky, které pak otáčí v kasínech.
Život mu ale nastaví tu horší tvář, to když je při vlně represí
vůči židům zatčen a transportován do Mauthausenu. Když
je po pěti letech přesunut do Sachsenhausenu, čeká už jen
na to nejhorší. Život má pro něho ale ještě jedno překvapení. Společně se speciálně vyškolenou skupinou vězňů je
vybrán na supertajný projekt – padělání bankovek nepřátel
říše. V přísně střeženém místě pracují na výrobě stovek miliónů liber a dolarů, kterými chtějí nacisti zavalit zahraniční
trhy a způsobit tak zhroucení ekonomiky. Film je natočen
podle vzpomínek Adolfa Burgera, který byl jedním z vězňů
nasazených na tajný program a shodou velkých náhod se
mu podařilo přežít. Ocenění: Oscar 2008 za nejlepší zahraniční film.

Bobule

ČR 2008 / 90 min. / přístupný / 85 Kč
Režie: TOMÁŠ BAŘINA / Hrají: Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Václav
Postránecký, Jiří Bábek, Tomáš Matonoha, Lubomír Lipský ad.

Na vlastní nebezpečí

ČR, Rumunsko 2007 / 92 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
Režie: FILIP RENČ / Hrají: Jiří Langmajer, Filip Blažek, Miroslav Krobot,
Lucia Siposová, Václav Jiráček, Roluca Aprodu ad.
Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci zákona i hranicemi vlastních možností. Majitel
cestovní kanceláře zaměřené na extrémní sporty získá zajímavou zakázku – sjezd nebezpečné Černé řeky. Klient, který celou výpravu inicioval, má, zdá se, velmi vážný důvod,
proč chce jet právě do oblasti, kde kdysi za podivných okolností zahynul jeden český vodák. Pro Sašu je téměř zapomenuté tajemství, spojené s dávnou rodinnou tragédií
dlouholetým traumatem a teď nadešla šance dopátrat se
pravdy. Nabídka atraktivního dobrodružství svede dohromady nesourodou skupinu nic netušících lidí, pro které
je cesta jen zajímavým výletem. V následujících dnech si
ovšem budou muset sáhnout nejen na dno fyzických sil,
ale i vyjasnit si sami v sobě, co pro ně znamenají slova jako
odvaha, férová hra, přátelství, láska i schopnost vyrovnat se
pravdou, ať je jakákoliv.

Darjeeling s ručením
omezeným

The Darjeeling Limited / USA 2007 / 105 min. / od 15 let / ŠÚ / tit. / 70 Kč
Režie: WES ANDERSON / Hrají: Owen Wilson, Adrien Brody, Jason
Schwartzman, Irfan Khan, Barbet Schroeder, Camilla Rutherford, Bill
Murray, Anjelica Huston, Natalie Portman ad.
Skvělé herecké výkony, jedinečný humor, exotická atmosféra, napínavý příběh a bollywoodská stylizace. Vše začíná předfilmem Hotel Chevalier, odehrávajícím se v prostorném hotelovém pokoji v centru Paříže. Nejmladší ze tří
bratrů Whitmanových Jack (Jason Schwartzman) se tu tak
trochu ukrývá před světem a před svou americkou přítelkyní (Natalie Portman). Ta ho vystopuje a navštíví. Nedá se
ovšem říct, že by to bylo setkání nejšťastnější. Ale to jsme
už v Indii a taky v jiném filmu, kde sledujeme obchodního
cestujícího (Bill Murray), kterému se ani po ďábelsky rychlé
a nebezpečné cestě motorovou tříkolkou nepodaří dohonit vlak společnosti Darjeeling Limited. V něm sedí Jack,
jeho starší bratr Peter (Adrien Brody) a nejstarší ze sourozenců Francis (Owen Wilson). Právě Francis se pro ně rozhodl připravit dobrodružné putování s překvapivým cílem.
Jejich životy totiž velmi poznamenalo úmrtí otce a následné zmizení jejich matky. Snímek aspiruje na řadu prestižních filmových ocenění.

