
nad svou sestrou, ale i nad samotnou Kateřinou Aragon-
skou. Chce se stát královnou Anglie.

Den,  
kdy se zastavila Země 
The Day the Earth Stood Still / USA 2008 / 103 min. / od 12 let / titulky 
/ ŠÚ / 80 Kč
Režie: SCOTT DERRICKSON / Hrají: Keanu Reeves, Jennifer Connelly ad.
Mysleli jsme, že Země je naše. Byla to chyba. V historii exis-
tuje mnoho příkladů střetů civilizací, po nichž ty méně 
vyspělé zanikly nebo byly zotročeny. V našem filmu jsme 
těmi méně vyspělými my, lidstvo. Film vypráví příběh 
mimozemšťana Klaatua (Keanu Reeves), který přicestuje 
na Zemi s jediným úkolem – zamezit lidstvu jeho organi-
zovanou sebedestrukci i za cenu nejvyšších obětí. Klaatu 
chce lidstvu pomoci, otázkou je, zda o to vlastně stojíme. 
Zatímco on chce jednat se světovými mocnostmi, naším 
jediným zájmem je zavřít jej do laboratoře a vědecky ho 
prozkoumat. Na útěku z laboratoře ho doprovází astro-
bioložka Helen (Jennifer Connelly), která spolu se svým 
nevlastním synem uvízne v Klaatuově poslání. Film Den, 
kdy se zastavila Země je remakem klasického stejnojmen-
ného filmu z roku 1951, který natočil Robert Wise. Nové 
podoby se ujal Scott Derrickson. Reevesovo ztvárnění 
postavy Klaatua, mimozemšťana, který se začíná polidšťo-
vat, je temnější než přístup Michaela Rennieho, který jej 
hrál v původní verzi. V novém filmu se vám Země doslova 
ztrácí pod nohami… 

Austrálie 
Australia / USA 2008 / 165 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 90 Kč
Režie: BAZ LUHRMANN / Hrají: Hugh Jackman, Nicole Kidman, David 
Wenham, Bryan Brown, Bruce Spence, Jack Thompson, Bill Hunter ad.

Příběh o nenávisti a lásce, o přátelství a intrikách, o pozná-
ní sebe sama a vůli změnit svůj život. Anglická aristokratka 
Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman) žije svůj život v prostře-
dí povrchní dokonalosti. Manželství bez lásky a dětí ji při-
pravilo o víru ve vše, co kdy mělo smysl. Její tvrdohlavost 
ji dohání k cestě na druhý konec světa: z Londýna odjíždí 
do zastrčeného Darwinu uprostřed Austrálie. Tady chce 
konečně usvědčit svého muže, o kterém je přesvědčena, že 
ji podvádí. Záminkou pro její cestu se stává záchrana velké 
farmy Faraway Downs, kterou v Austrálii zdědila a která je 
na pokraji bankrotu. Jediným způsobem, jak zabránit záni-
ku farmy, je přehnat stádo patnácti set koní drsným středo-
zemím až na druhý konec Austrálie. Tento téměř neusku-
tečnitelný plán může Sarah podniknout jedině s pomocí 
místního chovatele dobytka Drovera (Hugh Jackman). Ten 
se stává jejím neochotným průvodcem rozlehlou, drsnou 
krajinou severní Austrálie. Drover je stejně drsný a nevy-
chovaný, jako je Sarah kultivovaná a uhlazená. Ale je také 
stejně vášnivý, jako je Sarah chladná. Vlivem mocné a krás-
né australské krajiny a díky vztahu s malým Nullahem Sarah 
postupně nachází samu sebe a mění se v ženu, kterou vždy 
chtěla být. Její problematický vztah k Droverovi se mění ve 
váhavý respekt, obdiv a nakonec v lásku. Do jejich života 
ale vstoupí ničivá válka. Poprvé v životě má Sarah důvod za 
něco bojovat. Bojuje s veškerou vášní, odvahou a odhodlá-
ním, aby zachránila ty, které miluje. 

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. ledna
leden 1

Ohlédnutí  aj 
výhledy

Zas je jeden rok života za námi a jako 
mnozí z vás také my v kině se už 

potřetí pustíme do Ohlédnutí. Opět pů-
jde o nedělní (skoro)tříkrálové odpo-

ledne a večer 4. ledna. V tento den 
zveme všechny k nám do kina Hvěz-
da, aby si tříkrálově připili a účastnili 
se vernisáže kolektivní výstavy právě 

na téma fotografické burzy událostí a 
okamžiků roku 2008. Tato událost se 
už pomalu stává jakýmsi slováckým 

pressfotem, ale věřím, že si stále ucho-
vá ducha domáckosti a pospolitosti 
a bude opět jednou z úplně prvních 

příjemných kulturních akcí  
nového roku. 

Vedle výstavy fotografií se už stalo tra-
dicí, že se navečer ohlédneme za uply-

nulým rokem také s živou hudbou a 
folklorem. Letos to nebude Hradišťan, 
ale nově se na střídačku budem letos 
ohlédat po horňácku. Vedle horňácké cim-

bálové muziky Petra Mičky se můžete těšit 
na oslavence Martina Hrbáče a Břetislava 
Rychlíka, pozvaní jsou také další hosté, 

zpěváci (Martin Čambal, Eva Grombířová, 
Martin a Mirek Drlíkovi, Veronika Malatinco-

vá). Vystoupí také k horňácku mající 
vřelý vztah Vladimír Merta a Jana Lewitová.

Dva dny na to, 6. ledna, nastartujeme 
také novou kalendářní sezónu Filmo-

vého klubu. Za zahajovací projekci, 
po níž bude následovat malý ARTraut 

jsme zvolili vítězný snímek MFF Can-
nes 2008, francouzský film Mezi zdmi. 

Jako hosta jsme si pozvali filmového 
publicistu Michala Procházka, jenž má 

čerstvé zážitky ze setkání s režisérem 
tohoto pozoruhodného filmu. A těšit 

se už můžete i na další Projekt 100.

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

Smetanovy sady (park)                 
Letní kino

filmový doprovod i oživení 
Hradišťského kulturního 

léta

Sněženky a machři  
po 25 letech
ČR 2008 / 104 min. / přístupný / 85 Kč
Režie: VIKTOR TAUŠ / Hrají: Jan Antonín Duchoslav, Michal Suchánek, 
Václav Kopta, Veronika Freimanová, Radoslav Brzobohatý ad.
Co uděláte, aby se Vaše 25 let stará platonická láska stala 
skutečnou? Možná všechno a možná nic, možná zjistíte, že 
to, co se za 25 let nestihlo, se už nezvládne… Sněženky a 
machři jdou ve stopách životů hlavních hrdinů v době, kte-
rá všechno změnila. Jak prošli jejími nástrahami a jaké šrá-
my to na nich zanechalo? Kam chtěli jít, kam došli a kam 
ještě dojdou? Jsme opět na horské chatě, kde se všichni po 
letech scházejí a opět zažijí mnoho nezapomenutelných 
chvil. Na horách se setkávají někdejší spolužáci, aby se vidě-
li, aby si zavzpomínali a aby sami sebe ujistili v tom, že to s 
nimi ještě není tak hrozné, protože ty někdejší holky a klu-
ky si stále nesou v sobě. Co na tom, že už uběhlo mnoho let, 
co na tom, že se změnil svět i všichni účastníci někdejšího 
lyžařského kurzu, z něhož se časem stala legenda.

