
27 šatů 
27 Dresses / USA 2007 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: ANNE FLETCHER / Hrají: Katherine Heigl, Malin Akeman, James 
Maraden, Edward Bums, Jude Greer, Brain Kerwin, Robert Clohessy ad. 
Jane je mladá, chytrá, úspěšná a pracovitá žena, jejíž hlav-
ní obsesí je pomáhat svým kamarádkám připravovat svat-
by. Má jich za sebou už dvacet šest a dvě poslední dokon-
ce stihla zvládnout během jediného večera. Je nešťastně 
zamilovaná do svého šéfa George, který jí má rád, ale nějak 
se mu nechce do intenzivnějšího vztahu. Jane je nesmě-
lá, takže to vypadá, že jejich vřelý vztah nebude naplněn 
nikdy. Kevin je mladý novinář, který je toho času nucen 
psát do New York Times články o svatbách, i když by se 
raději věnoval něčemu pořádnému. Jane ho však při setká-
ní na jedné ze svateb na první pohled okouzlí a Kevin se 
rozhodne na jejím příkladu konečně čtenářům dokázat, o 
čem že ty svatby dneska jsou. Do New Yorku ovšem přijede 
Janeina mladší sestra Tess, která se živí jako modelka a při 
prvním setkání totálně okouzlí George a tak se Jane musí 
vyrovnat s tím, že její dvacátá sedmá svatba bude právě 
pro tento nečekaný pár.  

Kuličky 
ČR 2007 / 90 min / přístupný / 80 Kč
Režie: OLGA DABROWSKÁ / Hrají: Josef Vystrčil, Libuše Balounová, Mari-
ka Procházková, Jiří Vyorálek, Petr Jeništa, Tereza Nvotová ad. 

O lásce žen až za hrob (muže). Kuličky jsou povídkovým fil-
mem o tom, jak ženy manipulují s muži. O drobných vydírá-
ních, o pláči, o slzách, o schopnosti se obětovat pro vysně-
ný cíl, o sexu ve službách, o tom jak využít empatie. Začíná 
to už v dětství na hřišti a nekončí ani po smrti. Postupem let 
se ženský mechanismus manipulace rozvíjí, formuje, zraje 
až dospěje k dokonalosti. Jednotlivé příběhy se odehrávají 
na technopárty i na katolické faře a završují se ve spokoje-
né domácí rutině dvou starých lidí, kterou už nemůže nar-
ušit nic – ani smrt. Povídky o ženách různého věku a život-
ního stylu dohromady složí příběh celého lidského života, 
který byl díky manipulaci s druhými prožit podle plánu a 
zároveň ze stejného důvodu promarněn. Olga Dobrowská 
spolupracovala na filmech Samotáři (námět, scénář), Knof-
líkáři (dramaturgie, herečka), Mňága – Happy End (pomoc-
ná režie). Kuličky jsou jejím režijním debutem.

Reportér v ringu 
Resurrecting the Champ / USA 2007 / 111 min. / příst. / titulky / 70 Kč
Režie: ROD LURIE / Hrají: Samuel L. Jackson, Josh Hartnett, Kathryn 
Morris, Teri Hatcher, Alan Alda, David Paymer, Harry J. Lennix ad. 
Život sportovního redaktora Erika Kermana (Josh Hartnett) 
lze přirovnat k napínavému zápasu - rychlý rozjezd, mno-
ho překvapivých zvratů a dramatický závěr. Jednoho dne 
se však rozhlédne a zjišťuje, že byl ze středu dění postupně 
vykázán na střídačku. Záchrana přichází jako blesk z čisté-
ho nebe. Jeho příběh na titulní stranu se mu začíná rýsovat 
před očima… Erik věří, že našel zapomenutou boxerskou 
legendu Roberta Satterfielda (Samuel L. Jackson), o kte-
rém si všichni myslí, že je mrtev. Strhující příběh „šampióna“, 
který skončil na ulici, vynáší jeho pohasínající hvězdu na 
výsluní. Bohužel je jen otázkou času, kdy se ukáže, že jeho 
touha vystoupit ze stínu úspěšného otce, byla silnější než 
snaha ověřit si fakta. Z honu za úspěchem se stává osobní 
výprava, kde je zkoušce podroben reportérův vztah k rodi-
ně i jeho životní priority.

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 

1.–15. května 
květen 1

Měsíc lásky, 
víkend grotesky

A zase je tu jaro a zase květy, vůně, 
lásky… Ani my nemohli nepodleh-
nout tématickému vábení měsíce 

máje a tak hned zpočátku přinášíme 
několik titulů, jež různé obrazy lás-
ky spojují. V opakování se vracíme 
k oscarovému Once, romantickému 

příběhu Pokání,  začínající vztahy na 
pozadí kultury hip-hopu přináší Let´s 

Dance 2 a při opětovném uvedení Obča-
na Havla si možná také vzpomenete, 

cože musí zvítězit nad lží a nenávistí.

Nový snímek Petra Zelenky, Karamazo-
vi, se zase stal součástí našich Ozvěny 

Dnů evropského filmu 2008 - vedle Prahy, 
Brna a Olomouce jsou Uherské Hra-
diště a Boskovice jediná dvě města, 

která se opakovaně zapojují do pres-
tižních ozvěn této přehlídkové akce 

nového evropského filmu. Nabídka je 
pestrá a členové ART a ZF mají vstup 

na čtyři představení ozvěn zdarma! 

 Květnový měsíc vám ale krom váš-
ní přinese - doufám - také poučení a 
smích. Naše letošní nabídka semináře 
archivního filmu s názvem Podoby grotes-
ky snad dá alespoň na jeden víkend 

zapomenout na blbé nálady, poplat-
ky u lékaře, daňové odvody či narůs-

tající ceny energií. Připomeňte si opět 
dobu šlehačkových bitek, policajtů s 
pendreky a krkolomných pádů, vzác-
ně i za doprovodu povídání zasvěce-

ných či živého hudebního doprovodu. 