Ďáblova dílna

Fälscher, Die / Německo 2007 / 98 min. / od 12 let / titulky / 55 Kč
Režie: STEFAN RUZOWITZKY / Hrají: Karl Markovics, August Diehl, Marie

Letní komedie, která nás zavede na moravské vinice, je
příběhem dvou kamarádů Honzy a Jirky. Honza (Kryštof
Hádek) je typický městský floutek. Jeho kámoš Jirka (Lukáš
Langmajer) je podvodníček, který moc rozumu nepobral,
ale má jednu skvělou vlastnost. Umí geniálně oblbnout
ženský. Právě toho oba využívají při svých podvodech.
Kšeftují s byty, auty a vůbec se vším, co se právě namane.
Jednoho dne se Honza dozví, že jeho moravský děda, kterého dlouho neviděl, je vážně nemocný. Tato zpráva vytrhne
Honzu ze zajetých kolejí a rozhodne se splnit dědovi jeho
životní sen. Zajistí mu dovolenou snů a aniž to tuší, splní si
tím i svůj sen. Najde to, co dlouho hledal a po čem toužil.
Režiséra a scenáristu Tomáše Bařinu, jehož reklama „Bóbika“
rychle zlidověla, napadl námět filmu poté, co se loni vydal
poprvé do vinného sklípku. Hlavní roli napsal přímo na tělo
pro Kryštofa Hádka.

Než ďábel zjistí, že seš
mrtvej

Before the Devil Knows You‘re Dead / USA 2007 / 123 min. / od 15 let /
titulky / 75 Kč
Režie: SIDNEY LUMET / Hrají: Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke,
Albert Finney, Marisa Tomei, Rosemary Harris, Aleksa Palladino ad.
I ty můžeš půl hodiny pobýt v nebi. Bratři Andy a Hank
mají problém - tíživý nedostatek financí. Jeden si užíval,
ale za cenu daňových úniků, na které mu právě přišel auditor. Druhý nemá práci a tím pádem ani peníze na výživné
pro své dítě a svojí bývalou ženu. Aby se z toho dostali
ven, napadl Andyho tak trochu zvrácený nápad, jehož realizací je pověřen Hank. Rozhodnou se vyloupit klenotnictví svých rodičů. Věci se ovšem vymknou kontrole a místo
lupu se oba dostanou do ještě šílenějších situací, než si kdy
dokázali představit. Při loupeži totiž byla zavražděna jejich
matka a otec se sám pouští do pátrání po vrazích. Sex, násilí,
rodina. S tímto podtitulem film vyrazil do amerických kin a
po světových festivalech. Atmosféra filmu je velmi temná.
Andy a Hank se sice chovají jako malé vystrašené děti, ale
jejich počínání má příliš radikální důsledky.

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

Ratatouille

Připravujeme
lit zahraniční trhy a způsobit tak zhroucení ekonomiky. Pro
těch pár vyvolených se stává padělatelská dílna jakousi zlatou klecí, ve které je o ně sice dobře postaráno, ale cesta
odtud vede zase jen do plynové komory. Není v zájmu, aby
se o tajném projektu dozvěděl svět. Film je natočen podle
vzpomínek Adolfa Burgera, který byl jedním z vězňů nasazených na tajný program a shodou velkých náhod se mu
podařilo přežít. Ocenění: Oscar za nejlepší zahraniční film, nominace
na Stříbrného medvěda ad.

středa 2. 4., neděle 6. 4. 15.30 hod.

USA 2007 / 110 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 35, 45 Kč
Režie: BRAD BIRD / V českém znění: Martin Písařík, Michal Holán,
Tatiana Vilhelmová, Oldřich Vízner, Karel Heřmánek ad.

Lovec draků
pondělí 14. 4.
20.00 hod.

Malovásek
ekologický
středa 13. 4. 14.30 hod.

Výroba stojánků na tužky z roliček od toaletního
papíru.

Remy měl celý život dokonalý čich a na krysu také
velice neobvyklý sen: vařit v luxusní restauraci. Nenechá se zviklat očividnými potížemi, se kterými se krysa, toužící po kariéře v oboru, který hlodavce přímo
nenávidí, nevyhnutelně setká, nemluvě o výtkách
ostatních členů rodiny, kteří se mu snaží domluvit, aby se spokojil s tradičním životem na skládce,
a své touhy uspokojuje skromným flambováním a
smažením. Ale když ho okolnosti doslova vrhnou
do restaurace, kterou proslavil jeho kuchařský vzor
Auguste Gusteau, brzy zjistí, že pokud jste krysa a
někdo vás uvidí, může vám v kuchyni jít doslova o
život. Ocenění: Oscar 2008 za nejlepší animovaný film.

Kouzelná romance
neděle 13. 4. 15.30 hod.

USA 2007 / 108 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 35, 45 Kč
Režie: KEVIN LIMA / Hrají: Amy Adams, Patrick Dempsey, James
Marsden, Timothy Spall, Susan Sarandon, Idina Menzel ad.

