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červen 2
16.–30. června
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

Léto
a prázdniny
za krkem
Teploty (konečně) stoupají,
maturity (některých) hotovy, klasifikace už jsou skoro uzavřené, dovolené
naplánovány, krize (českého hospodářství, fotbalu i politiky) se prohlubuje, tak nezbývá než se těšit na letní
týdny. Ještě než ale nastanou (a s nimi
na začátku července také náš výběr
nejlepších snímklů první poloviny
roku), je tu pár taháků, o nichž jste
už určitě slyšeli. Nezbývá tedy, než je
i vidět - ať už se jedná o čtverku Terminátora, zcela nový Star Trek či dvojku
Noci v muzeu. Nezapomeňte ani na oceňovaného Předčítače se stále herecky
zrající Kate Winsletovou nebo nový
film o zemi i Zemi, francouzský Home.
Zajímavá je ale také nabídka našeho
letního kina ve Smetanových sadech,
kde hrajeme zdarma a kterou jsme
letos věnovali čtyřem tematickým
okruhům: J. Abrhámovi, Hudbě, Kultu a
Brnu. Doufám, že se potkáme.
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. út 17.30 Předčítač – Německo, USA 2008 / 123 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
20.00 Dvojí hra – USA 2009, Německo / 125 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
17. st 17.30 Dvojí hra – USA 2009, Německo / 125 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Předčítač – Německo, USA 2008 / 123 min. / od 15 let / titulky / 70, 80 Kč
18. čt 16.00 THX 1138 – USA 1971 / 86 min. / titulky / na průkazky zdarma, 50 Kč
18.00 Star Trek – USA 2009 / 127 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč
20.15 Terminator Salvation – USA, Německo, V.Británie 2009 / 116 min. / přístupný / titulky / 90 Kč
19. pá 17.30 Terminator Salvation – USA, Německo, V.Británie 2009 / 116 min. / přístupný / titulky / 90 Kč
1o 20.00 Star Trek – USA 2009 / 127 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč
20. so 17.30 Star Trek – USA 2009 / 127 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč
20.00 Terminator Salvation – USA, Německo, V.Británie 2009 / 116 min. / přístupný / titulky / 90 Kč
21. ne 15.30 S Krtkem do pohádky – ČR 1969 - 1985 / 60 min / 25, 35 Kč
17.30 Terminator Salvation – USA, Německo, V.Británie 2009 / 116 min. / přístupný / titulky / 90 Kč
19. út 20.00 Star Trek – USA 2009 / 127 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč
22. po 17.30 Star Trek – USA 2009 / 127 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč
20.00 Terminator Salvation – USA, Německo, V.Británie 2009 / 116 min. / přístupný / titulky / 90 Kč
23. út 16.00 Star Trek – USA 2009 / 127 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč
18.15 Terminator Salvation – USA, Německo, V.Británie 2009 / 116 min. / přístupný / titulky / 90 Kč
20.30 Občan Havel přikuluje – ČR 2009 / 74 min. / 65, 75 Kč
24. st 17.30 Star Trek – USA 2009 / 127 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč
20.00 Terminator Salvation – USA, Německo, V.Británie 2009 / 116 min. / přístupný / titulky / 90 Kč
25. čt 16.00 Silnice + úvod: Václav Koubek – Itálie 1954 / 98 min. / titulky / na průkazku zdarma, 50 Kč
18.00 Noc v muzeu 2 – USA 2009 / 105 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
18.30 Václav Koubek – recitál – na průkaz ZF zdarma, ART 30 Kč/60 Kč, ostatní 60 Kč/90 Kč / kopule kina Hvězda
20.00 Hannah Montana – USA 2009 / 102 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
26. pá 16.00 Noc v muzeu 2 – USA 2009 / 105 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
18.00 Hannah Montana – USA 2009 / 102 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
20.00 Holka z města – USA 2009 –/ 96 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
28. čt 20.45 Dědictví aneb Kurvahošigutntag – ČR 1992 / 120 min. / zdarma / Smetanovy sady
27. so 16.00 Noc v muzeu 2 – USA 2009 / 105 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
18.00 Hannah Montana – USA 2009 / 102 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
20.00 Holka z města – USA 2009 / 96 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
20.45 Taking Off – USA 1971 / 93 min. / titulky / od 12 let / zdarma / Smetanovy sady
28. ne 15.30 Noc v muzeu 2 – USA 2009 / 105 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
17.30 Hannah Montana – USA 2009 / 102 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
20.00 Holka z města – USA 2009 / 96 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
29. po 17.30 Noc v muzeu 2 – USA 2009 / 105 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Hannah Montana – USA 2009 / 102 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
30. út 16.00 Noc v muzeu 2 – USA 2009 / 105 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
18.00 Hannah Montana – USA 2009 / 102 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
20.00 Home – Francie 2009 / 120 min. / přístupný / dabing / 60, 70 Kč
1. 7. st 16.00 Noc v muzeu 2 – USA 2009 / 105 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
18.00 Hannah Montana – USA 2009 / 102 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
20.30 Po přečtení spalte – USA 2009 / 96 min. / titulky / 65 Kč 75 Kč
2. 7. čt 17.30 Milionář z chatrče – USA, Velká Británie 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
1o 20.00 Nedodržený slib – Slovensko, Česko, USA 2009 / 129 min. / 75 Kč
3. 7. pá 17.30 Nedodržený slib – Slovensko, Česko, USA 2009 / 129 min. / 75 Kč
20.00 Milionář z chatrče – USA, Velká Británie 2008 / 120 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
4. 7. so 17.30 Nedodržený slib – Slovensko, Česko, USA 2009 / 129 min. / 75 Kč
20.00 Líbáš jako Bůh – ČR 2008 / 115 min. / přístupný / 75 Kč
5. 7. ne 16.00 Monstra vs. Vetřelci – USA 2009 / 94 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
17.45 Nedodržený slib – Slovensko, Česko, USA 2009 / 129 min. / 75 Kč
20.00 Líbáš jako Bůh – ČR 2008 / 115 min. / přístupný / 75 Kč