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

Pokání
Atonement  / Velká Británie 2007 / 122 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
Režie: JOE WRIGHT / Hrají: Keira Knightley, James McAvoy, Romola Garai, 
Brenda Blethyn, Vanessa Redgrave, Harriet Walter, Juno Temple ad.
Pokud se vám líbilo filmové zpracování Pýchy a předsudku, 
nepochybně stejně intenzivně prožijete i Pokání. Pod oba 
snímky se totiž podepsal prakticky stejný tým, a to jak na 
straně realizační (režisér Joe Wright, skladatel Dario Mari-
anelli, střihač nebo návrhářka kostýmů), tak částečně i mezi 
herci (Keira Knightley a Brenda Blethyn). Jen poklidnou 
atmosféru gregoriánské Anglie vystřídala pochmurnější 
éra téže země na prahu a uprostřed druhé světové války. 
Příliš bujná fantazie dvanáctileté „budoucí spisovatelky“ 
Briony Tallisové odstartuje tragický příběh, který nenapra-
vitelně změní osudy tří lidí. Ocenění: 12 nominací na cenu BAFTA, 
7 nominací na Oscara, 2 Zlaté glóby (z pěti nominací) ad.

Once 
Irsko 2006 / 86 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: JOHN CARNEY / Hrají: Markéta Irglová, Glen Hansard, Bill Hod-
nett, Darren Healy ad.
Film vypráví jednoduchý příběh o lásce a porozumění mezi 
dvěma mladými lidmi, na druhou stranu však přináší i přes-
ný pohled na českou komunitu v zahraničí a vypovídá o 
době, kdy se k úspěchu může dopracovat každý. Možná 
jen jednou za život a možná jen na chvíli, ale za to svobod-
ně. Originální a výborná hudba. Silný příběh. Vynikající a 
autentické herecké výkony. Film vznikl jako malý, jednodu-
chý film, ale již dnes je jasné, že se jedná o jeden z nejú-
spěšnějších projektů s českou účastí za posledních několik 
let. Především pro Markétu Irglovou pak znamená průlom 
na mezinárodní filmové i hudební scéně. Glen Hansard při-
tom potvrzuje pozici nejzajímavějšího irského hudebníka 
od vzniku kapely U2. Ocenění: Oscar za nejlepší filmovou píseň, 
2 nominace na cenu Grammy (nejlepší píseň a nejlepší filmový sou-
ndtrack), cena diváků na Sundance Film Festival ad.

Karamazovi 
ČR, Polsko 2008 / 113 min. / přístupný / ŠÚ / 80 Kč
Režie: PETR ZELENKA / Hrají: Ivan Trojan, Radek Holub, Igor Chme-
la, Roman Luknár, David Novotný, Martin Myšička, Lenka Krobotová, 
Zuzana Fialová ad.
Originální adaptace Dostojevského, v níž nechybí typický 
Zelenkův humor, nadsázka a mystifikace. Příběh se ode-
hrává v současném Polsku. Do Krakova přijíždí skupina 
pražských herců v čele s režisérem hry, aby na alternativ-
ním festivalu v netradičním prostoru oceláren uvedla jevišt-

ní adaptaci Dostojevského hry Bratři Karamazovi, jejímž 
základem je vyšetřování otcovraždy. V divadelním drama-
tu, nabitém emocemi - láskou, žárlivostí, nenávistí, se řeší 
otázky víry, nesmrtelnosti a spásy lidské duše. Na pozadí 
divadelní zkoušky sledujeme osudy hereckého souboru, 
komické příběhy herců a režiséra. Do děje zasahuje i osob-
ní tragédie jednoho z diváků, který projeví nezvyklé přání: 
poprosí herce, aby zahráli jenom pro něj. Zkouška se pro-
mění ve strhující představení, kdy herci vystupují pro jedi-
ného diváka. Náhle největší drama neprobíhá na jevišti, ale 
v hledišti...

Občan Havel 
ČR 2007 / 119 min. / přístupný / 60 Kč
Režie: PAVEL KOUTECKÝ, MIROSLAV JANEK
Žádný světový politik si zřejmě ještě nepustil filmaře tak 
blízko k tělu jako Václav Havel. Film nahlíží do zákulisí poli-
tických i soukromých dramat prezidentského období Václa-
va Havla. Diváci uvidí jeho nervozitu při první volbě české-
ho prezidenta či trápení při nácviku prezidentské děkovací 
řeči, poznají, že umí recitovat Šrámkův Stříbrný vítr nebo 
nalít Miloši Zemanovi becherovku. Kamera jej ale sleduje i v 
situacích, kdy se dokáže pěkně rozčílit a zanadávat na špat-
ně ušité košile. Režisér Pavel Koutecký začal film natáčet v 
roce 1992 a sledoval prvního českého prezidenta více než 
třináct let. Premiéry svého nejzajímavějšího a největšího fil-
mu se bohužel Koutecký nedočkal. Po jeho tragické smrti 
na jaře 2006 se dokončení filmu ujal režisér Miroslav Janek 
spolu se svou ženou, střihačkou Toničkou Jankovou.  

Let´s Dance 2 Street Dance 
USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: JON CHU / Hrají: Robert Hoffman, Briana Evigan, Will Kemp ad. 
Když vzpurná Andie, která nadevše miluje Street Dance, za-
čne studovat na Marylandské škole umění, snaží se zapad-
nout 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. Chore-
ografie Let’s Dance 2 Street Dance se opět ujal Jamal Sims 
(stejně jako v Let’s Dance) a jako host se ve filmu objeví i 
hvězda Let’s Dance, Channing Tatum, jako bratr Andie.

Lovci draků 
Chasseurs de dragons / Francie, Německo, Lucembursko 2008 / 80 min. / 
přístupný / dabing / 65 Kč
Režie: GUILLAUME IVERNEL, ARTHUR QWAK / Hrají: Vincent Lindon, Pat-
rick Timsit, Rob Paulsen, Mary Matilyn Mouser, Philippe Nahon ad. 
Ztracení poutníci a novopečení cestovatelé, vítejte na palu-
bě! Připravte se na průzkum ostrovů, kde nebezpečí číhá za 
každým rohem, na seznámení s nejstatečnějšími hrdiny a 
nejrychlejší běh svého života (ten budete nutně potřebo-
vat, až se na vás pohrnou draci z obou stran Velké západní 
zdi)! Tito draci mohou být větší než ostrov nebo malinka-
tí jako květák, chrlí nebo prskají oheň, lítají nebo se plazí, 
jsou všude a každý je jiný. Co mají společného, ptáte se? 
Neskutečnou chuť na vás! Takže pokud si chcete zachránit 
krk, držte se Zoe a jejích společníků – Gwizda, Lian-Chua 
a Hectora. 