Před námi je duben, měsíc ve znamení nominovaných a oceněných filmů. Dubnový náklad zahajuje westernový 3:10 Vlak
do Yumy, po němž bude následovat Control Antona Corbijna o životě frontmana kapely Joy Division. S filmem Wese Andersona Darjeeling s ručením omezeným se poté vydáme do bláznivé Indie, kde se odehrává napínavý příběh tří bratrů. Ve středu 9.
dubna k nám pak do Hvězdy dorazí Adolf Burger. Jediný žijící Čechoslovák, který přežil tajnou nacistickou akci zaměřenou na
zhroucení světové ekonomiky výrobou falešných bankovek, uvede o této historii pojednávající oscarovou Ďáblovu dílnu. Po
něm budě následovat Lovec draků podle předlohy afghánského emigranta Khaled Hosseiniho. Co Vás čeká v květnu, prozradil už samotný titulek a foto, více se o X. semináři archivního filmu dozvíte v pravé dolní části této strany.

Malovásek
z přírodnin

3:10 Vlak do Yumy

neděle 6. 4. 14.30 hod.

Tvoření strašáků z lýka.

Bob a Bobek
na cestách
středa 9. 4. 15.30 hod.

ČR 1978 / 65 min. / animovaný / 25, 35 Kč
Režie: IVO HEJCMAN / Mluví: Josef Dvořák
Klobouk kouzelníka Pokustóna není obyčejný klobouk. Bydlí v něm dva králíci – Bob a Bobek. Oba se
každé ráno vydávají z kouzelníkova klobouku prožít
komická dobrodružství a veselé příhody: Na ulici, Na
zahradě, S koloběžkou, Truhláři, U pumpy, Na bruslích, Na stavbě, Ve vzduchu, Na útěku, Na moři, Ve škole sportu, Na výletě,
Na koncertě.

Film o pohádkové princezně z minulosti, kterou
zlá královna 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 princezna Giselle nucena měnit své názory na život a lásku.
Může ve skutečném světě přežít pohádková láska?

Divadlo

Jaroslav Dušek
a divadlo Vizita:
Dubnový nový dub
úterý 15. 4. v 19.30
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

Letos, v roce 2008, uplyne 40 let od založení České tábornické unie a 90 let od vzniku trampingu v Českých zemích. U příležitosti těchto výročí připravil KLETR ve spolupráci s MKUH výstavu.
Vernisáž výstavy proběhne 4.dubna od 17 hodin.
www.kletr.tk

3:10 to Yuma / USA 2007 /
117 min. / od 12 let / titulky
/ ŠÚ / 60, 70 Kč
Režie: JAMES MANGOLD
/ Scenář: Halsted Welles,
Michael Brandt / Kamera: Phedon Papamichael
/ Hudba: Marco Beltrami /
Hrají: Hrají: Russell Crowe,
Christian Bale, Ben Foster,
Logan Lerman, Alan Tudyk, Výborný western, určitě jeden z
Vinessa Shaw, Peter Fonda, nejlepších jaký jsem poslední dobou
viděl. Kovbojové přesně takový jací
Gretchen Mol ad.
Bezcitný a sebevědo- mají být drsní, neoholení a nemytí.
mý pistolník Ben Wade Boss321 - www.csfd.cz
(Russell Crowe) se svou
bandou zločinců a vrahů přepadnou poštovní dostavník.
Bez milosti postřílejí všechny členy doprovodu a uloupí velkou sumu peněz. Jenže každý jednou udělá chybu. Obávaný vůdce bandy Wade je zatčen. Rančer Dan Evans (Christian Bale) má dluh, který není schopen splatit. Za 200$ se
přidává k eskortě dobrovolníků, která Wadea musí živého
dopravit k soudu v Yumě. Po cestě se oba protivníci, kteří
jsou každý z naprosto rozdílných světů, snaží získat respekt
toho druhého. Ale s Wadeovými zkušenostmi a bandou
nelítostných zabijáků v zádech se transport stává drsným
a téměř nesplnitelným úkolem. Oba tuší, že tahle cesta rozhoduje o jejich dalším osudu. Čas se krátí a vlak do Yumy
odjíždí ve 3:10... Režie remaku filmu 3:10 Vlak do Yumy se
ujal James Mangold, který svůj režijní talent prokázal u
snímků Narušení (1999), Identita (2003) nebo Walk the Line
(2005, 5 nominací na Oscara). Ocenění: dvě nominace na Oscara,
cena sdružení kritiků v San Diegu ad.

středa 2. 4.
20.00 hod.

Výstavy

40 let České tábornické unie a 90 let
trampingu u nás

úterý 1. 4.
20.00 hod.

Control

Připravujeme: 1. 5. Xavier Baumaxa, 8. - 11. 5. Archivní
seminář - Podoby grotesky (doprovodné akce).

