T

únor 2
16.–28. února
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

O psech a lidech
Pes přítel člověka, to se ví. Člověk člověku vlkem. Co sám nerad, nečiň jinému. V nouzi poznáš přítele. Několik
přísloví mne napadá, když mám napsat něco o vernisáži a současně veřejné
dražbě fotografií ve čtvrtek 19. února od 16
hodin. Takže popořádku.
Canisterapeutické centrum Zlín (jediné ve Zlínském kraji) ve spolupráci
s Městskými kiny zahájí toho dne v
kině Hvězda výstavu fotografií mapující jeho tříletou činnost. Cílem akce
je seznámení veřejnosti s léčivými
účinky psa na člověka, s takzvanou
metodou canisterapie. Na vernisáži
budete moci shlédnout videoukázku
polohování, bude promítán videošot
o činnosti centra, budou zde přítomni
canisterapeuti se svými psi aj. Součástí
vernisáže bude také veřejná dražba fotografií
z kolektivní lednové výstavy Ohlédnutí 2008,
jejíž výtěžek bude věnován právě Canisterapeutickému centru Zlín. (Fotografie jsou
už od 10.2. vystaveny v kině Hvězda.)
Přijďte prosím podpořit dobrou věc.
p.s. Hudba, víno, občerstvení bude
taky.
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

16. po 16.O0 Cesta na Měsíc - 3D – Belgie 2008 / 85 min. / dabing / animovaný / přístupný / 70, 80 Kč
17.45 Líbáš jako Bůh – ČR 2008 / 115 min. / přístupný / 90 Kč
20.00 Tropická bouře – USA 2008 / 106 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
17. út 16.O0 Cesta na Měsíc - 3D – Belgie 2008 / 85 min. / dabing / animovaný / přístupný / 70, 80 Kč
17.45 Líbáš jako Bůh – ČR 2008 / 115 min. / přístupný / 90 Kč
20.00 Valčík s Bašírem – Izrael, Německo 2008 / 87 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 50, 60 Kč
18. st 15.30 Cesta na Měsíc - 3D – Belgie 2008 / 85 min. / dabing / animovaný / přístupný / 70, 80 Kč
17.30 Líbáš jako Bůh – ČR 2008 / 115 min. / přístupný / 90 Kč
20.00 Paranoid Park – Francie, USA 2007 / 85 m in. / od 12 let / titulky / 55, 65 Kč
19. čt 16.00 Canisterapie v obraze a Život nejen na kolech
17.00 Rain Man – USA 1988 / 128 min. / titulky / na průkazku zdarma, 50 Kč
20.00 Deník nymfomanky – Španělsko 2008 / 95 min. / od 18 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč / Hvězdička
20.00 Jak se zbavit přátel a zůstat úplně sám – Velká Británie 2008 / 109 min. / od 12 let / tit. / 75 Kč
20. pá 18.00 Jak se zbavit přátel a zůstat úplně sám – Velká Británie 2008 / 109 min. / od 12 let / tit. / 75 Kč
20.00 Deník nymfomanky – Španělsko 2008 / 95 min. / od 18 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
21. so 18.00 Deník nymfomanky – Španělsko 2008 / 95 min. / od 18 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Jak se zbavit přátel a zůstat úplně sám – Velká Británie 2008 / 109 min. / od 12 let / tit./ 75 Kč
22. ne 14.30 Malovásek - zhotovení robota z papírových krabiček
15.30 Vall – I – USA 2008 / 97 min. / přístupný / dabing / 25, 35 Kč
6. út 17.30 Jak se zbavit přátel a zůstat úplně sám – Velká Británie 2008 / 109 min. / od 12 let / tit. / 75 Kč
20.00 Deník nymfomanky – Španělsko 2008 / 95 min. / od 18 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
23. po 17.30 Výměna – USA 2008 / 142 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Výměna – USA 2008 / 142 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
24. út 17.30 Výměna – USA 2008 / 142 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
22. ne 20.00 Čas umírat – Polsko 2007 / 104 min. / přístupný / titulky / 55, 65 Kč
25. st 15.30 Vall – I – USA 2008 / 97 min. / přístupný / dabing / 25, 35 Kč
17.30 Výměna – USA 2008 / 142 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Výměna – USA 2008 / 142 min. / –od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč, 80 Kč
26. čt 16.00 Bolt – pes pro každý případ – USA 2008 / 96 min. / animovaný / přístupný / titulky / 75 Kč
16.00 Big Lebowski – USA, Velká Británie 1998 / 112 min. / titulky / na průkazku zdarma, 50 Kč / Mír
17.45 Underworld: Vzpoura Lycanů – USA 2009 / 92 min. / přístupný / 75 Kč
19.30 Podivuhodný případ Benjamina Buttona – USA 2008 / 159 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 90 Kč
27. pá 16.00 Bolt – pes pro každý případ – USA 2008 / 96 min. / animovaný / přístupný / titulky / 75 Kč
17.45 Podivuhodný případ Benjamina Buttona – USA 2008 / 159 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 90 Kč
20.30 Underworld: Vzpoura Lycanů – USA 2009 / 92 min. / přístupný / 75 Kč
28. so 16.00 Bolt – pes pro každý případ – USA 2008 / 96 min. / animovaný / přístupný / titulky / 75 Kč
28. so 17.45 Underworld: Vzpoura Lycanů – USA 2009 / 92 min. / přístupný / 75 Kč
20.30 Podivuhodný případ Benjamina Buttona – USA 2008 / 159 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 90 Kč
1. ne 14.30 Malovásek - barevné skvrny dokreslené podle fantazie
15.30 Bolt – pes pro každý případ – USA 2008 / 96 min. / animovaný / přístupný / titulky / 65 Kč, 75 Kč
17.30 Podivuhodný případ Benjamina Buttona – USA 2008 / 159 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 90 Kč
20.15 Underworld: Vzpoura Lycanů – USA 2009 / 92 min. / přístupný / 75 Kč
2. po 16.30 Bolt – pes pro každý případ – USA 2008 / 96 min. / animovaný / přístupný / titulky / 75 Kč
17.45 Podivuhodný případ Benjamina Buttona – USA 2008 / 159 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 90 Kč
3. út 15.30 Bolt – pes pro každý případ – USA 2008 / 96 min. / animovaný / přístupný / titulky / 75 Kč
17.15 Podivuhodný případ Benjamina Buttona – USA 2008 / 159 min. / od 12 let / tit. / ŠÚ / 90 Kč
20.00 Mezi zdmi – Francie 2008 / 128 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 60, 70 Kč
4. st 15.30 Bolt – pes pro každý případ – USA 2008 / 96 min. / animovaný / přístupný / titulky / 65 Kč, 75 Kč
17.30 Valčík s Bašírem – Izrael, Německo 2008 / 87 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 50, 60 Kč
19.30 Podivuhodný případ Benjamina Buttona – USA 2008 / 159 min. /od 12 let / tit. / ŠÚ / 90 Kč
5. čt 20.00 Che Guevara - revoluce – USA, Francie, Španělsko 2008, 131 min., od 15 let / tit. / 75 Kč
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ART
Bijásek
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Vernisáž
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Filmové premiéry a novinky

Malovásek
Bijásek

Naše tipy
Výměna

pondělí 9.2. - středa 11.2.
Angelina Jolie hledá ztraceného syna. Krimi drama Clinta
Eastwooda. Film nominovaný na Zlaté globy a Oscary 2008.