Nejkrásnější hádanka 
ČR 2007 / 98 min. / 75 Kč
Režie: ZDENĚK TROŠKA / Hrají: Jan Dolanský, Ladislav Potměšil, Veroni-
ka Kubařová, Miroslav Táborský, Taťjana Medvecká, Václav Vydra ad. 
Inspirací pro scénář filmu Nejkrásnější hádanka se staly 
Drdovy pohádky O Matějovi a Majdalence a O princezně, 
která hádala, až prohádala. Matěj miluje Majdalenku, dceru 
lakomého boháče, který jejich lásce nepřeje. Mladík se tak  
ocitne v nemilosti, sedlák ho vyžene a Matěj se dostane až 
na královský hrad, kde probíhá velká soutěž o ruku princez-
ny Rozmarýny. Kdo uhodne tři hádanky, stane se jejím ženi-
chem. Matěj je chytrá hlava, hádanky má rád a princezniny 
úkoly pro něj jsou hračka. Inspirací pro scénář filmu se staly 
Drdovy pohádky O Matějovi a Majdalence a O princezně, 
která hádala, až prohádala.

Naše tipy 
Karamazovi
čtvrtek 1. 5.  - středa  7. 5.
V originální adaptaci Dostojevského nechybí typický 
Zelenkův humor, nadsázka ani mystifikace.

X. Seminář archivního 
filmu „Podoby grotesky“
čtvrtek 8. 5. - neděle 11. 5. 
Letošní ročník je věnován filmové grotesce. Část pro-
jekcí je přístupná i veřejnosti - viz druhá strana.

Sezóna Letního kina 
začíná Mrtvou nevěstou 
Tima Burtona
pátek 16.5. ve 20.30  Smetanovy sady 
Letní kino v prostorách parku za kinem Hvězda opět 
zahajuje sezónu! 

T

1. čt 16.30 Pokání – Velká Británie, Francie 2007 / 122 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč

18.45 Once – Irsko 2006 / 86 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč

20.30 Xavier Baumaxa – 80 Kč, 100 Kč / klub Mír

20.00 Karamazovi – ČR, Polsko 2008 / 100 min. / přístupný / 80 Kč Koncert

2. pá 16.30 Once – Irsko 2006 / 86 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč 

18.15 Pokání – Velká Británie, Francie 2007 / 122 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč

20.30 Karamazovi – ČR, Polsko 2008 / 100 min. / přístupný / 80 Kč

3. so 17.30 Adam a Paul + KF: FAMU, VOŠ Písek I – Irsko 2004 / 83 min. / anglicky + překlad / ART a ZF zdarma, 40 Kč ART

20.00 Karamazovi – ČR, Polsko 2008 / 100 min. / přístupný / 80 Kč

20.00 Z odpadu + KF: FAMU, VOŠ Písek II – Polsko 2005 / 109 min. / angl. tit. + překlad / ART a ZF zdarma, 40 Kč  / Hvězdička ART

4. ne 17.30 Pád do minulosti + KF: FAMU, VOŠ Písek III – SRN 2006 / 88 min. / angl. tit. + překlad / ART a ZF zdarma, 40 Kč ART

20.00 Karamazovi – ČR, Polsko 2008 / 100 min. / přístupný / 80 Kč

20.00 Kythéra + KF: FAMU, VOŠ Písek IV – Maďarsko 2006 / 78 min. / angl. tit. + překlad / ART a ZF zdarma, 40 Kč  / Hvězdička ART

5. po 17.30 Karamazovi – ČR, Polsko 2008 / 100 min. / přístupný / 80 Kč

20.00 Občan Havel – ČR 2007 / 119 min. / přístupný / 50, 60 Kč ART

6. út 17.30 Občan Havel – ČR 2007 / 119 min. / přístupný / 60 Kč

20.00 Karamazovi – ČR, Polsko 2008 / 100 min. / přístupný / 70, 80 Kč ART

7. st 17.30 Karamazovi – ČR, Polsko 2008 / 100 min. / přístupný / 80 Kč 

20.00 Karamazovi – ČR, Polsko 2008 / 100 min. / přístupný / 80 Kč

8.-11.5. X. Seminář archivního filmu: Podoby grotesky
informace o programu najdete na www.archivniseminar.cz

11. ne 14.30 Proměny filmových hvězd – Výroba vtipných fotografických koláží Malovásek 

15.30 Nejkrásnější hádanka – ČR 2007 / 98 min. / 65, 75 Kč Bijásek

17.30 Let´s Dance 2 Street Dance – USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč 

20.00 Let´s Dance 2 Street Dance – USA 2007 / 102 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč 

12. po 16.30 Lovci draků – Francie, Německo, Lucembursko 2008 / 80 min. / přístupný / dabing / 65 Kč

18.00 Nejkrásnější hádanka – ČR 2007 / 98 min. / 75 Kč 

20.00 27 šatů – USA 2007 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč 

13. út 16.30 Lovci draků – Francie, Německo, Lucembursko 2008 / 80 min. / přístupný / dabing / 65 Kč

18.00 Nejkrásnější hádanka – ČR 2007 / 98 min. / 75 Kč 

20.00 27 šatů – USA 2007 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč 

14. st 15.30 Lovci draků – Francie, Německo, Lucembursko 2008 / 80 min. / přístupný / dabing / 55, 65 Kč Bijásek

17.30 27 šatů – USA 2007 / 109 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč 

20.00 Strings – Dánsko, Švédsko, Norsko 2004 / 88 min. / loutkový / titulky / 40, 50 Kč ART

15. čt 16.00 Loutka a film (Trnka, Švankmajer, Barta + VOŠ Zlín ) – ČR / 120 min. / na průkazku zdarma, 40 Kč Zlatý fond

18.15 Kuličky – ČR 2007 / 90 min. / přístupný / 80 Kč

20.00 Reportér v ringu – USA 2007 / 111 min. / přístupný / titulky / 70 Kč

16. pá 18.00 Kuličky – ČR 2007 / 90 min. / přístupný / 80 Kč

20.00 Reportér v ringu – USA 2007 / 111 min. / přístupný / titulky / 70 Kč

20.00 Mrtvá nevěsta Tima Burtona – VB 2005 / 78 min. / od 12 let / tit. / vstup volný / Letní kino Smet. sady Letní kino

17. so 16.30 Kuličky –ČR 2007 / 90 min. / přístupný / 80 Kč 

18.30 Reportér v ringu – USA 2007 / 111 min. / přístupný / titulky / 70 Kč

20.30 V údolí Elah – USA 2007 / 121 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč

18. ne 14.30 Výroba plošných loutek – Zhotovení papírových loutek nalepených na špejlích dle vlastní fantazie Malovásek 