4. 4. - 22. 4. 2008

... a archivní seminář představí grotesky

Velká Británie 2007 / 121
min. / od 12 let / titulky / ŠÚ
/ 50, 60 Kč
Režie: ANTON CORBIJN
/ Scénář: Deborah Curtis,
Matt Greenhalgh / Kamera: Martin Ruhe / Střih:
Andrew Hulme / Hudba: Joy
Division, New Order / Hrají: O hudbu Joy Division se nezajímám
a o Ianu Curtisovi jsem prostřednicSamantha Morton, Sam Ritvím filmu slyšel poprvé. Co mi tedy
ley, Alexandra Maria Lara,
zbylo? Příběh o vnitřně rozervaném
Joe Anderson, Toby Kebbell,
básníkovi, který se pere s nesnesiCraig Parkinson ad.
telnou těžkostí bytí -- o muži, který
Příběh posledních sed- byl ještě dítě -- a o ženě, která mu
mi let života Iana Cur- obětovala všechno. Nečekal jsem, že
tise, zpěváka legen- se to stane, ale tenhle film je 100x
dárních britských Joy lepší než všechny spektákly minuDivision, kteří na konci lého roku.
sedmdesátých let spo- Antek - www.csfd.cz
lu s ostatními kapelami
z Manchesteru definovali nový směr populární hudby. Černobílá kamera sleduje
Curtise od jeho prvních experimentů s drogami, založení
Joy Division a seznámení se s manželkou Debbie, aby se
posléze stala němým svědkem jeho nejniternějších vnitřních bojů, epileptických záchvatů, rozpadu manželství a v
závěru i Curtisovy sebevraždy v květnu 1980. Před očima
diváků se Curtis postupně proměňuje z energického básníka v unaveného zpěváka populární skupiny, který si čím
dál víc uvědomuje, že v životě se dostal přesně tam, kam se
dostat nikdy nechtěl. Film je natočen podle vzpomínkové
knihy Curtisovy manželky a je celovečerním režijním debutem Antona Corbijna, známého fotografa a režiséra videoklipů např. pro U2 a Depeche Mode. Ocenění: Nejlepší britský
nezávislý film roku 2007, tři ocenění z Cannes 2007, Cena londýnských
kritiků ad.

Darjeeling s ručením
omezeným
úterý 8. 4.
20.00 hod.

The Darjeeling Limited /
USA 2007 / 105 min. / od 15
let / ŠÚ / titulky / 60, 70 Kč
Režie: WES ANDERSON /
Hrají: Owen Wilson, Adrien
Brody, Jason Schwartzman,
Irfan
Khan,
Barbet
Schroeder, Camilla Ruther- Vtipná iniciační road movie a sarkasford, Bill Murray, Anjelica tický obraz současné západní civilizace a její honby za mystikou z průHuston, Natalie Portman
vodce. Otřelý, ale působivě podaný
ad.
příběh tří bratrů na pouti za sebepoIndie, vlak, tři bratři a
znáním a nalezením osvícení...
několik pološílených
žen. Skvělé herec- Marigold - www.csfd.cz
ké výkony, jedinečný
humor, exotická atmosféra, napínavý příběh a bollywoodská stylizace. Vše začíná předfilmem Hotel Chevalier, odehrávajícím se v prostorném hotelovém pokoji v centru
Paříže. Nejmladší ze tří bratrů Whitmanových Jack (Jason
Schwartzman) se tu tak trochu ukrývá před světem a před
svou americkou přítelkyní (Natalie Portman). Ta ho vystopuje a navštíví. Nedá se ovšem říct, že by to bylo setkání
nejšťastnější. Ale to jsme už v Indii a taky v jiném filmu, kde
sledujeme obchodního cestujícího (Bill Murray), kterému
se ani po ďábelsky rychlé a nebezpečné cestě motorovou
tříkolkou nepodaří dohonit vlak společnosti Darjeeling
Limited. V něm sedí Jack, jeho starší bratr Peter (Adrien Brody) a nejstarší ze sourozenců Francis (Owen Wilson). Právě
Francis se pro ně rozhodl připravit dobrodružné putování
s překvapivým cílem. Jejich životy totiž velmi poznamenalo úmrtí otce a následné zmizení jejich matky. Režiséra
Wese Andersona u nás diváci znají hlavně díky netradičním
komediím Život pod vodou a Taková zvláštní rodinka. Snímek aspiruje na řadu prestižních filmových ocenění.

Ďáblova dílna + host:
Adolf Burger
středa 9. 4.
20.00 hod.