ART
Bijásek

ART

Bolt – pes pro každý
případ

čtvrtek 5.2. - středa 11.2.
Animovaný film o neohroženém psím hrdinovi.

Podivuhodný případ
Benjamina Buttona

čtvrtek 5.2. - středa 11.2.
Brad Pitt a Cate Blanchettová ve filmu o muži, který stále
jen mládl. Film nominovaný na Zlaté globy a Oscary 2008.

ZF

Cesta na Měsíc – 3D

Malovásek
Bijásek

Fly Me to the Moon / Belgie 2008 / 85 min. / dabing / animovaný / přístupný / 75 Kč
Režie: BEN STASSEN / V českém znění: Martin Sucharda, Michal Mařík,
Adam Mišík, Zdeněk Hess, Marek Holý, Apolena Veldová ad.
I první let na Měsíc měl své mouchy… Tři malí muší uličníci
jsou nerozluční kamarádi. Každý je jiný: Nat je snílek a rozený
vůdce, IQ má chytrý mozek a Scooter je neuvěřitelně žravý.
Rok 1969: Kosmická raketa Apollo 11 startuje první misi na
Měsíc. Na palubě ponese tři odvážné astronauty - Armstronga, Aldrina a Collinse. Jejich kroky budou prvními kroky lidí
po mesíčním povrchu… Pro Nata a jeho kamarády je to
ta pravá příležitost splnit si svůj sen o obrovském dobrodružství. 3…2…1… start! Motory jsou zažehnuty a na palubě Apolla 11, v helmách astronautů, jsou schovaní naši tři
muší dobrodruhové. Kouzelný animovaný příběh tří malých
much, které se stanou součástí prvního přistání na Měsíci.
Napínavé, komediální i dojemné vesmírné dobrodružství
pro všechny generace nabízí díky 3D technologii jedinečný
trojrozměrný zážitek. Cestu na Měsíc zažijete na vlastní oči s
3D brýlemi, které obdržíte ke vstupence zdarma!

Jak se zbavit přátel
a zůstat úplně sám

How to Lose Friends & Alienate People / Velká Británie 2008 / 109 min.
/ od 12 let / titulky / 75 Kč
Režie: ROBERT B. WEIDE / Hrají: Simon Pegg, Kirsten Dunst, Megan Fox,
Jeff Bridges, Gillian Anderson, Danny Huston, Margo Stilley ad.

ART

ART

Deník nymfomanky

Diario de una ninfómana / Španělsko 2008 / 95 min. / od 18 let / titulky
/ ŠÚ / 80 Kč
Režie: CHRISTIAN MOLINA / Hrají: Belén Fabra, Geraldine Chaplin, Ángela Molina, Leonardo Sbaraglia ad.
Hledala lásku skrze své tělo. Val je velmi atraktivní a vzdělaná mladá dáma posedlá sexem. Je schopna milovat se
s kýmkoliv, kdykoliv a kdekoliv. Permanentně loví nové
muže a každé toto setkání jí přináší uspokojení. Její deník
je svědkem všech milostných eskapád se spoustou pikantních detailů. Posedlost se stále zvyšuje, a proto se vzdá lukrativního zaměstnání a stane se prostitukou v luxusním
privátním klubu. Postupně ale odhaluje i stinnou stránku
tohoto „povolání“: násilí a drogy. Smrt její blízké přítelkyně
ji přesvědčí, že je čas postavit se na vlastní nohy...

Výměna

Changeling / USA 2008 / 142 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: CLINT EASTWOOD / Hrají: Angelina Jolie, John Malkovich, Colm
Feore, Devon Gearhart, Amy Ryan, Jeffrey Donovan ad.
Pro záchranu syna udělala to, čeho se všichni ostatní báli.
Režírující Clint Eastwood si rád vybírá příběhy, které jdou
až na dřeň lidských emocí. Výměna není výjimkou. Příběh
ženy, jíž osud připraví řadu nesmírně těžkých životních
zkoušek, je podobně výjimečný jako režisérovy předchozí a
mnoha cenami ověnčené filmy Nesmiřitelní, Tajemná řeka
nebo Million Dollar Baby. Los Angeles, březen 1928. Je svěží
sobotní ráno a v útulném domku na předměstí se svobodná matka Christine Collins (Angelina Jolie) před odchodem
do práce loučí se svým devítiletým synem Walterem. Netuší, že ho možná vidí naposledy. Po návratu z práce totiž čelí
asi největší noční můře každého rodiče – zmizení dítěte.
Navzdory usilovnému pátrání státních orgánů se nepodaří zachytit jedinou stopu ztraceného chlapce. Uběhne pět
měsíců a najednou, jako blesk z čistého nebe, udeří šťastná novina. Walter se našel a losangeleská policie, která si
potřebuje napravit pošramocenou pověst, zaviněnou četnými skandály, ho s velkou pompou před zraky novinářů
předává přešťastné matce. Moment nadšení záhy vystřídá
další vlna zoufalství. Nalezený chlapec není její Walter. Film
byl nominován na Zlatý globus v kategoriích nejlepší ženský herecký
výkon a původní filmová hudba.

zenou domácí kočkou jménem Mittens a televizí posedlým
křečkem v plastikovém balónu jménem Rhino, Bolt objevuje fakt, že k tomu, aby se stal hrdinou, nepotřebuje žádné super schopnosti. Film byl nominován na Zlatý globus v kategoriích nejlepší animovaný film a původní filmová píseň.

Yes Man

USA 2008 / 128 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: PEYTON REED / Hrají: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper, Danny Masterson, Sasha Alexander, Molly Sims ad.
Na všechno musí říkat: Ano! Jim Carrey se ve filmu Yes Man
představí v roli Carla Allena. Ten uplatňuje poněkud zvláštní techniku duševního zdraví. Technika stojí a padá s velmi
jednoduchým pravidlem: říci své ano všemu, co mu v životě přijde do cesty. Carlův život se silou jediného slova zpočátku nečekaně změní, brzy však zjistí, že bezmezné otevírání se všem možnostem pro něj v konečném důsledku
může být nebezpečné…

Underworld:
Vzpoura Lycanů

Underworld: Rise of the Lycans / USA 2009 / 92 min. / přístupný / 75 Kč
Režie: PATRICK TATOPOULOS / Hrají: Rhona Mitra, Steven Mackintosh,
Bill Nighy, Michael Sheen, Shane Brolly ad.
Underworld je zpět ve Vašich kinech. Třetí díl série
Underworld, která ve světě vydělala přes 200 milionů dolarů, se zabývá podstatou krvavého boje mezi aristokratickými upíry a barbarskými Lycany (vlkodlaky), který se táhne
už po staletí. Mladý Lycan Lucian (Michael Sheen) se ujme
role mocného vůdce a sjednotí vlkodlaky v boji proti Viktorovi (Bill Nighy), démonickému králi upírů, který je po stovky let pronásleduje. K Lucianovi se připojí i jeho tajná láska,
krásná upírka Sonja (Rhona Mitra), aby se společně pokusili
osvobodit Lycany z jejich krutého otroctví.