15.30 Asterix a Olympijské hry – Francie 2007 / 120 min. / přístupný / dabing / 55, 65 Kč Bijásek

18.00 Kuličky – ČR 2007 / 90 min. / přístupný / 80 Kč 

20.00 V údolí Elah – USA 2007 / 121 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč 

19. po 00.00 nehrajeme
20. út 18.00 Než si pro nás přijde – USA 2007 / 97 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč

20.30 Než si pro nás přijde – USA 2007 / 97 min. / od 12 let / titulky / 60, 70  Kč ART

21. st 18.00 Než si pro nás přijde – USA 2007 / 97 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč

20.00 Osvícení – Velká Británie 1980 / 115 min. / titulky / na průkazku zdarma, 50 Kč ART

22. čt 15.00 Vernisáž prezentační výstavy Bambiriáda 2008 – (22.-30.5.) Výstava

filmové premiéry a novinky



Karamazovi 
úterý 6. 5. 
20.00 hod.
 ČR 2007 / 113 min. / přístup-
ný / ŠÚ / 70, 80 Kč
Režie: PETR ZELENKA / Scé-
nář: Petr Zelenka / Kame-
ra: Alexandr Šurkala / Hrají: 
Ivan Trojan, Radek Holub, 
Igor Chmela, Roman Luk-
nár, David Novotný, Martin 
Myšička, Lenka Krobotová, 
Zuzana Fialová ad.
Originální adaptace 
Dostojevského, v níž 
nechybí typický Zelen-
kův humor, nadsázka a 
mystifikace. Příběh se 
odehrává v současném 
Polsku. Do Krakova přijíždí skupina pražských herců v čele s 
režisérem hry, aby na alternativním festivalu v netradičním 
prostoru oceláren uvedla jevištní adaptaci Dostojevského 
hry Bratři Karamazovi, jejímž základem je vyšetřování otco-
vraždy. V divadelním dramatu, nabitém emocemi - láskou, 
žárlivostí, nenávistí, se řeší otázky víry, nesmrtelnosti a spá-
sy lidské duše. Na pozadí divadelní zkoušky sledujeme osu-
dy hereckého souboru, komické příběhy herců a režiséra. 
Do děje zasahuje i osobní tragédie jednoho z diváků, kte-
rý projeví nezvyklé přání: poprosí herce, aby zahráli jenom 
pro něj. Zkouška se promění ve strhující představení, kdy 
herci vystupují pro jediného diváka. Náhle největší drama 
neprobíhá na jevišti, ale v hledišti... Karamazovi jsou drama-
tem o morálce, povaze člověka, lidském svědomí, vině, tres-
tu a odpuštění. Film není jen psychologickou sondou do 
zpustošené ruské duše, ale reflektuje aktuální téma odpo-
vědnosti člověka za své činy.

Strings 
středa 14. 5. 
20.00 hod.
Dánsko, Švédsko, Norsko 
2004 / 88 min. / loutkový / 
titulky / 40, 50 Kč
Režie: ANDERS RØNNOW 
KLARLUND / Scénář: Naja 
Marie Aidt, Anders Rønnow 
Klarlund / Kamera: Kim 
Hattesen, Jan Weincke / 
Hudba: Jørgen Lauritsen ad.
Příběh je vystavěn na 
klasickém schéma-
tu tragicky zesnulého 
vládce, jehož syn je 
bez přípravy a v mla-
dém věku postaven 
před osudová rozhod-
nutí a musí čelit nebez-
pečným životním zkouškám. Mladý císař Hal Tara je nejprve 
veden slepou nenávistí a touhou pomstít nečekanou smrt 
svého otce. Jeho proradný strýc ho přesvědčí, že otec byl 
zavražděn a že viníky je třeba hledat u odvěkých nepřátel 
říše Zerithů. Při svém putování si však mladík uvědomuje, 
že skutečný svět mimo zdi paláce je mnohem komplikova-
nější a že někdy je těžké jasně odlišit zlo od dobra. Loutko-
ví herci nabízejí divákům jedinečný estetický i dramatický 
zážitek, zvýrazněný kontrasty mezi rychlým spádem děje a 
zpomaleným pohybem a mezi silným emocionálním nábo-
jem a nehybným výrazem dřevěných herců. Režisér doká-
zal vytvořit zcela nový svět, v němž se dřevění lidé rodí, 
dospívají a umírají, mají svá zvláštní pravidla a rituály. V 
příběhu se umně prolínají vlivy klasických pohádek, hrdin-
ských eposů, hamletovského archetypu, tolkienovských 
ság, populárních japonských anime, ale i moderních sci-fi o 
robotech a androidech. Film uvádíme jako doprovodný program 
ke druhému ročníku festivalu Na stejnů nitečku 2008 (Mezinárodní pře-
hlídka loutkových a alternativních divadel malých forem). 

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Ozvěny 15. Dnů 
evropského filmu
Adam a Paul 
+ KF: FAMU Praha, VOŠ Písek I
sobota 3. 5. 
17.30 hod.
Irsko 2004 / 83 min. / ang-
lická verze + simultánní 
překlad / na průkazky ART 
a ZF zdarma, 40 Kč 
Režie:  LENNY ABRAHAM-
SON / Hrají: Mark O‘Halloran, 
Tom Murphy, Ger Carey, Ion 
Caramitru ad.
Z Adama a Paula, přátel od raného dětství, se stali dva zou-
falí narkomani, které k sobě váže závislost a potřeba. Sty-
lizovaná chmurná komedie sleduje osudy této dvojice v 
průběhu jednoho dne, který je podobně jako ostatní zce-
la věnován shánění peněz na drogy pomocí žebrání a krá-
deží. Dnes však dochází ke kritickému zlomu: Adama i Pau-
la kteří jsou už úplně na dně konečně opouští štěstí, kredit 
i přátelé. Stylisticky je Adam & Paul chladným, současným 
útokem na klasickou, fyzickou komedii. Tématicky jde o 
minimalistickou pohádku o dvou bezradných, zranitelných 
dětech ve spárech sil, které nedokáží zvládnout.