Rallye smrti
Death Race / USA 2008 / 105 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: PAUL W. S. ANDERSON / Hrají: Jason Statham, Ian McShane, Jacob 
Vargas, Joan Allen, Jason Clarke, Tyrese Gibson, Robert LaSardo ad.
Kdo přežije, vyhraje. Internetové stránky projektu Rallye 
smrti patří mezi ty nejnavštěvovanější. Běží na nich online 
přenos nejbrutálnějších automobilových závodů v historii. 
Jejich aktéry jsou „obyvatelé“ jedné z nejtěžších amerických 
věznic. Pravidla jsou jednoduchá - rychle, zběsile a co nej-
bezohledněji dojet do cíle jako první. Stačí pětkrát vyhrát a 
místo medaile vám dají svobodu. Prohrát ovšem většinou 
znamená zemřít - v hořícím vraku auta, pod koly silnější-
ho soupeře nebo s kulkou v hlavě. Střílení čímkoliv je totiž 
během závodu povoleno. Paul W. S. Anderson, režisér a 
producent drsných sérií Vetřelec vs. Predátor a Resident Evil, 
oprášil populární thriller Death Race 2000, vtiskl mu tempo 
21. století a navrch přidal skoro už profesionálního filmo-
vého řidiče Jasona Stathama (oba díly Kurýra). Posilovnou 
vyrýsovaný britský drsňák tu hraje Jensena Amese, bývalé-
ho slavného automobilového závodníka. Do basy se dostal 
za vraždu, kterou nespáchal. Bezskrupulózní ředitelka věz-
nice mu nabídne lákavý úkol. Ukrytý v děsivé masce by měl 
dublovat legendárního závodníka Frankensteina, který byl 
hlavním důvodem toho, proč byla Rallye smrti tolik popu-
lární. Stačí vyhrát jeden závod, a Frank se vrátí na svobodu. 
Bude ale muset dokázat víc, než jen točit volantem a šlapat 
na plyn. Bude muset zabíjet.

Saw V 
Saw V / USA 2008 / 92 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč
Režie: DAVID HACKL / Hrají: Tobin Bell, Scott Patterson, Costas Mandylor, 
Julie Benz, Mark Rolston ad.
V SAW V pokračuje Hoffman v práci Jigsawa. „Skládačko-

vý vrah“ se vrací, přestože už ho spravedlnost několikrát 
předtím odepsala. Jeho tajemství je však skoro prozrazeno 
a on se musí vydat na lov, aby zabránil svému prozrazení. 
Po stopách se mu totiž vydává ambiciózní detektiv, který 
jako zázrakem unikl z vrahovy poslední pasti a během své-
ho vyšetřování se dozvídá krutou pravdu... Saw 5 je pátý díl 
hororové série, kde spousta lidí zemře bizarně nápaditými 
způsoby.

Labyrint lží
Body of Lies / USA 2008 / 128 min / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 
Režie: RIDLEY SCOTT / Hrají: Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark 
Strong, Golshifteh Farahani, Oscar Isaac ad.
Je nejlepším mužem amerických zpravodajských služeb v 
oblasti, schopen vyjednávat a pohybovat se v zónách, ze 
kterých se dostane živý málokdo. Roger Ferris (Leonardo 
DiCaprio) je muž bez identity, který svěřuje svůj život chlad-
nému hlasu na druhém konci telefonní linky. CIA veterán 
Ed Hoffman (Russell Crowe) zase vede válku od počítače ve 
svém obývacím pokoji na předměstí a řídí každý Ferrisův 
pohyb. A jedné z nejlepších zpravodajských služeb uniká 
vůdce teroristů, který připravuje bombové útoky po celém 
světě. Aby ho vylákal na „světlo“, bude muset Ferris pronik-
nout do světa nelegálních financí a zoufalých mučedníků 
a vytvořit křehké spojenectví s velitelem Jordánských spe-
ciálních operací. Jeho úkol ho zavede do Iráku, Jordánska, 
Washingtonu a Dubaje. Nicméně čím blíže se Ferris dostává 
ke svému cíli, tím častěji se ocitá v situacích, ve kterých platí, 
že spojenci jsou jen tak dobří jako jejich poslední podvod a 
důvěra se stává tou nejnebezpečnější taktikou.

Madagaskar 2:  
Útěk z Afriky 
Madagascar: Escape 2 Africa / USA 2008 / 86 min. / přístupný/ dabing 
/ 75 Kč
Režie: ERIC DARNELL, TOM MCGRATH / V českém znění: Filip Blažek, Filip 
Švarc, Miroslava Pleštilová, Václav Vydra, Zbyšek Pantůček ad.
Stále spolu. Stále ztracení. K natočení animované komedie 
Madagaskar 2 měli její tvůrci dva dobré důvody. Prvním 
bezpochyby byly tržby, které film vynesly na první místo 
žebříčku úspěšnosti rodinných snímků roku 2005. Druhým 
důvodem se stal fakt, že hlavní hrdinové, hýčkané hvězdy 
newyorské zoo, tragicky zakysli na titulním ostrově u afric-
kých břehů a takový osud jim žádný divák určitě nepřál. 
Jenže pokračování jim připravilo taková dobrodružství, že 
ve srovnání s nimi by byl doživotní pobyt na Madagaskaru 
tou příjemnější variantou. Vzpomínáte si na trosky letadla 
zaklíněné v koruně obřího baobabu, které lemuří král Juli-
án používal coby trůní sál? Tak přesně to se stane klíčovou 
součástí geniálního únikového plánu, který vymysleli vyna-
lézaví tučňáci. Na cestu domů se kromě nich vydávají i lev 
Alex, zebra Marty, hrošice Glorie, žirafák Melman a šimpan-
zi Phil s Masonem. Doprovázejí je král Julián, jeho pobočník 
Maurice a capart Mort, kteří chtějí poznat, jak to v tom civi-
lizovaném světě chodí. Start pospravovaného letadla pro-
běhne hladce, jenže o dalším průběhu letu se to říct nedá... 
K práci na pokračování Madagaskaru se vrátila drtivá větši-
na členů štábu, který připravoval jedničku. 