ART
ZF

Bijásek

Star Trek

Filmové premiéry a novinky
ART

Naše tipy
Zbrusu nový Star Trek

ZF

Koncert

čtvrtek 18. 6. – středa 24. 6.
Rodí se nová skvělá posádka, děj kultovní sci-fi ságy se
dočkal svého počátku.

Terminátor se vrací

čtvrtek 18. 6. – středa 24. 6.
Christian Bale v hlavní roli dalšího filmu o hrozbě v podobě robota-likvidátora.

Další Noc v muzeu

čtvrtek 25. 6. – středa 1. 7.
Další dobrodružství hlídače, kterému se jeho muzeální
exponáty vymykají z rukou – když v noci obživnou..

Letní kino

Recitál Vaška Koubka

čtvrtek 25. 6. 18.30 hod.
Vystoupení známého písničkáře na kopuli kina Hvězda.

Dvojí hra

Letní kino

ART

Duplicity / USA 2009 / 125 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: TONY GILROY / Hrají: Clive Owen, Julia Roberts, Tom Wilkinson,
Paul Giamatti, Denis O‘Hare, Thomas McCarthy, Dan Daily ad.
Přechytračit. Překonat. Přehrát. Převézt. A pak už jen převést
prachy. Tony Gilroy, režisér ceněného snímku Michael Clayton, natočil chytrý film, ve kterém má každý rafinovaný plán,
nikdo nehraje fér a jehož divák nesmí uvěřit ani závěrečným
titulkům. A celé se to halí do aktraktivního hávu romantické
komedie, jíž dominuje herecká dvojice snů – britský elegán
Clive Owen a oscarová Julia Roberts. Oba hlavní hrdiny dříve
živily tajné služby, Claire (Julia Roberts) pracovala pro CIA a
Ray (Clive Owen) pro britskou MI6. Tahat z ohně horké kaštany za neschopné politiky je ale po letech omrzelo a vrhli
se do mnohem výdělečnějšího světa průmyslové špionáže.
Jejich cílem je využít nepřátelství mezi dvěma korporacemi
a ukrást recept na výrobu produktu, který tomu, kdo ho jako
první donese na patentový úřad, přinese pohádkové bohatství. Každý se proto nechá zaměstnat v jedné z firem a společně spřádají plán. Přes bohaté zkušenosti z tajných služeb
jsou pro Raye s Claire velmi mocnými soupeři. Navíc se objevil ještě jeden nepřítel, se kterým nepočítali: Láska.