Z odpadu 
+ KF: FAMU Praha, VOŠ Písek II
sobota 3. 5. 
20.00 hod. (*)
Z odzysku / Polsko 2005 / 
109 min. / polsky s anglický-
mi titulky + simultánní pře-
klad / na průkazky ART a ZF 
zdarma, 40 Kč
Režie: SLAWOMIR FABIC-
KI / Hrají: Antoni Pawlicki, 
Natalia Vdovina, Jacek Braciak, Michał Filipiak, Wojciech Zieliński ad.
Devatenáctiletý Wojtek žije ve Slezsku a jeho životní vyhlíd-
ky nejsou příliš nadějné. Je zamilovaný do ukrajinské imig-
rantky Katji, která je starší než on a navíc má dítě. Wojtek 
je ochotný udělat všechno, aby jí zajistil právo na legální 
pobyt v Polsku. Začíná se víc a víc propadat do světa zaká-
zaných boxerských zápasů, drobné kriminality a vymaha-
čů dluhů. Jeho práce z něj dělá agresivního a krutého člo-
věka bez morálky a skrupulí a jeho přátelé i rodina se od 
něj pomalu začínají odvracet... Ocenění: MFF Cannes 2006: Cena 
Ekumenické poroty – Zvláštní uznání; Festival polských filmů v Gdyni 
2006: Nejl. kamera, Nejl. střih; MFF Soluň 2006: Nejl. režie, Nejl. herec; 
MFF Bratislava 2006: Cena FIPRESCI, Nejl. herec, Cena diváků; MFF Var-
šava 2006: Nejl. scénář, Zvláštní cena poroty pro nejl. debut; MFF Terst 
2007: Zvláštní cena poroty; MFF Salerno 2007: Grand Prix; MFF pro děti 
a mládež Zlín 2007: Cena „Evropa“ pro nejl. debut; MFF „Moveast“ Pécs 
2007: Grand Prix aj. 

Pád do minulosti 
+ KF: FAMU Praha, VOŠ Písek III
neděle 4. 5.  
17.30 hod. 
Fallen / Rakousko, 
Německo 2006 / 88 min. / 
německá verze s anglic-
kými titulky + simultánní 
překlad / na průkazky 
ART a ZF zdarma, 40 Kč 
Režie: BARBARA ALBERT / Hrají: Gabriela Hegedüs, Birgit Minichmayr, 
Nina Proll, Kathrin Resetarits, Ursula Strauss ad. 
Pětice mladých žen na prahu třicítky se potkává po 

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30 ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.) Připravujeme

Výstavy

Evropské filmy třikrát za peníze, 
počtvrté zdarma!
Nezadržitelně se blíží 8. květen, kdy odstartuje letošní Seminář archivního filmu (www.archivniseminar.cz) plný filmových grote-
sek. Tomu ovšem budou předcházet Ozvěny 15. ročníku Dnů evropského filmu. Ozvěny zahájil už dánský snímek Umění plakat, 
který jste mohli vidět v úterý 29. dubna. V měsíci květnu pokračujeme irským příběhem dvou narkomanů Adam a Paul, 
úspěšným polským debutem Slawomira Fabického Z odpadu, rakousko-německým Návratem do minulosti a citlivou maďar-
skou charakterovou skicou Kythéra. Všechny čtyři tituly jsou přístupné pro členy ARTU a Zlatého fondu zdarma a ostatní 
zaplatí pouhých 40 Kč. Z domácích titulů evropské filmy doplňují Karamazovi a Občan Havel. Pokud navštívíte tři filmy z našich 
ozvěn a prokážete se v pokladně vstupenkami, pak máte od nás zdarma čtvrtou projekci!

čtrnácti letech, když se vracejí do svého rodného města 
na pohřeb oblíbené učitelky. V průběhu setkání, které se 
nečekaně protáhne nocí až do druhého dne a dotkne se 
minulosti, přítomnosti i budoucnosti, jsou otevřeny staré 
rány, ale také znovuobjevena stará přátelství. Ocenění: Ceny 
Maxe Ophülse 2007 - nejlepší mladá herečka. 

Kythéra 
+ KF: FAMU Praha, VOŠ Písek IV 
neděle 4. 5. 
20.00 hod. (*)
Maďarsko 2006 / 78 min. / 
maďarská verze s anglic-
kým titulky + simultánní 
překlad / na průkazky ART 
a ZF zdarma, 40 Kč
Režie: PÉTER MESZÁROS / 
Hrají: Kata Kovács, András 
Tóth, Nikolett Krajcsi, Petronella Tóth ad.
Csilla by si zasloužila něco lepšího. Její přítel Bandi ji miluje, 
ale často se chová jako opilý hulvát – můžete si je předsta-
vit jako dojemně nenapravitelnou maďarskou verzi Home-
ra a Marge Simpsnových. Drobné záblesky krásy v životě 

– předvádění na módní přehlídce a listování katalogy exo-
tických dovolených – jí pouze připomínají, jak omezené je 
její každodenní plahočení. Inteligentní a citlivě vykresle-
ná charakterová studie, inspirovaná obrazen rokokového 
malíře Antoina Watteaua “Vylodění na Kythéře”, diváka chy-
tí za srdce a upoutá vaši pozornost. Ocenění: Maďarský filmový 
týden 2007 (nejlepší střih, nejlepší herečka Kata Kovács). 