Podivuhodný případ
Benjamina Buttona

The Curious Case of Benjamin Button / USA 2008 / 159 min. / od 12 let
/ titulky / ŠÚ / 90 Kč
Režie: DAVID FINCHER / Hrají: Brad Pitt, Cate Blanchett, Tilda Swinton,
Elle Fanning, Jason Flemyng, Julia Ormond, Elias Koteas ad.

Bolt – pes pro každý
případ

Bijásek
ART

nost, dodržující striktní pravidla. My z Evropy máme pocit,
že v Americe jsou všichni uvolnění a neformální. Opak je
pravdou – Londýn je takový, zatímco v New Yorku si připadáte jako v upjaté době královny Viktorie.” Toby Young ještě dodává: „Film se od mé knihy zásadní liší v tom, že je to
romantická komedie. Hlavní postavy si k sobě hezky a vtipně hledají cestu, pak se na chvíli rozejdou a zase se šťastně
dají dohromady.“ Klíčem k úspěchu filmu bylo nalézt herce,
jenž by Sidneyho Younga ztvárnil jako sympaťáka. Správnou volbu producenti našli v Simonovi Peggovi (Jednotka
příliš rychlého nasazení, Soumrak mrtvých). I když na plátně říká nepřístojné věci, vypadá jako idiot a chová se naprosto nevhodně, diváci si jej zamilují. Ve filmu dále hrají Kirsten Dunst (trilogie Spider-Man, Věčný svit neposkvrněné
mysli, Bravo, girls!), Jeff Bridges (Seabiscuit, Big Lebowski),
Megan Fox (Transformers), Danny Huston (Nepohodlný, 30
dní dlouhá noc), Gillian Anderson (Akta X, Poslední skotský
král) a Max Minghella (Hippie Hippie Shake). Komedii Jak
se zbavit přátel a zůstat úplně sám natočil Robert Weide.

Námětem romantické komedie Jak se zbavit přátel a
zůstat úplně sám je úspěšná kniha Tobyho Younga, ve které zachytil vlastní zážitky, když odešel z Londýna pracovat
do prestižního časopisu Vanity Fair v New Yorku. Ani ne po
dvou letech byl odtud vyhozen. Sám k tomu říká: „Ve Vanity Fair mi to opravdu nešlo. Naprosto jsem nepochopil, co
to znamená být novinářem v New Yorku. Myslel jsem si, že
budu v práci na chodbě potkávat přátelské vtipálky, kteří
jen tak přeletují z kafíčka s modelkou na oběd se slavným
hercem. Místo toho tam na mne čekala uzavřená společ-

Bolt / USA 2008 / 96 min. / animovaný / přístupný / titulky / 75 Kč
Režie: BYRON HOWARD, CHRIS WILLIAMS
Na scénu přichází animovaný psí hrdina. Pro superpsa
Bolta je každý den plný dobrodružství, nebezpečí a intrik
– alespoň do té doby, dokud kamery natáčejí. Když se hvězda televizní show nešťastnou náhodou dostane místo do
Hollywoodu do New York City, začíná prožívat své největší dobrodružství v životě – skutečnou cestu po skutečném
světě. Ozbrojen pouze deziluzemi, že všechny jeho ohromné skutky a schopnosti jsou skutečné, a s pomocí dvou prazvláštních společníků, kteří cestují s ním: unavenou, vyho-

Film vycházející z povídky F. Scotta Fitzgeralda vypráví o
sympatickém padesátníkovi Benjaminu Buttonovi, který je
se svým životem spokojený a navíc se nedávno zamiloval
do třicátnice Daisy. Hlavní hrdina však místo stárnutí začíná
mládnout, což se mu nejdřív líbí, ale postupem času obrátí.
Protože prožívat svůj život v opačném směru a mládnout
vedle své pozvolna stárnoucí lásky, to není úplně normální.
Film byl nominován na Zlatý globus v kategoriích nejlepší film, režie,
scénář, mužský herecký výkon a původní filmová hudba.

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

Výměna

Cesta na měsíc – 3D Vall – I
středa 18. 2. 15.30 hod.

Belgie 2008 / 85 min. / dabing / animovaný / přístupný / 65, 75 Kč
Režie: BEN STASSEN / V českém znění: Martin Sucharda, Michal Mařík,
Adam Mišík, Zdeněk Hess, Marek Holý, Apolena Veldová ad.

USA 2008 / 97 min. / přístupný / dabing / 25, 35 Kč
Režie: ANDREW STANTON / V českém znění: Jan Maxián, Tereza
Bebarová, Tomáš Racek, Milan Šteindler ad.

Malovásek: výroba
malého robota

Začátek roku se ve filmovém světě nese každoročně ve znamení vyhlašování nejrůznějších filmových cen. Minulý měsíc byly
vyhlášeny Zlaté glóby, vítěze Oscarů se dozvíme 22. února. V ARTu proto pokračujeme v představování snímků, které se buď
letos objevily v nominacích na tyto filmové ceny, nebo si už nějakou tu sošku i odnesly. „Veselý pohled na zabíjení v džungli“
přináší parodie na válečné filmy Tropická bouře, naopak vážně se tématu války věnuje animovaný Valčík s Bašírem, pyšnící se
už Zlatým glóbem pro nejlepší zahraniční film. Nitrem portlandského teenagera nás provede v Cannes oceněný snímek
Gus van Santa Paranoid Park, naopak stářím se zabývá polské komorní drama Čas umírat. Proti zneužívání policejní a úřednické moci se postaví odvážná Angelina Jolie, která ztvárnila hlavní roli v dramatu Clinta Eastwooda Výměna. Za pozornost určitě stojí i poslední únorový ART, nabízející snímek Podivuhodný případ Benjamina Buttona. Volná adaptace povídky F.
Scotta Fitzgeralda totiž vypráví neobvyklý příběh muže, který stále mládl.

pondělí 16. 2.
20.00 hod.

Výstavy

Aquapark očima
dětí, Bilanční
výstava Malovásku Život nejen
28. 1. – 18. 2. | kino Hvězda
na kolech

tomni canisterapeuti se svými psi aj. Součástí vernisáže
bude také veřejná dražba fotografií, jejíž výtěžek bude věnován právě Canisterapeutickému centru Zlín.