Králova přízeň 
The Other Boleyn Girl / USA 2008 / 115 min. / od 15 let / tit. / ŠÚ / 70 Kč
Režie: JUSTIN CHADWICK / Hrají: Natalie Portman, Scarlett Johansson, 
Eric Bana, Jim Sturgess, Kristin Scott Thomas, Mark Rylance ad.
Jediné, co se může postavit mezi dvě sestry, je království. 
Historický výpravný velkofilm Králova přízeň se odehrává 
na dvoře Jindřicha VIII. Zrada i milostné vztahy se odvíjejí 
na pozadí událostí, které odstartovaly anglickou reforma-
ci. Strhující příběh plný lásky, touhy a intrik vypráví o vzta-
hu dvou sester, Anny (Natalie Portman) a Mary (Scarlett 
Johansson) Boleynových, které bojují o přízeň krále (Eric 
Bana). Život mladičké Mary je lemován rozhodnutími jejího 
otce a strýce. Ve chvíli, kdy se král začne ohlížet po milence, 
mají Boleynovi v ohni hned dvě želízka. Jejich cestu vzhů-
ru po společenském žebříčku nesmí nic ohrozit. V dobách, 
kdy o osudu žen rozhodovala rodina, Mary následovala 
pravidla a Anna se rozhodla vzepřít. Touží zvítězit nejen 

Naše tipy 
Sněženky a machři po ...
pátek 2. 1. - neděle 11. 1.
Nevstoupíš dvakrát do téže chaty.

Vernisáž Ohlédnutí 2008 
a Tříkrálový koncert  
neděle 4.1. od 16.30 (koncert od 18.00)
Na vernisáž kolektivní fotografické výstavy naváže Tříkrá-
lový koncert - letos po horňácku.

Zahájení sezóny ARTu
úterý 6. 1. od 19.00
Od 19.00 ART přípitek, v 19.30 vítězný film z MFF v Can-
nes 2008 - Mezi zdmi, po filmu ARTraut s živou hudbou.. 

T

1. čt nehrajeme
2. pá 17.00 Sněženky a machři po 25 letech  – ČR 2008 / 104 min. / přístupný / 85 Kč

19.00 Sněženky a machři po 25 letech  – ČR 2008 / 104 min. / přístupný / 85 Kč

21.00 Rallye smrti – USA 2008 / 105 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

3. so 17.30 Sněženky a machři po 25 letech – ČR 2008 / 104 min. / přístupný / 85 Kč

20.00 Rallye smrti – USA 2008 / 105 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

4. ne 16.30 Ohlédnutí 2008 (4. - 25.1.)  a Tříkrálový přípitek –  foyer kina Hvězda Vernisáž

18.00 Tříkrálový koncert - tentokrát po horňácku – 140 Kč (předprodej), 160 Kč Koncert

5. po 17.30 Sněženky a machři po 25 letech – ČR 2008 / 104 min. / přístupný / 85 Kč

20.00 Saw V – USA 2008 / 92 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč

6. út 17.30 Sněženky a machři po 25 letech  – ČR 2008 / 104 min. / přístupný / 85 Kč

20.00 Saw V – USA 2008 / 92 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč  / Hvězdička

19.00 Zahajovací ART přípitek ART

19.30 Mezi zdmi + úvod: filmový publicista M. Procházka –  Francie 2008 / 128 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 60, 70 Kč ART

6. út 21.30 Zahajovací malý ARTrautík s hudbou ART

7. st 15.30 Dva mrazíci – ČR 1954 / 61 min. / 25, 35 Kč Bijásek

17.00 Saw V – USA 2008 / 92 min. / od 15 let / titulky / 70 Kč  
t 18.30 Sněženky a machři po 25 letech  – ČR 2008 / 104 min. / přístupný / 85 Kč

20.15 Chaotická Ana – Španělsko 2007 / 118 min. / titulky / 65, 75 Kč ART

8. čt 16.00 Sloní muž – Velká Británie 1980 / 125 min. / titulky / na průkazku zdarma / 50 Kč ZF

18.15 Sněženky a machři po 25 letech  – ČR 2008 / 104 min. / přístupný / 85 Kč

20.00 Labyrint lží – USA 2008 / 128 min / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 

9. pá 17.30 Labyrint lží–  USA 2008 / 128 min / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 

20.00 Sněženky a machři po 25 letech  – ČR 2008 / 104 min. / přístupný / 85 Kč

10. so 17.30 Sněženky a machři po 25 letech  – ČR 2008 / 104 min. / přístupný / 85 Kč

20.00 Labyrint lží –USA 2008 / 128 min / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 

11. ne 14.30 Výroba prstových maňásků - broučků Malovásek

15.30 Broučci… a byla zima – ČR 1946 – 1981 / 70 min. / kreslený / 25, 35 Kč Bijásek

17.00 Sněženky a machři po 25 letech  – ČR 2008 / 104 min. / přístupný / 85 Kč

20.00 Labyrint lží – USA 2008 / 128 min / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč  

12. po 16.00 Madagaskar 2: Útěk z Afriky – USA 2008 / 86 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

17.45 Labyrint lží – USA 2008 / 128 min / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 

20.00 Králova přízeň – USA 2008 / 115 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč

13. út 16.00 Madagaskar 2: Útěk z Afriky – USA 2008 / 86 min. / přístupný / dabing / 75 Kč

17.45 Králova přízeň – USA 2008 / 115 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč

20.00 Labyrint lží – USA 2008 / 128 min / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč / Hvězdička

20.00 Tokio – Jižní Korea, Japonsko, Francie, Německo 2008 / 110 min. / titulky / 55, 65 Kč ART

14. st 15.30 Madagaskar 2: Útěk z Afriky – USA 2008 / 86 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč Bijásek

17.30 Labyrint lží – USA 2008 / 128 min / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 

20.00 Králova přízeň – USA 2008 / 115 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč ART

15. čt 16.00 Vozka smrti + hudba V. Václavek, M. Dvořáček – Švédsko 1921 / 93 min. / tit. / na průkazku zdarma, 60 Kč ZF

17.30 Den, kdy se zastavila Země –  USA 2008 / 103 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 
19.30 Vladimír Václavek, Miloš Dvořáček –  na průkazku ZF 40 Kč, 80 Kč  / Mír Koncert

19.30 Austrálie – USA 2008 / 165 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 90 Kč 
16. pá 16.00 Sobík Niko – Finsko, Dánsko, Německo 2008 / 75 min. / přístupný / animovaný / dabing / 60 Kč

17.30 Austrálie – USA 2008 / 165 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 90 Kč 
20.30 Den, kdy se zastavila Země –  USA 2008 / 103 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 