Občan Havel 
pondělí 5. 5. 
20.00 hod.
ČR 2007 / 119 min. / přístup-
ný / 50, 60 Kč
Režie: PAVEL KOUTECKÝ, 
MIROSLAV JANEK.
Žádný světový politik 
si zřejmě ještě nepus-
til filmaře tak blízko k 
tělu jako Václav Havel. 
Film nahlíží do zákuli-
sí politických i soukro-
mých dramat prezi-
dentského období Vác-
lava Havla. Diváci uvidí 
jeho nervozitu při prv-
ní volbě českého pre-
zidenta či trápení při 
nácviku prezidentské 
děkovací řeči, poznají, 
že umí recitovat Šrám-
kův Stříbrný vítr nebo 
nalít Miloši Zemanovi 
becherovku. Kamera 
jej ale sleduje i v situ-
acích, kdy se dokáže 
pěkně rozčílit a zana-
dávat na špatně ušité 
košile. Ve filmu bude 
také konečně rozluště-
no několik dlouholetých záhad české politiky – jak se poda-
řilo Václavu Klausovi proniknout do jazzového klubu a kdo 
posadil Jacquese Chiraca vedle první dámy. Stejně jako v 
životě Václava Havla hrají ve filmu důležitou roli obě jeho 
manželky, Olga a Dagmar, objeví se zde jeho přátelé a spo-
lupracovníci, světoví i čeští politici, ale i členové skupiny 
Rolling Stones. Režisér Pavel Koutecký začal film natáčet v 
roce 1992 a sledoval prvního českého prezidenta více než 
třináct let. Premiéry svého nejzajímavějšího a největšího fil-
mu se bohužel Koutecký nedočkal. Po jeho tragické smrti 
na jaře 2006 se dokončení filmu ujal režisér Miroslav Janek 
spolu se svou ženou, střihačkou Toničkou Jankovou.

X. seminář  
archivního filmu: 
Moderní doba  
+ úvod Jan Křipač 
čtvrtek 8. 5. 
16.00 hod. 
Modern Times / USA 1936 
/ 87 min. / titulky / na prů-
kazku zdarma, 50 Kč
Režie: CHARLES CHAPLIN 
/ Scénář: Charles Chaplin / 
Kamera: Ira H. Morgangan, 
Roland Totheroh / Hudba: / 
Hrají: Charles Chaplin, Pau-
lette Goddardová, Henry 
Bergman, Tiny Sandford, 
Chester Conklin ad.
Moderní doba je spo-
lečně se satirou Diktá-
tor (1940) patrně nej-
političtějším filmem 
Charlese Chaplina. 
Předmětem jeho kriti-
ky se stala postupující 
industrializace lidského světa, která sice znamenala efekti-
vitu továrenské výroby, ale zároveň odcizila vlastní pracov-
ní proces a připravila řadu lidí o práci. Snímek tak velmi bys-
tře reagoval na dopad Velké hospodářské krize, která v 30. 
létech doslova zalomcovala životy většiny obyvatel USA. I 
navzdory těmto okolnostem a projevům Chaplinova nevy-
bíravého satirického tónu vyniká Moderní doba zejména 
v humorné linii, kde se autorovi podařilo propojit poetiku 
němé grotesky s estetikou zvukového filmu. Tulák Charlie 
pracuje jako dělník u pásové výroby, což má za následek, 
že se jednoho dne pomate na rozumu a přijde o své místo 
v továrně. Jako nezaměstnaný se snaží přežít ve světě, který 
je poznamenán společenskými problémy a všudypřítom-
ným zmatkem. Velkou roli přitom sehrává i náhoda, s jejíž 
přispěním se Tulák objevuje v těch nejchoulostivějších situ-
acích a často se tak stává nedobrovolným hrdinou i smola-
řem v jedné osobě – příznačná je scéna, ve které Chaplin 
naprosto omylem vyvolá komunistickou demonstraci. Tu-
lák je zcela apolitická postava, kterou charakterizuje spíše 
touha po každodenním klidu, pravidelném jídle a spokoje-
ném životě. Do okolního, přetechnizovaného světa zkrátka 
nepatří a nerozumí mu. Chaplinův marný souboj se stroji 
se i proto řadí mezi nejlepší pasáže filmu. Zároveň je živou-
cím důkazem komikova smyslu pro rytmus, který se zaklá-
dá na průběžném opakování a nejrůznějších stereotypních 
smyčkách – Charlie obětí „krmícího stroje“, gag s přetrvá-
vajícím „tikem“ v rukou, jež je důsledkem celodenní práce 
u pásové výroby.

Malovásek –  
Proměny  
filmových hvězd
neděle 11. 5. 14.30 hod.
Výroba vtipných fotografických koláží. 

Nejkrásnější 
hádanka  
neděle 11. 5. 15.30 hod.
ČR 2007 / 98 min. / 65, 75 Kč
Režie: ZDENĚK TROŠKA / Hrají: Jan Dolanský, Ladislav Potměšil, 
Veronika Kubařová, Miroslav Táborský, Taťjana Medvecká ad.

Nová pohádka Zdeňka Trošky na motivy dvou pohá-
dek Josefa Drdy O Matějovi a Majdalence a O princez-
ně, která hádala, až prohádala.

Lovci draků  
středa 14. 5. 15.30 hod.
Francie, Německo, Lucembursko 2007 / 80 min. / přístupný / 
dabing / 55, 65 Kč
Režie: GUILLAUME IVERNEL, ARTHUR QWAK / Hrají: Vincent Lin-
don, Patrick Timsit, Rob Paulsen, Mary Matilyn Mouser, Philippe 
Nahon, Amanda Lear  ad.

Připravte se na průzkum ostrovů, kde nebezpečí číhá 
za každým rohem, na seznámení s nejstatečnějšími 
hrdiny a nejrychlejší běh svého života (ten budete 
nutně potřebovat, až se na vás pohrnou draci z obou 
stran Velké západní zdi)!

veno ve spolupráci s prodejnou Terryho ponožky.  
www.terryhoponozky.cz

Práce studentů 
výtvarného oboru 
SzeŠ a Gymnázia 
Staré Město
14. 5. - 21. 5. 2008                         foyer kina
Výstavené práce vznikly v hodinách výtvarné výcho-
vy a jsou průřezem tvorby prvních a druhých ročníků.  

Loutka a film
čtvrtek 15. 5. 
16.00 hod.
ČR / 120 min. / na průkazku 
zdarma, 40 Kč
Režie: JIŘI TRNKA, JAN 
ŠVANKMAJER, JIŘÍ BARTA 
ad.
Pásmo krátkých filmů: 
Jiří Trnka – Ruka; Jan Švan-
kmajer - Poslední trik pana 
Schwarcewalldea a pana Edgara, Do pivnice; Jiří Barta - Zaniklý svět 
rukavic + studentská tvorba VOŠ Zlín a hosté. Projekce je součástí 
přehlídky Na stejnú nitečku 2008 (Mezinárodní přehlídka 
loutkových a alternativních divadel malých forem).