19. 2. - 9. 3. 2009 | kino Hvězda

Canisterapie
v obraze
19. 2. - 9. 3. 2009 | kino Hvězda

Výstava fotografií byla sestavena z vítězných prací
všech uplynulých ročníků stejnojmenné soutěže, které se od roku 1997 zúčastňovali autoři s postižením i
bez něj. Námětem všech fotografií jsou životní okamžiky lidí se zdravotním postižením. Skrz optiku aparátu můžeme společně s autory sledovat pozitivní i
negativní emoce a běžné životní chvíle lidí, kteří se
od nepostižené většiny populace viditelně odlišují svým nepřehlédnutelným handicapem, a přitom
jsou zmíněné většině tak velmi podobní ve svých
reakcích, představách, emocích i snech. Společná vernisáž výstav (Canisterapie v obraze, Život nejen na kolech) se
uskuteční ve čtvrtek 19. února od 16 hodin. Součástí vernisáže
bude také veřejná dražba fotografií, jejíž výtěžek bude věnován
právě Canisterapeutickému centru Zlín. Součástí vernisáže bude
videoprezentace činnosti organizací, ukázky práce s asistenčním
i canisterapeutickým psem. Na místě veřejná dražba fotografií z
výstavy Ohlédnutí 2008. (Od 17.00 hod. jako volný doprovodný
program navíc promítáme slavný snímek Rain man.)

Dražba fotografií

Tropic Thunder / USA 2008 /
106 min. / od 12 let / titulky
/ ŠÚ / 60, 70 Kč
Režie: BEN STILLER / Scénář: Ben Stiller, Justin Theroux, Etan Coen / Kamera: Přesně takovýhle film mi už delší
John Toll / Hudba: Theodo- dobu chyběl! Ben Stiller se perfektre Shapiro / Hrají: Ben Stil- ně opřel do vlastních řad a s notnou
ler, Robert Downey Jr., Jack dávkou nadsázky a sarkasmu vytvoBlack, Jay Baruchel, Nick řil skvělé parodující dílo. Co se herecNolte, Danny R. McBride, kých výkonů týče nemohu vytknout
Steve Coogan, Bill Hader ad. absolutně nic. Na každém z herců
A zkuste je dostat! je patrné jak si natáčení užíval a
Nejzářivější hollywo- proměna pánů Downeyho a Cruise je
odské hvězdy se sešly naprosto perfektní.
na natáčení největší- Boss321 - www.csfd.cz
ho a nejnákladnějšího
válečného filmu všech dob, v němž Američané konečně
vyhrají válku ve Vietnamu. To překvapivě není charakteristika filmu Tropická bouře, ale úvod k jeho příběhu, který slibuje mimořádný zážitek pro fanoušky všech forem
humoru. Tugg Speedman (Ben Stiller) je klonem Bruce Willise, který chrlí kasovní trháky, ale ne a ne dosáhnout na
Oscara. Kirk Lazarus (Robert Downey Jr.) by naopak mohl
cenami dláždit chodník a s vírou ve vlastní schopnosti hledá stále nové a větší výzvy. Třetí hvězdou do party je pak
komik Jeff Portnoy (Jack Black), který má hodně společného se svým představitelem, jenž by rád prchnul od pověsti
fekálního humoristy k charakternímu herectví. Zásadním
krokem jejich kariéry měl být výše zmíněný válečný velkofilm, jenže během natáčení se něco zadrhlo - náklady stoupají, atmosféra houstne a primadony ne a ne se vpravit do
rolí vojáků v hlubinách vietnamské džungle. Na radu válečného poradce (Nick Nolte) vtáhne zoufalý režisér (Steve
Coogan) své herce do skutečného pralesa, aby z nich stvořil chlapy. Žádný z nich netuší, jak je tahle výprava zocelí.
Během cesty totiž narazí na militantní domorodou bojůvku,
která chce proti americké invazi bojovat zuby nehty. A tak
zatímco domorodci pálí ostrými, nicnetušící herci si myslí, že vše je součástí natáčení a plánu ďábelského režiséra
na jejich „převýchovu“. Tropická bouře režírujícího, hrajícího a pod scénářem podepsaného Bena Stillera je revoluční
komedií, která používá fóry, na které by většina hollywoodských studií neměla odvahu (a žaludek), a ty jsou navíc
opravdu originální. Film byl nominován na dva Zlaté glóby v kategorii nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli, dále se stal komedií roku na Hollywood Film Festivalu.

Valčík s Bašírem
úterý 17. 2.
20.00 hod.

Veřejná dražba
fotografií z výstavy
Ohlédnutí 2008
čtvrtek 19. 2. 16.00 hod. | kino Hvězda

Ve čtvrtek 19. února se stane kino Hvězda místem
zahájení dvou nových výstav: Canisterapeutické centrum Zlín ve spolupráci s Městskými kiny Uh. Hradiště
uvádí v prostorách uherskohradišťského kina Hvězda výstavu fotografií mapující jeho tříletou činnost.
Druhá fotografická výstava Ligy vozíčkářů s názvem
Život na kolech byla sestavena z vítězných prací všech
uplynulých ročníků stejnojmenné soutěže, které se
od roku 1997 zúčastňovali autoři s postižením i bez
něj. Námětem všech fotografií jsou životní okamžiky
lidí, nesoucích handicap zdravotního postižení. Součástí vernisáže bude videoprezentace činnosti organizací, ukázky práce s asistenčním i canisterapeutickým psem. Na místě veřejná dražba fotografií z výstavy
Ohlédnutí 2008, jejíž výtěžek bude věnován Canisterapeutickému centru Zlín.

ART (nejen) ve znamení Zlatých glóbů a Oscarů

Tropická bouře

neděle 22. 2. 14.30 / zdarma

Zhotovení robota z papírových krabiček.

Canisterapeutické centrum Zlín ve spolupráci s
Městskými kiny Uh. Hradiště uvádí výstavu fotografií
mapující jeho tříletou činnost. Cílem akce je seznámení veřejnosti s léčivými účinky psa na člověka, s
takzvanou metodou canisterapie. Canisterapeutické
centrum, které ve Zlíně funguje tři roky, je jediným
zařízením svého druhu ve Zlínském kraji. Kromě
poskytování canisterapie se věnuje i výcviku a předáváním zkušeností novým týmům, tedy psům a jejich
pánům. Na vernisáži budete moci shlédnout videoukázku polohování, bude promítán videošot o Canisterapeutickém centru a jeho činnosti, budou zde pří-

středa 25. 2.
20.00 hod.

neděle 22. 2. 15.30, středa 25. 2. 15.30
hod.

Svět robotů místo světa lidí. Film začíná v roce 2700.
Poslední operační stroj VALL-I stále plní úkol čištění
Země se svým jediným mazlíčkem – švábem Halem,
který mu dělá společnost. Malý robot, roztomilý a
působivý, si za ta léta docela vyvinul svou osobnost.
Bydlí v maringotce plné zvláštností a artefaktů z lidského života jako je Rubikova kostka, kuchyňský šlehač a jeho největší poklad – stará video kazeta s filmem Hello Dolly. Během začátku filmu si přidá do své
I první let na Měsíc měl své mouchy… Tři malí muší ulič- sbírky novou věc – malou rostlinku, kterou zasadí do
níci jsou nerozluční kamarádi. Každý je jiný: Nat je snílek a staré boty. Jednoho dne jde VALL-I po své obvyklé prározený vůdce, IQ má chytrý mozek a Scooter je neuvěři- ci, ale blízko přistane kosmická loď. Kosmická loď vyšle
telně žravý. Rok 1969: Kosmická raketa Apollo 11 startuje malou, létající robotku Eye, která začíná na povrchu
první misi na Měsíc... Cestu na Měsíc zažijete na vlastní oči planety něco hledat. VALL-I se beznadějně zamiluje.
Rodinná animovaná pohádka ze studia Pixar. Film získal
s 3D brýlemi, které obdržíte ke vstupence zdarma!
Zlatý globus v kategorii Nejlepší animovaný film.