Předčítač

Reader, The / USA 2008 / 123 min. / od 15 let / titulky / 80 Kč
Režie: STEPHEN DALDRY / Hrají: Kate Winslet, David Kross, Ralph Fiennes,
Karoline Herfurth, Lena Olin, Bruno Ganz ad.

Best of 1/2
Best of 1/2

Best of 1/2

Best of 1/2

Best of 1/2

Kam až zajdete, abyste uchránili tajemství? Příběh filmu
Předčítač začíná v poválečném Německu. Teenagerovi
Michaelovi Bergovi (David Kross a později Ralph Fiennes) se
udělá špatně a domů mu pomůže neznámá třicátnice Hanna (Kate Winslet). Michael se uzdraví a Hannu najde, aby jí
poděkoval. Rychle mezi nimi vznikne vášnivý, ale utajený
vztah. Michael zjistí, že Hanna má ráda, když jí někdo předčítá knihy. I přes intenzitu vzájemných citů ale Hanna jednoho dne záhadně zmizí. O osm let později se Michael jakožto
student práv, který přihlíží soudům s válečnými zločinci, s
Hannou znovu s úžasem setkává – potká ji na lavici obžalo-

vaných. Když se dozvídá o její minulosti, odhaluje tajemství,
které zcela změní jejich životy. Předčítač je mrazivý příběh
o pravdě a odpuštění, o tom, jak se jedna generace vypořádává se zločiny té předešlé. Kate Winslet za svou roli získala Oscara,
Zlatý globus i cenu BAFTA!

Star Trek

Star Trek / USA 2009 / 127 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 85 Kč
Režie: J. J. ABRAMS / Hrají: Zachary Quinto, Chris Pine, Eric Bana, Zoë Saldana, Anton Yelchin, Leonard Nimoy, Simon Pegg, Winona Ryder ad.
Zapomeňte všechno, co víte! Tvůrce seriálů Ztraceni, Fringe, Alias a filmů Mission: Impossible III nebo Monstrum - J. J.
Abrams - přináší na stříbrné plátno zcela nové sci-fi dobrodružství. Star Trek, jak ho ještě neznáte. Příběh pojednává o
první výpravě mladé posádky na palubě hvězdné lodi U.S.S.
Enterprise. Jejich cestu doprovází spousta akce, humoru a
vesmírného nebezpečenství. Nováčci musejí nalézt způsob,
jak zastavit padoucha, jehož honba za pomstou ohrožuje celé lidstvo. Osud Galaxie spočívá v rukou dvojice zapřisáhlých nepřátel. Jedním z nich je James T. Kirk (Chris Pine),
nezvedený venkovský kluk z Iowy a milovník života „na hraně“. Druhým je Spock (Zachary Quinto), vychovaný ve společnosti, která staví na logice a odmítá veškeré emoce. Divoký instinkt se střetne s chladným rozumem, ovšem pouze
jejich spojení provede posádku bez úhony velkým nebezpečím, které představuje pomstychtivý Nero (Eric Bana).
Kirk a jeho bližní se odvážně pustí tam, kam se dosud nikdo
nevydal…

Terminator Salvation

Terminator Salvation / USA 2009 / 130 min. / přístupný / titulky / 90 Kč
Režie: McG / Hrají: Christian Bale, Anton Yelchin, Moon Bloodgood, Sam
Worthington, Bryce Dallas Howard, Helena Bonham Carter ad.