Fälscher, Die / Rak., Německo 2007 / 98 min. / přístupný /titulky / 45, 55 Kč
Režie: STEFAN RUZOWITZKY
/ Scénář: Adolf Burger, Stefan Ruzowitzky / Kamera:
Benedict Neuenfels / Hud- Pro mě velmi překvapující záležitost,
ba: Marius Ruhland / Hra- u které jsem se vůbec nenudil a ktejí: Karl Markovics, August rá ukazuje i trochu jinou taktiku boje,
Diehl, Marie Bäumer, David který se odehrává v uzavřeném prostředí nejen koncentračního tábora,
Striesow ad.
Skutečný příběh o nej- ale dokonce noclehárny, dílny a jedvětší padělatelské ope- né uličky. Nic víc z tábora nepoznáte
raci všech dob! Nacisté a z války už vůbec ne. Hlavní postava
zfalšovali čtyřnásobek hraná Karlem Markovicsem svou
britské devitové rezer- povahou možná nesedne každému,
vy! Strhující vzpomínky ale je zahraná velmi přesvědčivě a s
vězně č. 64401 Berlín dostatkem drzosti..
roku 1936. Původem Djkoma - www.csfd.cz
ruský malíř Salmon
Sorwitsch je králem padělatelů a ve světě hazardu, sázek a
lehkých žen se cítí jako ryba ve vodě. Sám si vyrábí bankovky, které pak otáčí v kasínech. Život mu ale nastaví tu horší
tvář, to když je při vlně represí vůči židům zatčen a transportován do Mauthausenu. Když je po pěti letech přesunut do Sachsenhausenu, čeká už jen na to nejhorší, na svůj
definitivní konec. Život má pro něho ale ještě jedno překvapení. Společně se speciálně vyškolenou skupinou vězňů je
vybrán na supertajný projekt – padělání bankovek nepřátel říše. V přísně střeženém místě pracují na výrobě stovek
miliónů falešných liber a dolarů, kterými chtějí nacisti zava-

The Kite Runner / USA 2007
/ 127 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
Režie: MARC FORSTER / Scénář: David Benioff / Kamera: Roberto Schaefer / Hudba: Alberto Iglesias / Hrají: Marc Foster se nám snaží ukázat, že
Khalid Abdalla, Shaun Toub, Afganistan není jen ta zlá země, kde
Atossa Leoni, Homayoun po hřebenech hor pobíhá ten sranErshadi ad.Hrají: Khalid dovní pán s plnovousem, který vždy
Abdalla, Atossa Leoni ad.
pobaví svět nějakou tou videokazeVždycky existuje způ- tou s domácí nahrávkou. Lovec draků
sob jak napravit chybu. je velice citlivě natočené drama o
Lov papírových draků přátelství a zradě.
patří k nejoblíbeněj- Vitason - www.csfd.cz
ším hrám afghánských
dětí. Dvěma z nich, nerozlučným kamarádům Hassanovi
a Amirovi, ale osudově změnil život, když jejich přátelství
rozbil na padrť. Tak začíná příběh, který spisovatel Khaled
Hosseini vydal ve stejnojmenné knížce, jež se v roce 1995
stala třetím nejprodávanějším titulem na americkém trhu
a dojala milióny čtenářů. Vzhledem k tomu, že filmového
zpracování se ujal jeden z nejtalentovanějších režisérů současnosti Marc Forster (Ples příšer, Hledání Země Nezemě),
lze předpokládat, že dojme i milióny diváků. Afghánská
metropole Kábul, sedmdesátá léta. Malý Hassan se svým
tátou slouží u Amirova otce. Přes třídní rozdíly jsou oba
stejně staří kluci velkými přáteli. Pak se ale Amir stane svědkem Hassanova znásilnění a paralyzován strachem nechá
bandu násilníků brutální akt dokončit. Amirovy výčitky svědomí spolu s invazí sovětských vojsk do země oba chlapce navždy rozdělí. Zatímco Hassan zůstává v Afghánistánu, Amir s otcem utíká přes Pákistán do Spojených států,
aby tu uskutečnili svůj Americký sen. O pár let později je z
Amira spisovatel, kterému právě vyšla první knížka. Oženil
se s krásnou krajankou Sorayou, pochoval otce a absolvoval telefonát, který změnil jeho život. Z rodného Afghánistánu zavolal po letech starý rodinný přítel a nabídnul mu
vykoupení za dávné selhání. Amir se musí vrátit do země,
teď ovládané Talibanem, a odvézt z ní malého syna přítele,
kterého kdysi tak strašně zklamal. Pro mladíka vychovaného západní civilizací je i tohle hodně těžký úkol. Až na místě
ale Amir zjistí, že aby ho mohl splnit, bude muset překonat
svou civilizovanost, opatrnost, zbabělost. prostě překonat
sám sebe. Ocenění: nominace na Oscara 2008 v kategorii nejlepší
hudba.