Výstava prací z výtvarné soutěže „Aquapark očima dětí“ a dětské tvorby z nedělních Malovásků za
odbobí září 2009 - leden 2009.

Připravujeme

Dražebním mistrem se 19. února opět po roce stane
herec a moderátor David Vacke. Věříme, že svou účastí a zájmem podpoříte tuto dražbu. Děkujeme současně
všem autorům fotografií, kteří svolili a darovali své výtvory ve
prospěch dobré věci!

Vals Im Bashir / Izrael,
Německo 2008 / 87 min. /
od 15 let / titulky / ŠÚ / 50,
60 Kč
Režie: ARI FOLMAN
Režisér a hlavní hrdina
filmu Ari Folman byl v
září 1982 vojákem izraelské armády. Účastnil se izraelské invaze
do západního Bejrútu a byl u toho, když v
palestinských uprchlických táborech Sabra a
Šatíla došlo ke krutým
masakrům. Jenomže
má problém - nic z
toho si nepamatuje. V
animovaném
válečném dramatu Valčík s
Bašírem se vydává za
svými dávnými známými, kteří mu mohou

Dokáže být animovaný snímek lepší
než jeho hraná varianta? Valčík ukazuje, že ano. Z animace nikdo nedostal tolik emocí a působivých obrazů,
jako právě Ari Folman, který „dokumentu“ o masakru palestinských
uprchlíků dal nezaměnitelnou tvář.
Vedle krásného obrazu se neztrácí
ani hudba, která je velmi příjemná
a klasika v podobně laděném filmu
potěší a překvapí svoji „nadčasovostí“. Animace nejen, že „zjemňuje“
dané téma a člověk si říká „je to jen
kreslené...“ působí skvěle a s jakousi
nostalgií se postupně blíží k pointě
celé cesty za vzpomínáním.
Djkoma - www.csfd.cz

pomoci překonat trauma a amnézii. Vyzraje na svou vlastní
paměť, která mu odmítá vydat svědectví oněch temných
dnů? Film byl nominován na Zlatou palmu v Cannes dále a získal Zlatý
globus za nejlepší zahraniční film, dále je ověnčen dalšími 16 filmovými cenami.

Paranoid Park
středa 18. 2.
20.00 hod.

Paranoid Park / Francie,
USA 2007 / 85 m in. / od 12
let / titulky / 55, 65 Kč
Režie: GUS VAN SANT / Scénář: Gus Van Sant / Kamera:
Christopher Doyle, Rain Li /
Hrají: Gabe Nevins, Daniel
Liu, Taylor Momsen, Jake Neuspořádané kombinování chronologického a retrospektivního postuMiller, Lauren McKinney,
pu vyprávění asi mnohým nesedne,
Winfield Jackson ad.
ale ve Van Santově nakládání s ním
Paranoid Park je kuljsem neviděl vyprázdněnou exhitovním místem setkábici, nýbrž šikovný způsob, jak nám
vání skejťáků v americ- bez zbytečných slov zprostředkovat
kém Portlandu. Para- Alexovy pocity. Zmatek, neschopnost
noid Park je místem dlouhodobějšího soustředění. To
životního a morálního podstatné se skrývá za gesty, náznabilancování
mladé- ky, letmými pohledy. Aby luštění celé
ho Alexe, který zavinil mozaiky nebylo tak snadné, jsme
smrt pracovníka míst- neustále nuceni přemýšlet, neslení ochranky. Alex je dujeme-li film zrovna subjektivním
zástupcem „grunge“ pohledem Alexe, který si realitu
generace - nenaplně- mohl lehce „přibarvit“ (nemrtvý
né, neklidné, nespoko- dvojdílný muž), ale taky nemusel.
jené, stále pátrající po Matty - www.csfd.cz
adrenalinových
zkušenostech, které mají tragické následky. Gus Van Sant (Mé
soukromé Idaho, Poslední dny, Gerry) natočil podle autentické literární předlohy Blakea Nelsona opět příběhově rozvolněný, ovšem nevšední a strhující portrét rozervané teenagerské mentality. Film získal výroční cenu na MFF v Cannes 2008.
Snímek vybrala redakce časopisu Cahiers du Cinema mezi deset nejzajímavějších filmů roku 2007.

Čas umírat
úterý 24. 2.
20.00 hod.

Pora umierać / Polsko 2007
/ 104 min. / přístupný / titulky / 55, 65 Kč
Režie: DOROTA KEDZIERZAWSKA / Scénář: Dorota
Kedzierzawska / Kamera:
Artur Reinhart / Hudba:
Křišťálově čistý film o stáří, jeden z
Wlodzimierz Pawlik / Hrají:
nejlepších, které jsem na podobné
Danuta Szaflarska, Krzysztéma kdy zhlédl. Stařenka Aniela se
tof Globisz, Marta Walde- v rodném domě konečně ocitá sama,
ra ad.
jen se svým psíkem. Rozlehlá vila je
Komorní monodrama opuštěná, zarostlá keři a obrostlá
polské režisérky Doro- stromy. Stará majitelka se uzavírá
ty Kędzierzawské je nejen do svého sídla-pevnosti, ale i
burcujícím snímkem o sama do sebe. Doma zažívá nejrůzlidské důstojnosti, vze- nější dobrodružství a hry, které si
pření se osudu, intri- sama dokáže zinscenovat a při nichž
kách a bezmoci. Role často přemýšlí a vzpomíná na mládí.
Aniely, která se rozhod- O*R*I*N - www.csfd.cz
ne vzkřísit slávu svého
rozpadajícího se honosného domu navzdory vlastní rodině i
zlovolným sousedům, byla napsána pro třiadevadesátiletou
excelentní Danutu Szaflarskou. Její intenzivní osobní zápas
o zachování rodinného sídla a schopnost smířit se s vlastními životními limity jsou pozitivním poselstvím o neutuchající
naději, umanutosti a lidské vůli. O svém černobílém komorním dramatu říká sama režisérka:„Diváci by se neměli nechat
zaskočit názvem. Je to totiž film hlavně o životě - o únavě z
něj, ale také o vášni a radosti ze života, které jsou zasety v
každém z nás, ale jen někteří si to uvědomují.“ Film patřil mezi
divácky nejúspěšnější tituly MFF Karlovy Vary 2008.