17. so 16.00 Sobík Niko –  Finsko, Dánsko, Německo 2008 / 75 min. / přístupný / animovaný / dabing / 60 Kč

17.30 Den, kdy se zastavila Země –  USA 2008 / 103 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč 
19.30 Austrálie – USA 2008 / 165 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 90 Kč 

18. ne 14.30 Voňavé obrázky z koření – vysypávání  obrázků z různých druhů koření Malovásek

15.30 Sobík Niko – Finsko, Dánsko, Německo 2008 / 75 min. / přístupný / animovaný / dabing / 50, 60 Kč Bijásek

17.00 Austrálie – USA 2008 / 98 min. / od 15 let / titulky / 90 Kč

20.00 Den, kdy se zastavila Země –  USA 2008 / 103 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč

Filmové premiéry a novinky



je polapen a souzen soudem stejně podivným jako je on 
sám. TŘESOUCÍ SE TOKIO - Hrdinou snímku je hikikomori 

– jako mnoho dalších Japonců se rozhodl zrušit kontakt s 
venkovním světem. Když však v jeho bytě omdlí dívka, kte-
rá mu donáší pizzu, stane se něco neuvěřitelného – zami-
luje se. Dokáže překročit hranici, jež ho dělí od okolního 
světa?

Králova přízeň 
středa 14. 1. 
20.00 hod.
The Other Boleyn Girl / USA 
2008 / 115 min. / od 15 let / 
titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
Režie: JUSTIN CHADWICK 
/ Hrají: Natalie Portman, 
Scarlett Johansson, Eric 
Bana, Jim Sturgess, Kristin 
Scott Thomas, Mark Rylan-
ce, Ana Torrent ad.
Jediné, co se může 
postavit mezi dvě sest-
ry, je království. His-
torický výpravný vel-
kofilm Králova přízeň 
se odehrává na dvo-
ře Jindřicha VIII. Zrada 
i milostné vztahy se 
odvíjejí na pozadí udá-
lostí, které odstartova-
ly anglickou reformaci. 
Strhující příběh plný 
lásky, touhy a intrik 
vypráví o vztahu dvou sester, Anny (Natalie Portman) a 
Mary (Scarlett Johansson) Boleynových, které bojují o pří-
zeň krále (Eric Bana). Život mladičké Mary je lemován roz-
hodnutími jejího otce a strýce. Ve chvíli, kdy se král začne 
ohlížet po milence, mají Boleynovi v ohni hned dvě želíz-
ka. Jejich cestu vzhůru po společenském žebříčku nesmí 
nic ohrozit. V dobách, kdy o osudu žen rozhodovala rodi-
na, Mary následovala pravidla a Anna se rozhodla vzepřít. 
Touží zvítězit nejen nad svou sestrou, ale i nad samotnou 
Kateřinou Aragonskou. Chce se stát královnou Anglie.

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Mezi zdmi + úvod: 
filmový publicista 
Michal Procházka  
úterý 6. 1.
19.30 hod.
Entre les murs / Francie 
2008 / 128 min. / od 12 let / 
titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč 
Režie: LAURENT CANTET / 
Scénář: François Bégaudeau 
/ Kamera: Pierre Milon / 
Hrají: François Bégaudeau, 
Nassim Amrabt, Laura 
Baquela, Cherif Bounaïdja 
Rachedi, Juliette Demaille 
ad.
Žáci střední školy v jed-
né z problematických 
pařížských čtvrtí vedou 
dialogy s učitelem pro-
sazujícím neobvyk-
lé výchovné metody. 
Mladý francouzštinář 
François vyučuje na 
střední škole, která 
patří k těm problema-
tičtějším. Odvážně se 
s Esmeraldou, Sou-
leymanem, Khoumbou 
a ostatními studenty 
pouští do podnětných 
slovních střetů, jakoby 
mu šlo o pouhé tříbe-
ní jazyka. Jsou to však 
spíše lekce demokra-
cie. Ale cesta k její-
mu pochopení může 
někdy vést po velmi tenkém ledě. Námět filmu vychází ze 
stejnojmenné knihy, jejíž autor Francois Bégaudeau, spor-
tovní redaktor a někdejší učitel francouzštiny na střední 
škole, ztvárnil ve filmu taky jednu z hlavních rolí. Film získal v 
roce 2008 hlavní cenu Zlatou palmu v Cannes. 

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

Výstavy

Startuje ART, za dveřmi je Václavek a Projekt 100
K lednu už tradičně patří zahájení nové sezóny našeho filmového klubu a nejinak je tomu i letos. V úterý 6. ledna na vás čeká 
loňský vítěz z Cannes - film Mezi zdmi a k tomu navíc i malé zahájení nové klubové sezóny s přípitkem a živou hudbou. Věříme, 
že vysoko nasazené laťce úvodního snímku dostojí na další tituly. Najdete mezi nimi novinku Chaotická Ana z dílny slavného 
Julia Medema, s jehož snímky i jím osobně jste se mohli setkat v rámci letošní Letní filmové školy. Z Madridu se přesuneme do 
Tokia, kde se odehrává stejnomenná snímek složený ze tří povídek volně inspirovaných touto metropolí. Za pozornost určitě 
stojí, že autorem jedné z nich je fantazií překypující Michel Gondry. Z Tokia se následně přesuneme na dvůr Jindřicha VIII. Nata-
lie Portman a Scarlett Johansson rozehrají historické milostné drama plné kvalitních hereckých výkonů - to vše ve filmu 
Králova přízeň. Polovina měsíce, přesněji čtvrtek 15. ledna bude patřit muzikantské dvojici Vladimír Václavek a Miloš Dvořáček. 
Duo nejprve živě doprovodí slavný němý film Vozka smrti, večer pak svůj um tito skvělí muzikanti předvedou v klubu Mír. 
Těšte se i na druhou polovinu ledna: od 22. 1. totiž ART ovládnou filmy přehlídky Projekt 100 - 2009.   

Vladimír Václavek, 
Miloš Dvořáček
čtvrtek 15. 1. 19.30 hod. | klub Mír
na průkazku ZF 40 Kč, 80 Kč
Vladimír Václavek patří k nejvýznamnějším posta-
vám tzv. „brněnské alternativní scény“ a má za sebou 
skutečně bohatou muzikantskou dráhu. Vedle Pav-
la Fajta nebo Ivy Bittové byl jedním z tvůrců brněn-
ské alternativy. S bubeníkem Milošem Dvořáčkem 
se setkal v téměř jazzovém seskupení Ivy Bittové 

„Čikori“ a později společně založili trio V.R.M., ze kte-
rého časem vykrystalizovalo sehrané duo. Základem 
jejich společné hudby zůstává Václavkova kytara, 
lehce dokreslující základní melodii, a téměř recitativ-
ní, klidný způsob zpěvu s důrazem na význam a sou-
znění s hudbou. Tento jeho zemitý melodický základ 
pak živelně rozvíjí a obohacuje právě Miloš Dvořáček, 
mimořádně talentovaný bubeník.