Zapomeňte na minulost… Film je zasazen do post-apokalyptického roku 2018. Christian Bale hraje Johna Connora,
muže určeného osudem k tomu, aby vedl lidský odpor vůči
Skynetu a jeho armádě Terminátorů. Ale budoucnost, na
kterou byl Conner připravován, se částečně změní tím, že
se objeví Marcus Wright (Sam Worthington), cizinec, jehož
poslední vzpomínkou je, že byl mezi mrtvými. Conner musí
rozhodnout, zda byl Marcus poslán z budoucnosti nebo
zachráněn z minulosti. Jak Skynet připravuje svůj konečný
útok, Conner a Marcus se oba vydávají na odyseu, která je
přivede do srdce Skynetu, kde se dozvídají hrozivé tajemství,
které stojí za možným vyvražděním lidstva. Poslední pokračování filmu „Terminátor“ s názvem „Terminator Salvation”
režíruje McG podle scénáře od Michaela Ferrise a Johna
Brancato. Film produkují Moritz Borman, Derek Anderson,
Victor Kubicek a Jeffrey Silver a výkonnými producenty jsou
Peter D. Graves, Bahman Naraghi, Mario F. Kassar, Andrew G.
Vajna, Joel B. Michaels, Dan Lin a Jeanne Allgood. Ve filmu se
také objeví Anton Yelchin jako Kyle Reese, Bryce Dallas Howard jako Kate Brewster, Moon Bloodgood jako Blair Williams,
Helena Bonham Carter jako Serena Kogen, Common jako
Barnes, a Jadagrace jako Star.

Holka z města

New in Town / USA 2009 / 96 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
Režie: JONAS ELMER / Hrají: Renée Zellweger, Harry Connick Jr., Nathan
Fillion, Siobhan Fallon, Frances Conroy, J. K. Simmons ad.
Lucy Hillová je ambiciózní a podnikavá manažerka žijící

v Miami. Miluje své boty, miluje svá auta a miluje kariérní postup. Když dostane nabídku na jeden krátkodobý úkol – neznámo kde – aby restrukturovala výrobní
továrnu, skočí po této možnosti s vědomím, že má jasné
povýšení na dosah ruky. Co však začíná jako jednoduchá
práce, se brzy stává zkušeností, která jí zcela změní život.
Lucy postupně odhaluje hlubší smysl svého života a co
víc, také muže svých snů.

Noc v muzeu 2

Night at the Museum: Battle of the Smithsonian / USA 2009 / 105
min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
Režie: SHAWN LEVY / Hrají: Amy Adams, Ben Stiller, Thomas Lennon,
Hank Azaria, Dick Van Dyke, Robin Williams, Ricky Gervais ad.

Světla zhasla, dobrodružství začíná. V muzeu Smithsonian institut ve Washingtonu nastala noc. Strážci odešli
domů, světla zhasla, dětští návštěvníci jsou doma ve
svých postelích... přesto je v „prázdném“ muzeu podivný šramot. Bývalý noční hlídač Larry Daley (Ben Stiller) je
opět zatažen do těžko představitelného dobrodružství,
ve kterém ožívá sama historie. Příběh začíná ve chvíli,
kdy Larry opustil bídně placenou práci hlídače v muzeu,
a stal se žádaným vynálezcem. Zdá se, že má konečně
vše, po čem touží, přesto mu v životě něco schází. Cosi
jej táhne zpět do muzea, tam kde to měl rád, kde kdysi zažil neopakovatelnou magickou noc. Larry netuší, že
mezi tím jsou jeho nejoblíbenější exponáty (a zároveň
jeho nejlepší kamarádi) už považovány za zastaralé. A
tak zabaleny v bednách čekají na odvoz do ohromných
depozitářů v největším muzeu na světě, v muzeu Smithsonian ve Washingtonu. Jejich další osud je tak náhle velmi nejistý - tedy jen do chvíle než jeden z nich, miniaturní
kovboj Jedediah (Owen Wilson), zavolá Larrymu a popíše mu hrozící katastrofu. ..