Changeling / USA 2008 / 142
min. / od 15 let / titulky / ŠÚ
/ 70, 80 Kč
Režie: CLINT EASTWOOD /
Scénář: J. Michael Straczynski / Kamera: Tom Stern / Tedy, Clint Eastwood coby režisér (a
Hudba: Clint Eastwood / Hra- po zhlédnutí tohoto filmu si říkám,
jí: Angelina Jolie, John Mal- že je skoro škoda, že kdy ztrácel čas
kovich, Colm Feore, Devon hraním...:-)) zraje jako víno... Jeho
Gearhart, Amy Ryan, Jeff- Výměna je tak nádherně oduševrey Donovan, Michael Kelly, nělým detektivním thrillerem, že
Jason Butler Harner ad.
by obstála i takhle v čisté žánrové
Pro záchranu syna udě- podobě. Kdyby však Eastwood navíc
lala to, čeho se všichni nepoužil tu nostalgicky čistou retro
ostatní báli. Režírující stylizaci, která má ale své pevné
Clint Eastwood si rád opodstatnění - předlohou příběhu
vybírá příběhy, které je (prý) skutečná událost, skutečný
jdou až na dřeň lid- příběh ženy z LA 20. a 30. let.
ských emocí. Výměna Radek99 - www.csfd.cz
není výjimkou. Příběh
ženy, jíž osud připraví řadu nesmírně těžkých životních
zkoušek, je podobně výjimečný jako režisérovy předchozí a
mnoha cenami ověnčené filmy Nesmiřitelní, Tajemná řeka
nebo Million Dollar Baby. Los Angeles, březen 1928. JChristine Collinsová (Angelina Jolie) je matka samoživitelka.
Spokojená, milující matka, s dobrou prací, kde si jí váží. když
se jednoho dne vrátí z odpolední směny, zjistí, že její devítiletý syn Walte, zmizel. Christine je dobrá občanka, respektující právo, zvyklá na to, že ženy jsou podřízené mužům.
Christine trpělivá, slušná a opatrně doufá, že se jí dostane
pomoci. Celkem brzy se zdá, že se to vyplatilo: policie Los
Angeles jí zavolá, že její syn byl nalezen v Illinois. Christine
pospíchá k vlaku, aby syna převzala, ale při prvním pohledu na chlapce, který vystoupil, řekne: „Tohle není můj syn.“
Film je natočen podle skutečnosti. Walter Collins zmizel v
březnu 1928. Filmový příběh se drží v určitých mezích reality. Je nejsilnější v zobrazení lidí bezmocných proti zneužívání úřednické a policejní moci. Také ukazuje sílu, kterou
mají media, ať už je to do rozhlasu mluvící pastor nebo
novinář. Ženy, které Christine potká v pavilonu vězeňské
psychiatrie, byly nevinné, ale neměly žádnou šanci. Mohlo
také zemřít mnohem více chlapců; ne všichni mají přístup k
prvotřídním právníkům a médiím. V tomto směruje to přesné zobrazení situace, která se vlastně nikdy nezměnila. Je
to smutné varovaní. Film byl nominován na Zlatý globus v kategoriích nejlepší ženský herecký výkon a původní filmová hudba.

Podivuhodný případ
Benjamina Buttona
sobota 28. 2.
20.00 hod.

The Curious Case of Benjamin Button / USA 2008 /159
min. / titulky / 80, 90 Kč
Režie: DAVID FINCHER /
Scénář: Eric Roth, Robin
Swicord /Kamera: Claudio Velkolepé sentimentální představeMiranda / Hudba: Alexan- ní fantazie a rozjímání nad časem,
dre Desplat / Hrají: Brad Pitt, životem, smrtí, významem i pomíjiCate Blanchett, Tilda Swin- vostí nás všech. Scénárista Eric Roth
ton, Elle Fanning, Jason Fle- se v tomto směru skutečně přesvědmyng, Julia Ormond, Elias čivě vyjádřil. Síla příběhu je však
pouze v tom, zda ve vás vyvolá určité
Koteas, Josh Stewart ad.
V
neworleanské pocity. Obsahem totiž diváky neválnemocnici umírá sta- cuje. Ústřední postavu téměř nezajírá žena. Zatímco její mají dějinné okolnosti, které formují
bolest tiší čím dál silněj- chod světa a taktéž okolní svět se o
tak podivuhodného jedince pranic
ší dávky dávky morfia,
nezajímá a jen úzký okruh přátel s
za okny pokoje nabírá
ním sdílí jeho úděl, který je nám, v
na síle déšť a z televičase plynoucích epizodách, postupze zaznívají zmínky o
ně předkládán. Délka vyprávění je
blížícícím se hurikánu. nakonec poměrně dobře stravitelná,
U postele sedí dospě- na jeden neobyčejný lidský život až
lá dcera, která se při- nedostačující.
šla rozloučit – dostane
Renton - www.csfd.cz
se jí však mnohem víc,
když na přání matky otevře ohmataný sešit a začne nahlas
číst zápisky jakéhosi Benjamina, který se na konci první světové války narodil v těle vetchého starce… Znáte-li stejnojmennou povídku F. Scotta Fitzgeralda, můžete ji rovnou
pustit z hlavy: snímek je ztělesněním termínu „volná adaptace“. Literární hrdina nejenže vypadal jako kmet, ale také
tak myslel – namísto dudlíků a hraček ho zajímaly doutníky

a encyklopedie. Fincherův film ovšem bere Fitzgeraldovu
anekdotu vážně, a současně ji staví na hlavu. Benjaminovo tělo k údivu všech okolo mládne, jeho mentální věk se
ale ubírá stejným směrem jako u kohokoli jiného. Hned po
narození je zděšeným otcem ponechán na prahu starobince, kde jej černošská pečovatelka přijme za vlastního syna;
zanedlouho už chodbami popojíždí na vozíčku coby vrásčitý skrček, který vypadá na osmdesát, ale chová se jako zvědavé děcko. Když je mu kolem sedm(desát)i, padne si do
oka s holčičkou jménem Daisy, jež má v jeho příběhu sehrát
zásadní roli – to ona je tou stařenou z úvodu filmu a mnoha dalších prostřihů do nemocnice. Když je z Benjamina
teenager-šedesátník, poprvé navštíví bordel, nakonec se i
vypraví do světa na zkušenou… a to je jenom první sousto z téhle monstrózní porce ‚hollywoodského magického
realismu‘. Kouzlo více než dvouapůlhodinové podívané
ale kupodivu nepramení z Buttonova postižení. Ani z toho,
že by objevoval dálné kraje, zažíval velká dobrodružství a
zapisoval se do dějin. Jeho život je naopak docela obyčejný – respektive je neobyčejný jako každý život. Benjaminova ‚podivuhodná‘ cesta 20. stoletím ve výsledku nijak neční
nad osudy dalších postav, s nimiž se seznamujeme. A titulní hrdina to ví. On ani Fincher nežebrají o divácké emoce:
scény pohřbů, rozchodů i odpuštění jsou odvyprávěny se
stejnou věcností jako zbytek celého filmu, podbarveny tou
samou hypnotickou hudbou. I proto možná pro leckoho
Benjamin zůstane odtažitou postavou. Díky vynikajícímu
Bradu Pittovi a armádě trikařů v něm ale můžeme v každé
fázi filmu vyčíst tichou samotu člověka, který se naučil přátele ztrácet dřív, než se je naučil získávat. Který si lépe než
ostatní uvědomuje, že vše plyne a vše pomíjí. Film byl nominován na Zlatý globus v kategoriích nejlepší film, režie, scénář, mužský
herecký výkon a původní filmová hudba.