Filmové premiéry
19. 1. - 21. 1. Kdopak by se vlka bál
   ČR 2008 / Režie: MARIA PROCHÁZKOVÁ
22. 1. -  28. 1. Cesta na měsíc - 3D 
   Belgie 2008 / Režie: BEN STASSEN 
22. 1. - 24. 1. Quantum of Solace 
   USA, Velká Británie 2008 / Režie: MARC FORSTER 
24. 1. -  28. 1. Stmívání 
   USA 2008 / Režie: CATHERINE HARDWICK 
29. 1. - 31. 1. Peklo s princeznou
   ČR 2008 / Režie: MILOSLAV ŠMÍDMAJER 
29. 1. - 31. 1. Veřejný nepřítel č. 1 
   Francie, Kanada, Itálie 2008 / Režie: J.-F. RICHET 

ARTkino                                                                          
st  21. 1. 20.00 Kdopak by se vlka bál
   ČR 2008 / Režie: MARIA PROCHÁZKOVÁ 
pá 23. 1. 20.00 Psycho  (Projekt 100-2009)
   USA 1960 / Režie: ALFRED HITCHCOCK 
út 27. 1. 20.00 Anténa  (Projekt 100-2009)
   Argentina 2007 / Režie: ESTEBAN SAPIR 
st 28. 1. 20.00, čt 29. 1. Upír Nosferatu  (Projekt 100-2009)
   Německo 1922 / Režie: FRIEDRICH W. MURNAU 

 Zlatý fond
čt 22. 1. 16.00 Farma zvířat (Projekt 100-2009)
    Velká Británie 1954 / Režie: J. BATCHELOR, J. HALAS 
čt 29. 1. 16.00 Upír Nosferatu (Projekt 100-2009)
    Německo 1922 / Režie: FRIEDRICH W. MURNAU 

Bijásek
ne 18. 1. 15.30 Sobík Niko 
   Finsko, Dánsko, SRN 2008 / Režie: MICHAEL HEGNER 
 st 21. 1. 15.30 Jen počkej zajíci! 
    SSSR 1969 / Režie: V. KOTĚNOČKIN, S. RUSAKOV 
 
         Více informací o programu

naleznete na www.mkuh.cz

V druhé polovině  
ledna nabídneme

Je skutečně velkým paradoxem, že 
nejrealističtější a nejlepší film o 
problémech současného českého 
školství natočí Francouzi. Nikdy by 
mne jako českého učitele nenapadlo, 
že se budu dívat na svého filmové-
ho francouzského kolegu a tak moc 
v něm uvidím sebe. ... Laurentu 
Cantetovi se především nezvykle 
přesně podařilo vystihnout typologii 
složení průměrné třídy - nadaný a 
inteligentní Číňan (v české lokalizaci 
Vietnamec) sedící vždy vpředu, pro-
blémoví přistěhovalci z jihofrancouz-
ských departmentů (u nás Romové) 
sedící naopak vždy až vzadu co nej-
dále od katedry, pro které je nepře-
konatelným problémem již mnohdy 
jen přinést si pomůcky či vypracova-
né domácí úkoly - jsou také zdrojem 
konfliktů; avšak agrese, alespoň 
tedy podle mé očité zkušenosti, je u 
nás spíše výsadou bílých českých dětí 
z rodin ze dna sociálního žebříčku.
Radek99 - www.csfd.cz

Chaotická Ana 
středa 7. 1.
20.15 hod.
Caótica Ana / Španělsko 
2007 / 118 min. / titulky / 
65, 75 Kč
Režie: JULIO MEDEM / Scé-
nář: Julio Medem / Kame-
ra: Mario Montero / Hudba: 
Jocelyn Pook / Hrají: Char-
lotte Rampling, Lluís Homar, 
Juanma Lara ad.
Hlavní hrdinkou Mede-
mova filmu je mladá 
dívka Ana, která spolu 
se svým otcem žije na 
Ibize. Musí však rodný 
ostrov opustit a odstě-
hovat do Madridu, aby 
mohla začít kariéru 
jako malířka. Spolu s 
ní cestujeme časem 
a vidíme čtyři roky z 
jejího života. Období 
mezi 18 a 22 narozeni-
nami. Odpočítáváním 
dalších dnů jak v hyp-
nóze nám Ana doka-
zuje, že její existence 
je vlastně ve skuteč-
nosti pokračováním 
existence jiných mla-
dých žen, které všech-
ny tragicky zemřely ve 
věku 22 let. Teď se staly 
součástí Anina podvě-
domí, součástí chaosu, 
který ji každým dnem 
pohlcuje stále víc. Slav-
ný španělský režisér a scenárista Julio Medem (Sex a Lucia, 
Země, Milenci ze severního pólu) byl hostem letošní Letní 
filmové školy.

Tokio! 
úterý 13. 1.
20.00 hod.
Tokyo! /Jižní Korea, Japon-
sko, Francie, Německo 2008 
/ 110 min. / titulky / 55, 65 
Kč
Režie: JUN-HO BONG, 
MICHEL GONDRY, LEOS CA-
RAX / Hrají: Satoshi Tsu-
mabuki, Yû Aoi, Teruyuki 
Kagawa, Ayumi Ito, Julie 
Dreyfus, Denis Lavant ad.
Tři krátké fantastické 
filmy volně inspirova-
né Tokiem. Tokio! je 
symfonií tří odlišných 
rytmů reflektujících 
obraz této jedinečné 
metropole. INTERIOR 
DESIGN – Surrealistic-
ká bajka mladého páru, 
který se přistěhoval do 
Tokia, aby našel svou 
budoucnost. Chlapco-
vy ambice jsou jasné 

– chce točit filmy. Dív-
ka pluje bez kontroly 
svým životem. Oba se 
pomalu potápějí do 
tohoto obrovského 
velkoměsta. Vše se změní, když se osamocená dívka začne 
měnit v … HOVNO – Záhadný muž šíří svými iracionální-
mi a provokativními činy paniku na ulicích Tokia. „Nestvůra 
kanálů“, jak mu říkají media, zvedla vlnu odporu. Nakonec 

Dva mrazíci
středa 7. 1. 15.30 hod.
ČR 1954 / 61 min. / 25, 35 Kč
Režie a výtvarník: JIŘÍ TRNKA / Mluví: J. Werich a V. Burian. 

Veselé taškařice dvou mrazíků a jiné pohádkové příběhy 
k tomu: Dva mrazíci, Dvanáct měsíčků, Jabloňová panna, Pan Pro-
kouk přítel zvířátek, Král a skřítek.