Hannah Montana

Hannah Montana: The Movie / USA 2009 / 102 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
Režie: PETER CHELSOM / Hrají: Miley Cyrus, Emily Osment, Melora Hardin, Adam Gregory, Heather Locklear, Tyra Banks, Dolly Parton ad.

Walt Disney Pictures přinášejí v extravagantním celovečerním filmu na stříbrné plátno televizní fenomén ze stanice Disney Channel. Miley Stewart (Miley Cyrus) se snaží
stíhat školu, přátele a ještě svou tajnou identitu, popovou hvězdu. Když stoupající popularita Hannah Montany
hrozí tím, že ovládne celý její život, je ochotna to podstoupit. Její otec (Billy Ray Cyrus) ji proto odveze domů
do Crowley Corners v Tennessee, aby poznala skutečný
život, čímž spustí dobrodružství plné takové dávky legrace, smíchu a romantiky, že si to ani Hannah Montana
nedokázala představit.

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

Bolt – pes pro
každý případ

LETNÍ KINO
V měsíci červenci
SMETANOVY SADY:
nabídneme
Léto s Brnem:
Dědictví aneb Kurva- Filmové premiéry
hošigutntag

středa 17. 6. 15.30 hod.

USA 2008 / 103 min. / přístupný / dabing / 40, 50 Kč
Režie: BYRON HOWARD, CHRIS WILLIAMS

pátek 26. 6. 20.45
hod.

né moci kouzelného dědečka. Jak šli spát – pohádka o
medvídcích, kde se stanou šťastnými otci.

Noc v muzeu 2
neděle 28. 6. 15.30 hod.

Na scénu přichází animovaný psí hrdina. Pro superp- USA 2009 / 105 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 65, 75 Kč
sa Bolta je každý den plný dobrodružství, nebezpečí Režie: SHAWN LEVY / Hrají: Amy Adams, Ben Stiller, Thomas Lena intrik – alespoň do té doby, dokud kamery natáče- non, Hank Azaria, Dick Van Dyke, Robin Williams ad.
jí. 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,
vyhozenou 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 Světla zhasla, dobrodružství začíná. V muzeu Smithsonian institut ve Washingtonu nastala noc. Strážfilm a původní filmová píseň.
ci odešli domů, světla zhasla, dětští návštěvníci jsou
doma ve svých postelích ... Přesto je v „prázdném“
muzeu podivný šramot. Bývalý noční hlídač Larry
Daley je opět zatažen do těžko představitelného
dobrodružství, ve kterém ožívá sama historie. Příběh
začíná ve chvíli, kdy Larry opustil bídně placenou práci hlídače v muzeu, a stal se žádaným vynálezcem.
Zdá se, že má konečně vše, po čem touží, přesto mu
ČR 1969 - 1985 / 60 min / 25, 35 Kč
v životě něco schází. Cosi jej táhne zpět do muzea,
Režie a výtvarník: Z. MILER, Z. SMETANA, L. BENEŠ.
Krtek v ZOO – jak krtek v zoologické zahradě vytr- tam kde to měl rád, kde kdysi zažil neopakovatelnou
hl lvu bolavý zub a získal tak nového přítele. Krtek a magickou noc…
paraplíčko – poetická hříčka s nalezeným paraplíčkem,
Krtek zahradníkem – o tom, jak krtek se svou přítelkyní
myškou vyřeší starosti s kropící hadicí na zahradě. Stavitelé pyramid – Čmeláčí dvojice se dostává do konfliktů s negativními stránkami lidské civilizace – s ničením a znečisťováním přírody. Kouzelný dědeček – jak se
línému Jakubovi přece jen nepovedlo zneužít čarov-

S Krtkem do
pohádky
neděle 21. 6. 15.30 hod.