Jiří Trnka
Český výtvarník a režisér animovaných filmů, ilustrátor, 
malíř a sochař. Jiří Trnka je spolu s H. Týrlovou a K. Zema-
nem tvůrcem českého animovaného filmu. Trnkův přínos 
spočívá v osvobození českého, ale i světového kresleného 
a loutkového filmu z amerického vlivu a v prosazení velké 
výtvarné náročnosti a v poetickém ladění.

Jan Švankmajer 
Režisér, scenárista, výtvarník a animátor, jedna z nejvý-
znamnějších žijících osobností českého filmu. Tvorba Jana 
Švankmajera je obtížně zařaditelná do nějakého umělecké-
ho proudu. Kromě své vlastní tvorby se podílí na filmech 
jiných tvůrců. Se svou ženou Evou Švankmajerovou patří 
mezi české pozdní surrealisty.

Jiří Barta
Úspěšný režisér, výtvarník a animátor svoji profesní 
budoucnost spojil se Studiem Jiřího Trnky, kde v 80. letech 
natočil několik vynikajících snímků, za něž získal řadu festi-
valových ocenění. Barta je od 80. let vedle Jana Švankma-
jera považován za nejvýraznější osobnost druhé generace 
českých animátorů. 

VOŠ Filmová Zlín  -  výběrové  uvedení nejlepších snímků školy 
+ představení aktivit s překvapivým hostem.

www.theatrludem.cz, www.filmovaskola.cz

Týden pro Zemi 
2008 aneb „Jak se 
člověk naučil sta-
vět“ 
23. 4. - 7. 5. 2008                           foyer kina

Jak naše okolí mění rozšiřující se zástavba, jak 
vnímáme její nárůst, kterých oblastí se dotýká… 
Výstava výtvarné a fotografické soutěže orga-
nizovaná Trnkou - Přírodovědným centrem při 
Domě dětí a mládeže ŠIKULA Uherské Hradiště. . 
www.ekoslovacko.cz, http://www.trnka.xf.cz/

Podoby grotesky
8. 5. - 30. 5. 2008                           foyer kina, 
sál (od 14.5.)
Doprovodná výstava k 10. ročníku Semináře 
archivního filmu představí unikátní kolekci filmo-
vých plakátů s motivem filmové grotesky. Připra-

Program 
pro veřejnost (výběr)

čtvrtek 8.5.
16.00 Dobrý voják Chaplin + Zahaleči
17.30 Moderní doba
20.00 Jede jede poštovský panáček

pátek 9.5.
11.00 Kachní polévka
14.00 Věroslav Hába: Vývoj americké grotesky
17.00 Helzapoppin‘
20.00 Petr Váša & Ty syčáci + Frigo plave
21.30 Komik bez úsměvu: Buster Keaton
23.00 Krvavý román

sobota 10.5.
9.00 Laurel a Hardy: Jin a jang grotesky
11.00 Playtime
14.00 Pavel Taussig: Groteska v Čechách
15.00 Chyťte ho! + živý hudební doprovod
17.00 Věroslav Hába: Ženy v americké grotesce
20.00 Petr Král: Groteska a Evropa
22.30 Ty který žiješ

neděle 11.5.
9.00 O patro výš
11.00 Cirkus
13.30 Jede jede poštovský panáček

Akreditovat se blížící na seminář můžete prostřednic-
tvím oficiálního webu na adrese www.archivniseminar.
cz, kde naleznete kompletní informace o semináři a 
programu.

Vybrané filmy lze navštívit i jednotlivě, tradičně se 
ovšem vyplatí klasická akreditace v délce jednoho až 
čtyř dnů. Základní cena letos činí 120 Kč na den, při 
uhrazení do 30. 4. pak o 30 Kč méně a využít lze i něko-
lika dalších slev.

Jednotlivé vstupné: 50 Kč (vlastníci průkazky ART nebo  
ZF Uh.Hradiště), ostatní 70 Kč.

Koncert

Xavier Baumaxa
čtvrtek 1. 5. ve 20.00                       klub Mír 
80 Kč předprodej, 100 Kč na místě
Litvínovský rodák, ústřední postava jednočlenné 
kapely, písničkář, showman s úchylným humorem 
a zdatný parodizér všeho masového, míří do hra-
dišťského klubu Míru, aby nám ve čtvrtek 1. května 
opět předvedl svou těžce popsatelnou koncertní 
one-man show. Básník a kytarový virtuos se sobě 
vlastním pohledem na svět se umí postavit ke hře 
na kytaru opravdu nevšedním způsobem, v jeho 
mluveném a zpívaném projevu není problém roz-
poznat hlas současných hvězd hudební scény. Tex-
ty prý vznikají vesměs výhradně na záchodě, v autě 
a koupelně. Jejich absurdita, prvoplánovité fráze a 

„nahlavupadlost“ v sobě skrývají jasný názor. Trefně 
a zároveň s velkým nadhledem se trefuje do lidské 
hlouposti. Hravé texty mají hodně z hip hopového 
přednesu a jedno je jisté, rozhodně vás nenechají 
chladnými. Chladným vás nenechá ani celkový pro-
jev „divnofolkaře“, kterému není cizí heavy metal, 
funky ani hip hop. Baumaxa je dokladem existence 
svobodného otevřeného člověka, poetického mago-
ra, kterému, zdálo by se, není nic svaté. Vstupenky lze již 
nyní zakoupit v obvyklých předprodejích. 

Připravujeme: 24.5. Hovory G: Jiří Bartoška, 26.6. Radim 
Hladík a Blue Effect - unplugged.