V druhé polovině
dubna nabízíme
Filmové premiéry

17.4. – 20.4. Jumper
USA 2008 / Režie: Doug Liman
17.4. – 23.4. Venkovský učitel + delegace tvůrců v jednání
ČR, Francie, Německo 2008 / Režie: Bohdan Sláma
21.4. – 23.4. Tahle země není pro starý
USA 2007/ Režie: Ethan Coen, Joel Coen
24.4. – 30.4. Taková normální rodinka
ČR 2008 / Režie: Patrik Hartl
25.4. – 27.4. Reservation Road
USA 2007 / Režie: Terry George
28.4. – 30.4. Až na krev
USA 2007 / Režie: Paul Thomas Anderson

Zlatý fond

čt. 17.4. 16.00 Obrazy starého světa + KF Dušana Hanáka:
Přišel k nám Old Shatterhand
ČR 1972 / Režie: Dušan Hanák
čt. 24.4. 16.00 Mrtvý muž + úvod: Jiří Černý
USA, Německo, Japonsko 1995 / Režie: Jim Jarmusch

ARTkino

po. 21.4. 20.00 Venkovský učitel + delegace tvůrců v jednání
ČR, Francie, Německo 2008 / Režie: Bohdan Sláma
út. 22.4. 20.00 Tahle země není pro starý
USA 2007/ Režie: Ethan Coen, Joel Coen
st. 23.4. 16.00, 17.30 Pavol Barabáš a jeho filmy:
Amazonia Vertical + Pururambo
SR 2004 - 2005 / Režie: Pavol Barabáš
út. 29.4. 20.00 Umění plakat
Dánsko 2006 / Režie: Peter Schonau Fog
st. 30.4. 20.00 Až na krev
USA 2007 / Režie: Paul Thomas Anderson

Bijásek

st. 16.4., ne. 20.4. 15.30 Zahradníkův rok alias Lakomá Barka
a jiné pohádky
ČR 1986 - 88 / Režie: Vlasta Pospíšilová ad.
st. 23.4., ne. 27.4. 15.30 Maxipes Fík, Králíci z klobouku,
Medvědi od Kolína, Méďové,
Vydrýsek a jiná zvířátka
ČR 1970 - 2006 / Režie: Václav Chaloupek ad.
st. 30.4. 15.30 Zlatý kompas
USA 2007 / Režie: Chris Weitz

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Tommy

Pahorek

čtvrtek 3. 4.
16.00 hod.

čtvrtek 10. 4.
16.00 hod.

Velká Británie 1975 / 111
min. / titulky / na průkazku
zdarma
Režie: KEN RUSSELL / Scénář: Ken Russell / Kamera:
Dick Bush, Robin Lehman,
Perfektní hudba. To je na Tommym
Ronie Taylor / Hudba: John
to nejdůležitější. Stylizace už trochu
Entwistle, Keith Moon, Pete
odpovídá spíš letům sedmdesátým
Townshend, Sonny Boy Wilnež šedesátým, ve kterých vznikla
liamson / Hrají: Oliver Reed, deska Tommy, podle které byl film
Ann-Margret, Roger Daltrey, natočen. Vidět Who, Claptona, EltoJack Nicholson, Tina Turner, na Johna a další ve vrcholné formě
Ken Russell ad.
za to stojí. Zapomeňte na všechny
Rocková opera Tommy současné rádobymuzikály.
vypráví o hluchém, sle- Anais - www.csfd.cz
pém a němém chlapci,
který se navzdory otřesným prožitkům i handicapu stane
světovým šampiónem v pinballu (kuličkovém hracím automatu). Tuto „duchovní alegorii“ vydala v květnu 1969 skupina The Who, údajně nejhlasitější rocková skupina všech
dob, v podobě dvojalba. Autorem pod kůži se zadírajícího
příběhu o chlapci, který v šoku ze smrti svého otce ztratil
smysly a hvězdná popularita jej vynesla až na post celebrovaného mesiáše sekty hráčů pinballu, je jeden z nejmagičtějších kytaristů rockové historie Pete Townshend. Po
řadě uchvacujících jevištních provedení se Tommy stal
vůbec nejúspěšnějším albem The Who. Pro filmovou adaptaci Tommyho byl osloven nonkonformní režisér Ken Russell, jenž tuto operu označoval za „největší uměleckou práci
vyprodukovanou ve 20. století“. Russellův snímek zůstává
celkem věrný původnímu námětu, přestože režisér s adaptovanou látkou pracoval poměrně volně a učinil v ní i podstatné změny. Pro film bylo navíc dokomponováno několik
skladeb a pořadí písniček bylo pozměněno s ohledem na
logickou návaznost vyprávění. Vinou režisérova efektního
přístupu k adaptaci je částečně narušeno klíčové poselství
příběhu: úvaha o absurditě pop-kultury a bezduchém oslavování jejích hvězd a katastrofálních následcích jejich „vůdcovství“. Russell pro vyprávění zvolil volně zřetězené pásmo dráždivých, místy poněkud perverzně naturalistických
epizod, které hýří pouťově-automatovými barvami. Některé kritiky a recenze dokonce režiséra obviňovaly, že filosofii
Townshendova podobenství rozmělnil do podoby cirkusové atrakce. Uhrančivá vizuální stylizace opery totiž využívá
estetiky rychlých střihů, triků, zkratky a tehdy neobvyklých
prostředků hudebního videoklipu. Klíčovým symbolem
celého snímku je kruhové zrcadlo. Navzdory některým
výhradám je Tommy místy oslňujícím, energií překypujícím dílem, při jehož sledování i diváci ztrácejí řeč a sluch
a přechází jim zrak. Ocenění: 2 nominace na Oscara, 1 Zlatý globus
(ze 2 nominací) ad.