V první polovině
března nabídneme
Filmové premiéry

1. 3. - 4. 3. Bolt – pes pro každý případ
USA 2008 / Režie: BYRON HOWARD, CHRIS WILLIAMS
1. 3. - 4. 3. Podivuhodný případ Benjamina Buttona
USA 2008 / Režie: DAVID FINCHER
1. 3. Underworld: Vzpoura Lycanů
USA 2009 / Režie: PATRICK TATOPOULOS
5. 3. - 8. 3. Che Guevara - revoluce
USA 2008 / Režie: STEVEN SODERBERGH
6. 3. Temný rytíř
USA 2008 / Režie: CHRISTOPHER NOLAN
7. 3. Austrálie
USA 2008 / Režie: BAZ LUHRMANN

ARTkino

po 3. 3. 20.00 Mezi zdmi
Francie 2008 / Režie: LAURENT CANTET
út 4. 3. 17.30 Valčík s Bašírem
Izrael, Německo 2008 / Režie: ARI FOLMAN
st 4. 3. 19.30 Podivuhodný případ Benjamina Buttona
USA 2008 / Režie: DAVID FINCHER

Český lev

ne 8. 3. 15.30 Kdopak by se vlka bál
ČR 2008 / Režie: MARIA PROCHÁZKOVÁ
ne 8. 3. 20.00 Venkovský učitel
ČR, Francie, Německo 2008 / Režie: BOHDAN SLÁMA
po 9. 3. 20.00 Karamazovi
ČR, Polsko 2008 / Režie: PETR ZELENKA
čt 12. 3. 20.00 Bathory
ČR, SR, Maďarsko 2008 / Režie: JURAJ HERZ
pá 13. 3. 20.00 Tobruk
ČR 2008 / Režie: VÁCLAV MARHOUL
14. 3. - 15. 3. Hlídač č. 47
ČR 2008 / Režie: FILIP RENČ

Bijásek

ne 1. 3., st 4. 3. Bolt – pes pro každý případ
USA 2008 / Režie: BYRON HOWARD, CHRIS WILLIAMS
ne 8. 3. 15.30 Kdopak by se vlka bál
ČR 2008 / Režie: MARIA PROCHÁZKOVÁ

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Rain Man

Big Lebowski

čtvrtek 19. 2.
17.00 hod.

čtvrtek 26. 2.
16.00 hod. / kino
Mír

Rain Man / USA 1988 / 128
min. / titulky / na průkazku
zdarma, 50 Kč
Režie: BARRY LEVINSON
/ Scénář: Ronald Bass /
Kamera: John Seale / Hudba: Hans Zimmer / Hrají:
Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino, Lucinda
Jenney, Bonnie Hunt, Ray
Baker, Chris Mulkey, Barry
Levinson, Beth Grant ad.
Bezohledný karierista
Charlie Babbitt (Tom Kdo umí zahrát lépe autistu než DusCruise) právě pilně pra- tin Hoffman??? Nikdo!!! To snad ani
cuje na další smlouvě, nejde. Tento herec se dokáže vžít do
když mu oznámí, že role s naprostou presvečivostí. Hraje
jeho otec, se kterým excelentně a film je vlastně jeho
se už dávno odcizili, „one man show“. Tom Cruise zvládá
zemřel. Poté, co přije- svojí roli i díky tomu, že je mu podobde do Ohia na pohřeb, né být mladý, arogantní, ctižádostirozčílí se, neboť zjistí, vý a mít rád penízky. Nakonec se
že mu otec odkázal sta- u něj více rozvine bratrská láska.
rého Buicka a z třímilio- Režii nejde nic vytknout. Tento film
nového dědictví nedo- miluju. Ne kvůli Tomovi, ale opravdu
stal ani cent. Namísto hlavně díky Dustinovi snad v životní
roli....Nevím o lepším držiteli malé
toho shledává, že penízlaté sošky!!
ze otec odkázal ošetřovatelům jeho autistic- Djkoma- www.csfd.cz
kého bratra Raymonda
(Dustin Hoffman), který žije v ústavu. Když se vzpamatuje
z šoku, že má bratra, o kterém neměl ani ponětí, vezme
Raymonda na výlet napříč zemí, doufaje, že se mu podaří získat alespoň část zděděných peněz, aby poplatil dluhy
ze špatných obchodů. Avšak během jejich dobrodružné
výpravy se Charlie nejen naučí, jak vycházet s Raymondovým svérázným chováním, ale také se o bratra začne starat.
Postupně v sobě nachází ztracený cit a zjišťuje, že peníze
nejsou v životě to nejdůležitější. Film získal 4 Oscary - za Nejlepší
film roku 1988, Nejlepší režie, Nejlepší scénář a Nejlepší herec v hlavní
roli: Dustin Hoffman. Promítáme současně jako doprovodný program k
vernisáži dvou fotografií Canisterapie v obraze a Život nejen na kolech
(kino Hvězda od 16.00 hod.).

Barry Levinson
(*6. 4. 1942)
Absolvoval vysokou
školu v roce 1960. Již v
době studií v Baltimore
pracoval v televizi. Byl
zde úspěšný, ale přesto se rozhodl odejít
do mekky filmařů Los
Angeles. V LA pracoval
Levinson pro Oxford
Company,
studoval
herectví a produkci.
Pracoval také v klubu
komedie, kde se naučil
psát a seznámil se zde
s Valerií Curtinovou.
V roce 1967 získal práci v místní televizní stanici, kde psal
pro komediální šou. Jedna z jeho televizních prací dokonce vyhrála místní cenu Emmy. V sedmdesátých letech napsal Levinson „ The Carol Burnett Show“ (1967) a získal během
tří let dvě ocenění Emmy. Mel Brooks si ho najal pro Němý
film (1976) a poté na Závrať (1977). Herectví ovšem nikdy úplně
neopustil (zahrál si například v Otázkách a odpovědích Roberta Redforda). V roce 1975 se Barry Levinson oženil s Valerií
Curtinovou a společně pak také spolupracovali na scénáři
...a spravedlnost pro všechny (1979), nominovaném na Oscara za
nejlepší scénář. Režijním debutem Barry Levinsona je melodrama Diner (1982), nominované opět na Oscara za nejlepší
scénář. Následoval Přirozený talent s Robertem Redfordem
Glenn Closeovou, která si za svou roli odnesla oscarovou
nominaci. Poté přišel Levinson se smutnou komedií Dobré
ráno, Vietname a dramatem Rain Man (1988). Film je strhujícím
portrétem autistického jedince, jenž žije ve svém vlastním světě, neschopen existovat v normálních podmínkách. Snad životní výkon zde podal Dustin Hoffman. Film
přinesl Levinsovi popularitu u diváků i kritiky a obdržel za
něj dokonce i Oscara za scénář, o nějž už několikrát v minulosti usiloval. Následující portrét slavného gangstera Bugsy
(1991) mu pak vynesl hned devět nominací na Oscary. Po
těchto veleúspěšných snímcích následovalo slabší období s filmem Hračky (1992), který nebyl divácky příliš úspěšný.
Ovšem hned následující Levinsonův film Skandální odhalení
(1994) s Michaelem Douglasem a Demi Moorovou se stal
hitem. Ve stejném roce 1994 se také Levinson přestěhoval
do Marin Country v severní Kalifornii, aby byl stranou hollywoodské scény a mohl se věnovat sám sobě. V roce 1996
přichází Levinson s dramatem čtyř chlapců zneužívaných
a týraných v chlapeckém ústavu Spáči. Následuje na dva
Oscary nominovaná komedie Vrtěti psem sugestivně popisující, jak se manipuluje s veřejnými míněním a jak se vyrábějí
„zástupné“ mezinárodní skandály i falešní hrdinové. Navíc
se zde sešly dvě legendy amerického herectví - Robert De
Niro a Dustin Hoffman, který se objevil též v téměř současně natáčené sci-fi Koule (1998). V následujících letech však
Levinson nedokázal navázat na svůj předešlý úspěch, o
čemž svědčí jak celovečerní snímky Nespoutaná volnost (1999),
Banditi (2001) i Závist (2004), tak i televizní dokumenty Original
Diner Guys (1999) a 20th Century: The Yesterday‘s Tomorrows (1999).
zdroj: sběr