Výroba prstových 
maňásků
neděle 11. 1. 14.30 hod.
Zhotovení maňásků broučků z papíru, textilu.

Broučci… a byla 
zima
neděle 11. 1. 15.30 hod.
ČR 1946 – 1981 / 70 min. / kreslený / 25, 35 Kč
Režie a výroba: J.TRNKA, Z.MILER, E.HOFMAN, V. BEDŘICH.  

Pásmo pohádek: Zvířátka a Petrovští – známá pohádka ve 

štěvují výuku plavání v plavecké škole v Uherském 
Hradišti a v Uherském Brodě. Spolu s vernisáží si při-
pomeneme i 15. výročí založení Plavecké školy Uher-
ské Hradiště. Srdečně všechny zve kolektiv plavecké 
školy.

Bilanční výstava 
Malovásku (září 
2008 -  leden 2009)
28. 1. – 18. 2. | kino Hvězda
Výtvarné práce malých „nedělních“ autorů kina Hvěz-
da za období září 2008 -  leden 2009. Vernisáž výstavy ve 
středu 28. 1. od 15 hodin.

.

výtvarném podání Jiřího Trnky s verši Františka Hrubína. 
Broučci – Byl podzim, Loučení, A byla zima.  Krtek o vánocích – o tom 
jak se krtkovi podaří přelstít drzou a nenechavou vránu. 
O pyšné noční košilce – pohádka Josefa Čapka o nemocném 
psíku, kterému kočička vypravovala pohádku o pyšné 
noční košilce. Jak postavit  sněhuláka – o malé holčičce, která 
touží po zasněžené krajině, aby mohla vyzkoušet vánoční 
dárky. Její přání splní ledoví mužíčci. Jak křeček snědl dědu Mrá-
ze – o zahanbeném křečku, který chtěl mít vše pro sebe.

Madagaskar 2: 
Útěk z Afriky 
středa 14. 1. 15.30 hod. 
USA 2008 / 86 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč
Režie: ERIC DARNELL, TOM MCGRATH / V českém znění: Filip Blažek, Filip 
Švarc, Miroslava Pleštilová, Václav Vydra, Zbyšek Pantůček ad.

Stále spolu. Stále ztracení. K natočení animované kome-
die Madagaskar 2 měli její tvůrci dva dobré důvody. Prv-
ním bezpochyby byly tržby, které film vynesly na první 
místo žebříčku úspěšnosti rodinných snímků roku 2005. 
Druhým důvodem se stal fakt, že hlavní hrdinové, hýč-
kané hvězdy newyorské zoo, tragicky zakysli na titulním 
ostrově u afrických břehů a takový osud jim žádný divák 
určitě nepřál. Jenže pokračování jim připravilo tako-
vá dobrodružství, že ve srovnání s nimi by byl doživotní 
pobyt na Madagaskaru tou příjemnější variantou. 

Sloní muž
čtvrtek 8. 1. 
16.00 hod.
The Elephant Man / Velká 
Británie 1980 / 125 min. / 
titulky / na průkazku zdar-
ma, 50 Kč
Režie: DAVID LYNCH / Scé-
nář: Eric Bergren / Kamera: 
Freddie Francis / Hudba: 
John Morris / Hrají: Anthony 
Hopkins, John Hurt, Anne 
Bancroft, John Gielgud, 
Wendy Hiller, Freddie Jones, 
Dexter Fletcher, Kathleen 
Byron ad.
Jedná se o Lynchův 
druhý, komerčně 
neobyčejně úspěšný 
film. Příběh znetvoře-
ného muže, natoče-
ný podle vzpomínek 
pamětníků F. Trevese 
a A. Montagua. Lynch 
v něm projevil zálibu v 
bizarnosti a krutosti, patrnou už v jeho prvotině. Osud Joh-
na Merricka, „sloního muže“, který skutečně žil na přelomu 
století, je však líčen s akcentem na humanistické vyznění 
příběhu jeho utrpení. D. Lynch pojal film jako odsouzení 
předpojatosti společnosti vůči „nenormalitě“ a jako výzvu 
k přijímání odlišnosti. Film je černobílý a kamera F. Francise 
mu dává expresionistické ladění souznějící s jeho drama-
tickým obsahem. Osud nešťastného „sloního muže“, opo-
vrhovaného, vysmívaného, zkoumaného, jako přírodní 
zvláštnost, nakonec i hýčkaného, avšak nikoliv chápaného 
ve svém lidství, vrcholí Merrickovou dobrovolnou smrtí, jíž 
tragický hrdina demonstroval svou touhu být „alespoň jed-
nou člověkem“ - ulehl ke spánku v poloze na zádech, ačko-
liv věděl, že jeho znetvoření mu tak přivodí udušení. Roli 

„sloního muže“ vytvořil v důmyslné masce John Hurt, dal-
ší postavy vytvořili Antony Hopkins, John Gielgud a Anne 
Bancroftová, kteří svou účastí nesporně přispěli k úspěchu 
filmu, děsícího krutostí, jíž je člověk schopen, a dojímající-
ho údělem hrdiny. Ocenění: 3 ceny BAFTA. 8 nominací na Oscara ad. 
Konec monopolu - poslední příležitost vidět film v kině!

Na Lynche překvapivě uměřený a 
lidský (a smutný) film se skvělou 
atmosférou. Sice mám Lynche rád 
i pro takové věci jako je seriál Twin 
Peaks, Modrý samet či Mullholland 
Drive - nikde jsem však neměl tak 
silný emocionální prožitek jako u 
tohoto filmu. Navíc tu pod skvělou 
maskou září John Hurt (nominace 
na Oscara) a bez masky Anthony 
Hopkins (bez nominace, ale přesto 
to je nejlepší herec vůbec). Film byl 
nominován na Oscara za nejlepší 
film, režii, scénář, výpravu, hudbu, 
kostýmy a John Hurt za nejlepší 
výkon - sošku však nezískal žádnou. 
Anthony - www.csfd.cz