Podoby grotesky
X. seminář archivního filmu
Uh. Hradiště, 8. - 11. 5. 2008
Od čtvrtka 8. května do neděle 11.
května 2008 se v
Uherském Hradišti uskuteční desátý ročník Semináře
archivního
filmu,
tentokrát věnovaný
různým podobám
a vývoji žánru grotesky od němých
klasických „slapstickových“ grotesek až
po současnost.
Program archivního semináře pod názvem „Podoby
grotesky“ se bude věnovat jednotlivým vývojovým
obdobím grotesky, jejím jednotlivým podobám v celé
historii kinematografie. Zastoupena bude jak tvorba
klasických zástupců americké grotesky (Buster Keaton,
Harold Lloyd, Charlie Chaplin) a jejich evropských kolegů (Max Linder, Pat a Patachon), tak i tvorba význačných
autorů, kteří z postupů klasické grotesky výrazně čerpají (Jacques Tati, bratři Marxové, Wes Andersson, Roy
Andersson).
Součástí programu budou i přednášky českých filmových historiků, kteří se dlouhodobě zabývají žánrem
grotesky a jejím vztahem k jiným filmovým žánrům
(Pavel Taussig, Martin Jiroušek). V programu nebudou
chybět ani zástupci českého prostředí, ať už to je groteskní poetika ve filmech Juraje Herze nebo filmová a
televizní tvorba Ctibora Turby nebo Pražské pětky (film
Pražská 5, Divadlo Sklep, baletní jednotka Křeč ad.)
V rámci doprovodného programu proběhnou živá
hudební vystoupení k vybraným pásmům americké
grotesky a divadelní program založený na pantomimě,
která vychází ze stejných výrazových prostředků a principů jako filmová groteska. Vedle převažujících filmových představení a setkání s tvůrci plánujeme během
semináře uskutečnit mnohé doprovodné akce (výstavy, divadlo, koncert, …) a nepominutelnou součástí
budou také kinolektoráty pro středoškolskou mládež a
konference na téma mediálního a vizuálního vzdělávání v pedagogickém a obecně kulturním prostoru České
republiky (pokud možno tak také ve srovnání s podobnými aktivitami v jiných zemích Evropy aj.). Současně
bude část programu nabídnuta (či začleněna) i školám
pro jejich využití.
Kromě permanentních vstupenek (denních i na celou dobu; v prodeji po registraci na níže uvedeném webu od 5.4.) si bude možné na
vybrané programy zakoupit i jednotlivé vstupenky. Vlastníci průkazky ARTkina - filmového klubu mohou uplatnit slevu.
www.archivniseminar.cz