Koncert

Vašek Koubek (recitál)
čtvrtek 25. 6. 2009 18.30 hod.

kopule kina Hvězda / na průkazku ZF zdarma, na průkazku ART
30 Kč/60 Kč, ostatní 60 Kč/90 Kč (předprodej pouze v kině Hvězda a MIC) Pozor! Omezený počet míst!
Václav Koubek (písničkář, filmař, divadelní i filmový
herec, režisér, spisovatel) je typem člověka, kterému
se nežije snadno za žádného režimu. Svým skřehotavým hlasem, tahací harmonikou a „divnými“ texty
byl dříve pro televizi a rozhlas „nevyhovující“. V roce
1993 se staly jeho Šaty šupáka albem roku časopisu
Rock a Pop; o tři roky později pak za desku Bezvětří obdržel respektovanou cenu hudebních kritiků
Žlutá ponorka. Také album Každej pes, na kterém
spolupracoval se skupinou Traband, Pavlem Fajtem,
Filipem Topolem nebo Olinem Nejezchlebou, přijala kritika kladně. Vystudoval vysokou školu strojní v
Liberci, pracoval pro televizi jako asistent střihu, u filmu jako asistent režie, prošel řadou divadel a zůstal
u svobodného povolání. Jako herec se objevil i v
Národním divadle (Zvony) a ve filmu (Keď hviezdy
boly červené, Zvířata ve městě, Cesta pustým lesem,
Co chytneš v žitě aj.). Na písničkářských pódiích se
pohybuje už víc než 25 let, sice už nehraje v kleče, ale
jeho představení přitahují stále pozornost publika.
www.vaclavkoubek.cz

Výstavy

Puk-Puk:
Slovácké peklo
11. 6. – 15. 7. 2009 / kino Hvězda

Výstava spojuje apoteózu současné „globální“ dědiny, obklopené supermarkety ze všech světových
stran, lokální folklórní ego a sexualitu v tradičním
ornamentu. Šiky stařenek míří z kostela tam, kde je
kuře nejlevnější, fotbalisti zase vyhráli penaltou v
nastavení a za humny už podruhé hoří skládka pneumatik… http://mimikri.net/puk-puk-area/

Připravujeme

Loučí se a nekončí…
Konec června je tradičně časem, kdy se loučíme s pravidelnými filmovými cykly Bijásek a Zlatý fond kinematografie.
Zakončení aktuální sezóny Zlatého fondu je letos věnován předprázdninový čtvrtek 25. června. Jako už tradičně věnujeme tzv. Zlatému kopulování poslední předprázdninový čtvrtek a vedle filmu a hudby dojde (doufejme) i na neformální
zhodnocení celé sezóny Zlatého fondu kinematografie. Hostem závěrečného programu Zlínským krajem finančně podporovaného cyklu bude písničkář, filmař, divadelní i filmový herec, režisér a spisovatel Václav Koubek. Koubek ve Hvězdě
nejprve v 16 hodin uvede projekci slavného filmu Federica Felliniho s názvem Silnice, od 18.30 pak program pokračuje
recitálem Vaška Koubka na kopuli kina Hvězda. Koncert je přístupný i široké veřejnosti, vzhledem k omezené kapacitě
prostoru však doporučujeme koupi vstupenek v předprodeji na pokladně Hvězdy či v Městském informačním centru na
Masarykově náměstí. Dodejme, o kvalitní filmy nebude nouze ani v letních měsících – nepřehlédněte aktuální program
ARTu, letního kina a samozřejmě ani blížící se Letní filmové školy.

Předčítač
středa 17. 6.
20.00 hod.