Filmové premiéry
20.5. – 21.5. Než si pro nás přijde 

USA 2007 / Režie: Rob Reiner
22.5. – 25.5. Kronika rodu Spiderwicků 

USA 2008 / Režie: Mark Waters
22.5. – 27.5. Speed Racer    

USA 2008 / Režie: Larry a Andy Wachowski
29.5. – 31.5. U mě dobrý              

ČR 2008 / Režie: Jan Hřebejk
30.5. – 31.5. Winx Club – Výprava do ztraceného Království 

Itálie, USA 2007 / Režie: Iginio Straffi

Zlatý fond
čt. 22.5. 16.00  Povolání: Reportér 

Francie, Itálie, USA, Španělsko 1975 / Režie: Michelan-
gelo Antonioni

čt. 29.5. 16.00  2001: Vesmírná odysea 
Velká Británie, USA 1968 / Režie: Stanley Kubrick

ARTkino 
pá. 16.5. 20.30 Mrtvá nevěsta Tima Burtona 

VB 2005 / Režie: Tim Burton        Letní kino Smetanovy sady
út. 20.5. 20.30 Než si pro nás přijde 

USA 2008 / Režie: Rob Reiner                      
st. 21.5. 20.00 Osvícení 

Velká Británie 1980 / Režie: Stanley Kubrick                                                                                            
út. 27.5. 20.00 Krtek  

Mexiko 1970 / Režie: Alejandro Jodorowski                                                                                         
 st. 28.5. 20.00 Dech                                  

 Jižní Korea 2007 / Režie: Kim-Ki-Duk

Bijásek
ne. 18.5. 15.30 Asterix a Olympijské hry 

Francie 2007 / Režie: Frédéric Forestier
pá. 23.5. 20.30 Ať žijí duchové               Letní kino Smetanovy sady
 ČR 1971 / Režie: Oldřich Lipský 
so 24.5. 20.30 Páni kluci                            Letní kino Smetanovy sady 

ČR 1975 / Režie: Věra Plívová-Šimková
ne 25.5. 15.30 Zahrada Jiřího Trnky a Břetislava Pojara                           

ČR 1974 – 1977  / Režie: Břetislav Pojar
ne 28.5. 15.30 Speed Racer                           

USA 2008 / Režie: Larry a Andy Wachowski

 
Více informací o programu 

naleznete na www.mkuh.cz

Ve druhé polovině  
května nabízíme

Nádherná groteska se sociálním 
podtextem a spoustou nezapome-
nutelných scén: jízda na kolečkových 
bruslích v obchodním domě, krmící 
stroj v továrně a především známá 
písnička s nesmyslným textem, v níž 
se vlastně poprvé ozval na plátně 
Chaplinův hlas.
Altamir - www.csfd.cz

Vpravdě unikátní dokument mapu-
jící mediální (ne)soukromí ikony čes-
kého občanství - Václava Havla. 120 
hodin materiálu pořízeného v letech 
1992 až 2006 skýtalo zajisté mnoho 
zajímavého a dalo se z něj sestřihat 
jistě i několik zajímavých celovečer-
ních filmů. Dokumentarista Pavel 
Koutecký byl jedním z těch šťastných 
umělců (podobně jako třeba foto-
graf Bohdan Holomíček), jehož si 
Václav Havel pustil k tělu a dovolil 
mu sbírat podklady pro zamýšlené 
dílo, v tomto případě časosběrný 
dokument na ploše více než deseti-
letí (u nás má takový projekt jen jedi-
nou obdobu - Manželské etudy paní 
Třeštíkové...svým charakterem ještě 
vzdáleně upomíná k unikátnímu čer-
nobílému dokumentu Karla Vachka 
Spřízneni volbou z roku 1968...).
Radek99 - www.csfd.cz

Mistrné převedení geniálního Dosto-
jevského díla na plátno. Naprosto 
excelentní výkony herců (Ivan Trojan, 
David Novotný, Radek Holub a další), 
výborně zvolené natáčecí prostory, 
geniální scénář (teď samozřejmě 
nemluvím o samotné hře, nýbrž o 
tom, co tam přidal Petr Zelenka).
Zik2 - www.csfd.cz

Tak tady měl někdo opravdu spoustu 
skvělých nápadů! Loutkový příběh, 
kde se tvůrci nesnaží skrýt vlákna, 
naopak z nich udělají fantastickou 
přednost! Velký zážitek!
Boogeyman- www.csfd.cz

Podoby grotesky
X. seminář archivního filmu
Uh. Hradiště, 8. - 11. 5. 2008

Tradice pořádání Semináře archivního filmu vznikla v 
80. letech v Litomyšli. Později byla tato tradice přeru-
šena a teprve v roce 1998 bylo na základě zkušeností z 
pořádání Semináře britského filmu (www.britskysemi-
nar.cz) navázáno v pořádání také seminářů archivních, 
které se rovněž konají v Uherském Hradišti. V letošním 
roce se seminář koná již podesáté.
Na čtyři květnové dny se můžete s kinem Hvězda pře-
nést do světa filmových grotesek. Od čtvrtka 8. května 
do neděle 11. května se totiž v Uherském Hradišti koná 
desátý ročník Semináře archivního filmu, letos věnova-
ný filmové grotesce. Vybrané filmy lze navštívit i jed-
notlivě, tradičně se ovšem vyplatí klasická akreditace 
v délce jednoho až čtyř dnů. V programu je zastoupe-
na jak tvorba klasických zástupců americké grotesky 
Bustera Keatona, Harolda Lloyda a Charlie Chaplina, tak 
i jejich evropských kolegů Maxe Lindera a dvojice Pat 
a Patachon. Ovšem nezůstane jen u klasické grotesky. 
Představeny budou totiž i snímky význačných autorů, 
kteří z postupů klasické grotesky výrazně čerpají. V pro-
gramu nebudou chybět ani zástupci českého prostředí, 
ať už to je groteskní poetika ve filmech Juraje Herze 
nebo filmová a televizní tvorba Ctibora Turby, Tomáše 
Vorla a Pražské pětky, Krvavý román Jaroslava Brabce 
nebo třeba legendární Komik a jeho svět s Milanem 
Nedělou.  Součástí programu budou také přednášky 
českých filmových historiků, kteří se dlouhodobě zabý-
vají žánrem grotesky a jejím vztahem k jiným filmovým 
žánrům. Mezi hosty semináře se má objevit básník a 
filmový historik Petr Král, filmoví historici Věroslav Hába 
a Pavel Taussig, divadelníci Ctibor Turba a Boris Hyb-
ner, filmař Juraj Herz a Tomáš Vorel, vyjednáno je také 
vystoupení Petra Váši s Těmi Syčáky, hudebníka Jiřího 
Hradila (Chorchestr, Tata Bojs) a Eliščina bandu herce a 
hudebníka Jana Budaře. V rámci doprovodného pro-
gramu proběhnou živá hudební vystoupení k vybra-
ným pásmům americké grotesky a divadelní program 
založený na pantomimě, která vychází ze stejných výra-
zových prostředků a principů jako filmová groteska.

www.archivniseminar.cz