The Hill / Velká Británie
1965 / 121 min. / titulky
/ od 15 let / na průkazku
zdarma
Režie: SIDNEY LUMET / Scénář: Ray Rigby, R. S. Allen
/ Kamera: Oswald Morris /
Hudba: Art Noel, Don Pelosi
/ Hrají: Sean Connery, Har- Pahorek Raye Rigbyho není protiváry Andrews, Ian Bannen, lečnou agitkou. A není tomu tak ani
Alfred Lynchad, Norman ve filmové adaptaci Sidney Lumeta.
Bird, Neil McCarthy ad.
Naštěstí. Jde „pouze“o zřejmě nejSean Connery spolu se lepší obžalobu zkostnatělosti britské
Sidney Lumetem proti armády. Adaptace se vyvedla na
nesmyslnosti války, lid- výtečnou. Snad krom šílenství Jacko
ské agresivitě a rigid- Kinga, které je tu podáno poněkud
nímu myšlení, to vše podivně zkratkovitě. Lumetova režie
zosobněné v nenávi- i na omezeném prostoru jednoho
děném pahorku upro- písečného buzerplacu a jedné cely
střed vojenské káznice. naprosto exceluje. Výborný zážitek
Film se odehrává za je navíc skvostně podpořen herecký2. světové války v kár- mi výkony.
ném zařízení pro ang- DaViD´82 - www.csfd.cz
lické vojáky v libyjské
poušti. Podmínky v táboře jsou nelidské samy o sobě a jsou
ještě zhoršovány sadistickým velitelem, seržantem Williamsem. Pod heslem „přišli jako lidé, odejdou jako zvířata“ je
den co den nutí stavět na žhavém slunci uprostřed tábora
vysokou horu z písku. Vězni postupně ztrácejí nejen fyzickou, ale hlavně psychickou sílu a vůli. A zřejmě o to Williamsovi i jeho nadřízeným jde. Zlomit je a zpracovat v poslušné
a tvárné roboty, kteří budou v budoucnu bezpodmínečně
plnit jakékoli příkazy. Většině strážných se tato nesmyslná práce nelíbí, ale jen málokterý má odvahu Williamsovi
oponovat. Pokud ano, je nucen nést následky. Vězni tak
jen pasivně snášejí režim zrůdné mašinerie, protože každý
sebemenší prohřešek je tvrdě trestán. Objeví se však jeden,
který je pevně rozhodnut nenechat se zlomit ani zastrašit.
A ostatním se začnou otevírat oči… Ocenění: Zlatá palma na
MFF Cannes – nominace. (Snímek uvádíme také ve vazbě na nejnovější
uváděný počin režiséra - viz texty níže a u filmu Než ďábel zjistí, že seš
mrtvej.)

Sidney Lumet
(* 25. 6. 1924)
Režisér
Sidney
Lumet se narodil ve
Philadelphii. Jeho
matka
Eugenia
Wermus byla herečka a tanečnice a
otec Baruch Lumet
herec, režisér a
producent v židovském divadle „Yiddish theatre“. Lumet
vystudoval „Professional Children’s School“ v New Yorku, kterou již prošla
řádka slavných jmen. Sidney odmala hrával, svůj debut
si odbyl v „Yiddish theatre“ již ve věku 4 let. V jedenácti si
zahrál na Broadwayi ve hře Dead End. V „Yiddishi“ hrával
až do padesátých let minulého století. Za druhé světové
války sloužil jako opravář v armádě USA (1942-1946). Po
propuštění z armády se navrátil k showbussinesu. Svou
televizní kariéru odstartoval jako pomocný režisér u televizní stanice CBS. Vypracoval se a první jeho samostatně
zrežírovaný pořad „naživo“ vznikl v roce 1950. Natočil
přes stovku epizod seriálu Danger a později zrežíroval i
divadelní hru The Doctor’s Dilemma. V roce 1957 utíká Lumet
od divadelní a televizní režie k filmu. Jeho první film byl
Dvanáct rozhněvaných mužů, který uspěl po stránce finanční
a kritiky zaujal. Během šedesátých let vzniklo pod Lumetovo vedením mnoho považovaných filmů jako např.
Zastavárník (The Pawnbroker), Selhání vyloučeno (Fail-Safe) a
Pahorek (The Hill). V roce 1969 spolu s Josephem L. Mankiewiczem zrežíroval Oscarem nominovaný dokument
King: A Filmed Record... Montgomery to Memphis. V sedmdesátých letech natočil dva filmy se Seanem Connerym a to
Andersonovy nahrávky The Anderson Tapes a Urážka (The Offence). Později se Lumet usadil do tématu korupce policie.
Po úspěchu filmu Serpico (1973) ve kterém si zahrál hlavní
roli Al Pacino přidal ještě další filmy o zkorumpovaných
či naprosto oddaných policistech své práci, např. Prince of the City, Q & A, Soumrak nad Manhattanem (Night Falls on
Manhattan). V roce 1974 točí Vraždu v Orient expresu. Detektivní film podle námětu Agathy Christie Lumet obsadil
hereckými hvězdami do poslední vedlejší role a Ingrid
Bergmanová dostala Oscara. Během sedmdesátých let
si šáhl na vrchol a byl označován za nejlepšího ve svém
oboru. V osmdesátých letech patří Rozsudek (The Verdict)
k jedněm z lepších Lumetových filmů. V poslední době
se více než devadesátiletý Lumet stále oddaně věnuje
své práci a vytvořil Dokažte mi vinu (Find me guilty), skutečný
příběh zločince ze soudních prostor, ve kterém se objevil Vin Diesel, nejnověji pak film Než ďábel zjistí, že seš mrtvej (Before the Devil Knows You‘re Dead). Lumet má na svém
kontě přes padesát filmů. Např. kritikou dobře přijaté
Dvanáct rozhněvaných mužů, Serpico, Psí odpoledne, Network. Za
všechny tyto filmy byl nominován na Academy Award
v kategorii nejlepší režie. Academy Award však obdržel
nakonec až v roce 2005 za celoživotní výkon.