Reader, The / USA 2008 /
123 min. / od 15 let / titulky
/ 70, 80Kč
Režie: STEPHEN DALDRY /
Scénář: David Hare / Kamera: Roger Deakins, Chris
Menges / Hudba: Nico
Muhly / Hrají: Kate Winslet, Citlivě natočený film, který vypráví
David Kross, Ralph Fiennes, dojemný a zároveň k zamyšlení hodKaroline Herfurth, Max ný příběh muže a jeho lásky z dětství.
Mauff, Hannah Herzsprung, Stephen Daldry velmi dobře uchopil
látku a převedl ji nejen citlivě, ale
Lena Olin, Bruno Ganz ad.
Příběh
německé taky v rámci tempa do vcelku pomadozorkyně a mladého lého filmu, který však říká mnohé.
studenta ukazuje, že Nepochybuji, že kniha je více detailtajemství nás spojují ní a příběhově obsáhlejší, protože
i rozdělují. Příběh, ve film chvílemi postrádal vysvětlení
v jedné nebo dvou drobných liniích,
kterém si musíte (nebo
ale té hlavní mezi Hannou a Michaspíš můžete) mnoho
elem se věnuje dostatečně. Postavy
domýšlet, nezapře, že
jsou velmi dobře zahrané, Kate
byl původně napsán
Winslet přestože nepatří mezi moje
jako román. A to není favoritky (vzhledově, ani herecky)
ani v nejmenším míně- odvádí výborný výkon.
no jako výtka. Protože
Djkoma - www.csfd.cz
kniha unese víc než
běžný scénář, rozebíhá se Předčítač nemilosrdně nejen přes
několik desetiletí, ale také se pouští hodně do hloubky. Na
vztahu mladíka Michaela, který se v poválečném Německu
náhodou setká se starší průvodčí a začnou si spolu naprosto nepravděpodobný románek, prozkoumává režisér
Stephen Daldry (Hodiny, Billy Elliot) nejen nejistý a rozbitný
vztah mladšího muže a starší ženy. Ten je tvrzen fyzickou
láskou i dlouhými hodinami, kdy student Haně předčítá.
Chvíle, kdy se mění v předčítače a ona ve vděčnou posluchačku, jsou pro oba skutečným a nepřenosným štěstím.
Jednoho dne ale Hana nevysvětlitelně zmizí a až po letech,
kdy je z Michaela student práv, který v rámci semináře sleduje proces s nacistickými dozorkyněmi, pozná šokovaný
mladík v jedné ze souzených svou první velkou lásku. Zároveň pochopí velké Hanino tajemství. Kate Winslet za svou roli
získala Oscara, Zlatý globus i cenu BAFTA!

Občan Havel
přikuluje
úterý 23. 6. 20.30
hod.

ČR 2009 / 74 min. / 65, 75 Kč
Režie: JAN NOVÁK, ADAM
NOVÁK / Scénář: Jan Novák,
Adam Novák / Hrají: Václav
Havel, Jiřina Bohdalová,
Pavel Landovský, Vladimír
Merta, Jan Hartl ad.
Čekáte pokračování
známého dokumentu
Občan Havel? Kdepak,
podobnost názvů je
čistě náhodná – zatímco časosběrný projekt
Pavla Kouteckého sledoval Havla až coby
prezidenta, film Jana
a Adama Novákových
přibližuje dobu tuhé
normalizace. Občan
Havel přikuluje se vrací do doby, kdy ještě nikdo nečekal, jak
vysoko do politiky se
Václav Havel dosta-

Zajímavější než Občan Havel, neboť
zde se nezabývá autor politickou
dráhou Václava Havla, nýbrž tomu,
co jí předcházelo. Práce v pivovaru a
vzpomínání na ni je pohodově stráveným časem, který opět ukazuje
Havla v nejlepším světle, ovšem to
se dalo čekat. Přikulující Havel je
příjemný společník a pokud máte za
sebou Občana Havla, radím shlédnout i tuto zajímavější variantu
Havlova „životopisu“.
P1tr - www.csfd.cz