The Big Lebowski / USA, Velká Británie 1998 / 112 min. /
titulky / na průkazku zdarma, 50 Kč
Režie: JOEL COEN / Scénář:
Joel Coen, Ethan Coen /
Kamera: Roger Deakins
/ Hudba: Cartel Burwell /
Hrají: Jeff Bridges, John
Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, Philip
Seymour Hoffman, Tara
Reid ad.
Kdo by po téhle geniálně ujeté
Po úspěchu filmu Far- komedii bratrů Coenů ještě pochygo přišli bratři Coe- boval o tom, že jsou těmi nejorinové s ryze oddecho- ginálnějšímíi tvůrci současnosti?
vou krimikomedií Big Ukousnuté ucho letící vzduchem,
Lebowski. Netají se tím, bowling jako životní styl, němečtí
že jim jde především nihilisté a jeden takový Dude, který
o požitek z filmového prochází svým povalečským životem
příběhu a z hravé mani- a nestačí se divit, co se kolem něj
pulace s různými filmo- děje. No není ten Coenovic bizarní
vými postupy. Logika svět úžasný?
vyprávění jde v krajně KevSpa - www.csfd.cz
zamotaném příběhu
trochu stranou, i to je však součástí bratrské stylizace. Přestárlý hippie Jeffrey (Dude) Lebowski se kvůli záměně jmen
dostane do koloběhu událostí, jež výrazným způsobem
zasáhnou do jeho dosud velmi poklidného života, věnovaného především kuželkám. Přijme nabídku svého jmenovce, zvaného Big Lebowski, aby předal výkupné za boháčovu manželku... Vypravěčem příběhu je cizinec, postava dobře známá z westernových příběhů. Atmosféra i místo děje
(L.A.) zase mají některé atributy chandlerovských detektivek. Tvůrci do díla vkládají různé humorné vize a úryvky z
fiktivních filmů. Big Lebowski je přesně oním typem podívané, z níž si každý divák může vybrat podle svého...

Jeff Bridges
(*4. 12. 1949)
Narodil se v Los Angeles jako mladší syn
Lloyda a Doroty Dean
Bridgesových. Lloyd
Bridges byl velmi žádaný televizní herec a
k hereckému řemeslu si přičichla párkrát
i Jeffova matka. Jeff i
jeho starší bratr Beau
Bridges se brzy díky
nadšení svého otce
seznámili s filmem. Když byl Jeffovi pouhý rok, mihl se na
plátně ve filmu The Company She Keeps, v devíti letech hostoval ve dvou dílech seriálu Sea Hunt, a ve třinácti účinkoval
spolu s bratrem Beauem v otcově seriálu The Lloyd Bridges
Show. Jak dospíval, skončilo období hostování v otcových
seriálech, Jeff se ve dvaceti letech postavil na vlastní nohy.
Zásadnější herecký průlom přišel po několika dalších filmech v roce 1971 se snímkem Poslední představení, za který
byl ve svých dvaadvaceti poprvé nominován na Oscara.
Následovala spolupráce s režisérem Johnem Hustonem
na dramatu Nadmuté město. Pod vedením Roberta Bentona
ztvárnil hlavní roli ve westernu Mizerná banda. Další oscarovou nominaci získal za krimi snímek Thunderbolt a Lightfoot,
kde se sešel s Clintem Eastwoodem. Roku 1976 hrál Bridges
po boku začínajícího Arnolda Schwarzeneggera ve filmu
Zůstaň hladový a tentýž rok i v hlavní roli nového zpracování
klasického napínavého filmu King Kong. Ani jeden z těchto
filmů nezaznamenal výraznější úspěch. Následoval celkem
zdařilý thriller Zimní zabíjení, a také Nebeská brána Michaela
Cimina roku 1980 (považována za jeden z největších propadáků historie). Naštěstí tento nezdar nepohřbil Bridgesovu kariéru. V roce 1981 si poprvé vyzkoušel žánr sci-fi ve
filmu Tron. K tomuto žánru patřil o tři roky později i snímek
Starman. Bridges byl v roli natolik přesvědčivý, že si vysloužil
třetí nominaci na Oscara. V druhé polovině osmdesátých
let hrál v několika thrillerech (Všemu navzdory, Příští ráno ad.) a
roku 1989 se sešel v příjemném dramatu Báječní Bakerovi hoši
se svým bratrem Beauem Bridgesem. Období největší slávy se dostavilo v devadesátých letech, kdy měl Jeff Bridges
štěstí na zajímavé náměty i talentované režiséry. Mezi ně
patří Terry Gilliam a jeho brilantní drama Král rybář, výborný výkon podal i ve výjimečném dramatu Petera Weira Beze
strachu. Možnost zahrát si po delší době zápornou postavu
dostal v thrilleru Záhadné zmizení, kde ztvárnil psychopata.
Dalšího ze svých kladných hrdinů si „střihl“ ve Zděšení, kde
zabrání teroristovi v hrozivém útoku. Následovala romantická komedie Dvě tváře lásky a akční snímek Ridleyho Scotta
Bílá smršť. V roce 1998 se dočkal možnosti spolupracovat s
bratrskou tvůrčí dvojicí Joelem a Ethanem Coenovými na
výborné komedii Big Lebowski. Velký úspěch u kritiky mu
přineslo politické drama Kandidáti, mohli jsme jej vidět také
jako psychiatra v zajímavém snímku Svět podle Prota. Své
herecké nadání prokázal také v dramatu Dveře v podlaze a
Gilliamově Krajině přílivu. Nejnověji se Jeff Bridges objevil v
komedii Jak se zbavit přátel a zůstat úplně sám (2008).
Kateřina Grosmanová - http://kino.tiscali.cz (kráceno)