Koncert

Prémie ZF:  
Vozka smrti + hudba 
Vladimír Václavek, 
Miloš Dvořáček
čtvrtek 15. 1. 
16.00 hod.
Körkarlen / Švédsko 1921 
/ 93 min. / titulky / na prů-
kazku zdarma, 60 Kč
Režie: VICTOR SJÖSTRÖM 
/ Scénář: Victor Sjöström 
/ Kamera: Julius Jaenzon / 
Hrají: Victor Sjöström ad.
V takzvané zlaté éře 
švédského filmu v 
době ohraničené přib-
ližně léty 1913 až 1923 
poskytovala filmovým 
autorům častokrát 
inspiraci domácí lite-
ratura, především díla 
Selmy Lagerlöfové. Tak 
tomu bylo i v případě 
jejího románu Vozka 
smrti, který převedl na 
plátno Victor Sjöström. Film se proslavil působivým použi-
tím dvojexpozice pro duchařské scény; tento postup by 
sice známý už v prvních letech kinematografie (Meliés), ale 
teprve Sjöström z něj vytěžil tak silnou emoci a poetičnost. 
Proti nesporným a trvalým hodnotám, k nimž patří i bez-
pečné zvládnutí složitě pomocí retrospektiv vyprávěného 
příběhu stojí určité rysy poplatné době, které dnes působí 
příliš mravokárně a křečovitě hlavně celé moralistní poje-
tí. Přesto není důvod odporovat švédskému historikovi Ru-
nemu Waldekranzovi, jenž napsal: „Vozka smrti byl mistrov-
ským dílem Sjöströmovým, ale znamená i vrchol švédské němé 
kinematografie.“ K tomuto snímku zahraje legendární brněnský 
hudebník Vladimír Václavek (Dunaj, E, Rale, Iva Bittová, V.R.M., Ingwe, 
Klar, Čikori) ve spojení s bubnujícím živlem Milošem Dvořáčkem (V.R.M., 
Čikori, FruFru, Limbo).

Nápady, které by ve stopáží celo-
večerního filmu jen těžce obstály 
združuje japonská metropole a špat-
né to věru není. Už první povídka z 
dílny Gondryho naznačuje, o čem 
v tomto souboru půjde především. 
Proměna, odcizení, nepochopení. 
To co z prvu vypadá jako upřímná 
výpověď o nepříznivých bytových 
podmínkách v Tokiu, vrcholí jako 
surrealistický sen reflektující lidské 
metamorfózy. Prostřední dílek této 
skládačky vyčnívá ze všech smě-
rů svou nepřízpůsobivostí a ač je 
mnohdy označován jako nejvýživněj-
ší, poživatelný nebude pro každého. 
Přes své zlověstné bělmo nechává 
pomrkávat třeba Kaspara Hausera, 
což poslouží jako pojem dostatečně 
výstižně.
blackJag - www.csfd.cz

Žádná naivní zamilovanost v boji 
proti nepříznivé době, žádné osudo-
vé vyslovené vyznání, které ve vás 
navždy zůstane. Králova přízeň se 
vydává cestou nekompromisnosti, 
kde jsou romantické ideály udušeny 
v zárodku, sliby lásky končí jediným 
rezolutním rozkazem a dítě není 
vždy jen naplněním vztahu. Bezna-
dějní romantici si proto na projekci 
musí sehnat lupu, aby si našli to 
svoje a mohli tak odcházet spokojeni, 
ale ti, kteří se naladí na vlnu intrik 
a zoufalé snahy, si tuhle královskou 
podívanou bezpochyby užijí.
Novoten - www.csfd.cz

Caótica Ana není prázdným mani-
festem obrazu, jak jsem se při 
pohledu na malebné obrázky obával, 
ale labužnickým snímkem, který 
vnímavost odměňuje jedinečným 
prožitkem. Medem se dokázal 
skrze překrásně stylizované filmové 
obrazy nenásilně napojit na diváka 
a vtáhnout jej do duše samotné 
Any, jejíž charakter odráží charakter 
filmu - obojí je živočišné, kompliko-
vaně jednoduché, smyslové... a taky 
patřičně smyslné. Zejména první 
půlhodinka je naprosto fantistic-
kým sledem mimořádně působivých 
impresí, za něž film vděčí hlavně 
originálně pojatým hlediskovým 
scénám (tedy těm, v němž vnímá-
me dění Aninýma očima); už jen 
za to „osahávání“ městského davu 
bych zasypal tvůrce ovacemi...Jak 
jednotlivé kapitoly dělené odpočítá-
váním od desíti k nule ubíhají, Ana 
si ujasňuje smysl své existence a 
postoj k životu, zatímco se proměňu-
je vyznění i nálada snímku, pointa 
pomalu vyplouvá na povrch a úvodní 
surreálno se překresluje do stále 
hmatatelnějších obrysů.
Niktorius - www.csfd.cz

Ohlédnutí 2008
4. – 25. 1. | kino Hvězda

V neděli 4. ledna od 16.30 ve foyeru kina Hvězda Tříkrálový 
přípitek + Vernisáž kolektivní fotografické výstavy Ohlédnutí 
2008. Na místě i dražba nejlepších fotografií ve pro-
spěch asistenčních psů a folklorních seniorů. 

Aquapark očima 
dětí – 15 let  
plavecké školy
28. 1. – 18. 2. | kino Hvězda
Ve středu 28. 1. 2009 v 15 hodin se uskuteční v prostorech kina 
Hvězda v Uherském Hradišti slavnostní vernisáž výtvarné sou-
těže „Aquapark očima dětí“. Vystavené práce namalovaly 
děti mateřských škol a žáci základních škol, kteří nav-

Zahájení nové  
sezóny ART 2009
úterý 6. ledna
Novou sezónu filmových projek-
cí kina ART odstartujeme v úterý 
6. ledna od 19.30 vítězným filmem 
letošního MFF Cannes, francouz-
ským snímkem Mezi zdmi. O úvod 
se postará filmový publicista Michal 
Procházka, který s režisérem Lauren-
tem Cantetem nedávno modero-
val setkání v rámci Festivalu fran-
couzského filmu. Současně vás 
zveme tento den do vestibulu 
kina Hvězda od 19.00 na malý ART 
přípitek a po filmu na ARTraut s živou 
hudbou. Těšíme se na Vás - věrné a 
tradiční i nové diváky.

Mááástrpííís...:-) Skutečně jeden z 
vrcholů němé éry, pro mě určitě... 
Brilantně natočená duchařina o smr-
ti, životě a především naději... Vozka 
smrti je skvělým způsobem vyprávě-
ná legenda o Davidu Holmovi (hraje 
ho sám Victor Sjöström), který čelí 
údělu hříšníků, jenž, vydechnuvší 
v poslední okamžiky roku, musí se 
ujmout otěže vozu a celý následující 
rok s ním jezdit světem a sbírat duše 
zemřelých.
Liborek - www.csfd.cz

David Lynch
(*20. 1. 1946)
Místo své biografie rád 
uvádí jen skutečnost, 
že v rodném městeč-
ku Missoula v Monta-
ně dosáhl skautské-
ho titulu Eagle Scout 
(špeh s orlíma očima). 
Bezpečná maloměst-
ská atmosféra, v níž 
prožil bezproblémově 
šťastné dětství, se stala jedním z východisek jeho pozděj-
ší temně surrealistické obraznosti. Už jako dítě toužil vědět, 
co se skrývá za úsměvy dospělých a bělostným lakovým 
plotem obrostlým rudými růžemi (jak jej ukázal ve filmu 
Modrý samet). Touha pronikat do temných tajemství reality 
spolu s přesvědčením, že svět je ve své podstatě nepozna-
telný, se později staly hlavními analytickými nástroji autora, 
který s jejich pomocí proniká pod povrch naivního žánro-
vého světa amerického snu. Další zdroj, z nějž Lynch boha-
tě čerpá, je spojen s malířským vnímáním světa: vystudo-
val výtvarné umění a malování dodnes patří k jeho zálibám. 
Na škole se začal věnovat také filmu. Na konci šedesátých 
let vznikly Lynchovy první krátké filmy Six Figures Getting 
Sick (1967) a Abeceda (1968) Roku 1971 zahájil práci na svém 
celovečerním debutu Mazací hlava (1976). Díky kultovnímu 
úspěchu tohoto snímku mu v roce 1979 nabídl Mel Bro-
oks služby své produkční společnosti Brooksfilms a pod její 
výrobní záštitou realizoval Sloního muže (1980). I s ním Lynch 
sklidil velký úspěch. Zklamáním se stal jeho střet s hollywo-
odskou továrnou na sny – výpravná sci–fi inspirovaná kul-
tovním románem Franka Herberta Duna (1984). Mezi přední 
autory americké filmové postmoderny se zařadil umělecky 
nekompromisním snímkem Modrý samet (1986). Sám režisér 
řadí tento film mezi ty, které mu jsou nejblíže. Při jeho natá-
čení se poprvé setkal se skladatelem Angelem Badalamen-
tim, který pro něj složil hudbu, s Julee Cruise, která pro něj 
nazpívala skladbu Mysteries Of Love a také se svou poz-
dější životní partnerkou Isabellou Rossellini. V roce 1989 
Lynch produkuje s Badalamentim album Floating Into the 
Night, které také otextoval. Tento rok začíná práce na kul-
tovním seriálu Twin Peaks (1989–1991). O rok později Lynch 
přichází s roadmovie Zběsilost v srdci (1990), za kterou získal 
Zlatou palmu v Cannes. Následuje celovečerní film Twin 
Peaks: Ohni se mnou pojď (1992). Od roku 1992 následuje útlum, 
ve kterém Lynch režíruje např. televizní trilogii Hotel Room 
(1993). S rokem 1997 přichází film Lost Highway (1997). Snímek 
je považován za synonymum ke stylu film noir a je i tímto 
považován za klasiku. Roku 1999 začíná pracovat na pilot-
ním filmu k seriálu Mulholland Drive a také začíná natáčet další 
celovečerní film Příběh Alvina Straighta (1999). V roce 2001 má 
premiéru celovečerní film The Mulholland Drive (2001). Tento 
název měl původně patřit novému seriálu pro společnost 
ABC, ale po neshodách a neochotě podřídit se zásahům ze 
strany ABC Lynch materiál přepracoval a dotočil s francouz-
skou koprodukcí jako celovečerní film, který také získal řadu 
ocenění a řadí se k jeho nejlepším snímkům. V roce 2006 
přišel Lynch s celovečerním snímkem Inland Empire (2006) a v 
loňském roce natočil video film More Things That Happened.

Victor Sjöström
(*20. 9. 1879 – 3. 1. 1960)
Victor Sjöström se nar-
odil roku 1879, mládí 
strávil ve Spojených 
státech s rodiči, kteří 
tam měli v New Yor-
ku obchod. Na studia 
se vrátil do vlasti, po 
otcově úpadku si začal 
vydělávat na živobytí 
jako herec, byl činný i 
jako divadelní režisér. 
Brzo začal hrát také 
před kamerou a nepře-
stal, ani když se začal 
v roce 1912 věnovat filmové režii. V letech 1912 až 1915 
natočil ročně šest až devět filmů, později se tempo zpo-
malilo, zato se zvýšil význam tvorby. Už v prvním nadprů-
měrném filmu Ingeborg Homová ( 1913 ) projevil Sjöström 
sklon k líčení tragických příběhů, jak o tom svědčí i další fil-
my, například Terje Vigen (1916) podle Ibsenovy básně, nebo 
Psanci (1917). V těchto filmech – s výjimkou Ingeborg Holmo-
vé – jakož i v dvou dílech čerpajících z románové kroniky 
Selmy Lagerlöfové Kristus v Dalekarlii (Život předků a Rozbité 
hodinky) jakož i v slavném Vozkovi smrti a řadě dalších vytvořil 
Sjöström i jednu z předních rolí. Osobitý režisérský rukopis 
stále uznávanějšího skandinávského filmaře a především 
komerční úspěch jeho děl (Život předků,  Rozbité hodinky) neu-
šly pozornosti hollywoodských studií, tak že v roce 1923 
následuje režiséra Mauritze Stillera, herce Larse Hansona, 
Gretu Garbo a další významné osobnosti švédského filmu 
a odjíždí do Spojených států. Zde je angažován společností 
MGM, pro kterou pod jménem Victor Seastrom natočí své 
nejvýznamější americké tituly s hereckou hvězdou Lilian 
Gishovou v hlavní roli (Rudé písmeno, Země věčného cyklonu). 
Změny provázející nástup zvukového filmu na přelomu 
20. a 30. let přiměly Sjostroma k návratu do Evropy. Kromě 
rodného Švédska pracoval krátce i v Anglii, kde v roce 1937 
zakončil svou režijní dráhu. Režisérův slavný film Vozka smrti 
byl ještě dvakrát převeden do filmové podoby, ale zdaleka 
ne tak zdařile jako v Sjöströmově verzi. První z dalších pře-
pisů natočil ve Francii Julien Duvivier v roce 1939; Davida 
Holma ztělesnil Pierre Fresnay, jeho manželku Marie Bello-
vá, sestru Edith Micheline Franceyová a „vozku smrti“ Louis 
Jouvet. Roku 1958 natočil ve Švédsku režisér Arne Mattsson 
širokoúhlý film, kde hlavní role vytvořil George Fant, Ulla 
Jacobssonová a Anita Björková. Jednou z posledních filmo-
vých rolí Victora Sjöströma  byla postava profesora Isaka 
Borga, kterou ztvárnil v psychologickém dramatu Lesní jaho-
dy, které v roce 1957 natočil mezinárodně neméně úspěšný 
filmař Ingmar Bergman. Bolestný předsmrtný zápas proží-
val v roli profesora i jeho představitel Victor Sjöström, který 
v ní dožíval i svůj vlastni život. Nepochybně díky osobnímu 
Sjöströmovu nasazení dostal jeho Borg nezapomenutelný 
punc ryzí opravdovosti. Tři roky po tomto posledním vel-
kém triumfu Victor Sjöström ve Stockholmu zemřel. 