ne. Konkrétně do roku 1974, kdy zakázaný dramatik sháněl práci a potvrzení do občanského průkazu, aby ho stát
nemohl obvinit z příživnictví. Proto se nechal zaměstnat
jako pomocný dělník a přikuloval sudy v pivovaru v Trutnově, nedaleko od Hrádečku, odkud dojížděl mezi pracující
lid mercedesem. Z téhle nedlouhé, ale barvité epizody jeho
života vznikla slavná jednoaktovka Audience. Film nicméně
není jenom o ní, i když ze hry často a rozsáhle cituje, takže
i ti, co ji nečetli, pochopí, o čem je. Film víc vypráví o širším podhoubí Havlovy tvorby. Vypráví o normalizaci, jako o
době neuvěřitelných každodenní absurdností. Jeho podtitul „Akční film o lásce k pivu“ můžeme brát jako poměrně
nemilosrdnou, satirickou metaforu českého národa. Ve filmu, kde zazní hlasy a vzpomínky lidí z pivovaru i známých
umělců a aktivistů jako Pavel Landovský, Jan Hartl, Ivan
Magor Jirous, John Bok a samozřejmě Václav Havel, je plno
historek, které tuhle absurditu dokumentují. V sedmdesátých letech sice už nešlo přímo o život jako v těch padesátých, ale o kvalitu života jistě ano. Za historkami z reálného
socialismu, které dnes znějí jako anekdoty, se skrývá dost
podstatného o nás i pro nás. Zvlášť když v některých slovech, především v těch několika málo, které tvůrci dostali ze tří bývalých tajných policistů, je poznat, jak je tahle
minulost stále citlivá a nevyřešená, bez ohledu na to, že se
jí můžeme dobře smát.

Home
úterý 30. 6. 20.00
hod.

Francie 2009 / 120 min. /
přístupný / dabing / 60, 70
Kč
Režie: YANN ARTHUSBERTRAND / Scénář: Yann
Arthus-Bertrand / Kamera: Michael Brennan, Peter
Thompson / V českém zněYann Arthus-Bertrand (1946) je
ní: Zdeněk Svěrák
Když Yann Arthus- francouzský fotograf známý předeBertrand, mezinárod- vším svými leteckými fotografiemi.
ně uznávaný fotograf Bertrand byl zpočátku velký speciaa autor knihy The Ear- lista na fotografii zvířat. Posledních
th From Above, potkal skoro 20 let se však věnuje svému
projektu, který si klade za cíl fotoproducenta Luca Besgraficky zachytit naši planetu pro
sona, dohodli se ti dva
dokumentační a politické účely. Od
na vytvoření dokuté doby již publikoval přes šedesát
mentárního projektu
knih fotografií snímků převážně
o planetě Zemi. Cesta snímaných z vrtulníků nebo horkopo 50 zemích světa je vzdušných balonů a stal se jedním
ódou na krásy a jem- z největších odborníků na leteckou
nou harmonii naší pla- fotografii. Jeho snímky se často objenety. S optimistickým vují v prestižních časopisech jako je
přístupem a aktuální- např. National Geographic.
mi tématy se snímek www.seaplanet.eu
zaměřuje na vzrůstající
povědomí veřejnosti o současných sociálních problémech
a problémech životního prostředí. „Z ptačí perspektivy“ se
vydáme na cestu kolem světa do těch nejúžasnějších, ale
také nejponičenějších krajin Země – nádherná, dech beroucí a silné emoce vyvolávající cesta z hlubin australského
korálového pobřeží na vrchol hor Kilimandžáro, z amazonských pralesů do pouště Gobi, z bavlníkových plantáží
v Texasu do průmyslové Šanghaje a ještě dál. Home nám
skýtá konkrétní pohled na problémy, kterým musí naše
planeta čelit: globální oteplování, kácení deštných pralesů,
ztráta biodiverzity a ubývání přírodních zdrojů, ale na druhou stranu i pozitivní vývoj, jako je vzrůstající demokracie,
růst našich příjmů a životního standardu, rozvoj vzdělání.
Projekt Home navazuje na celosvětovou výstavu fotografií
pod širým nebem Alive Yanna Arthuse-Bertranda. V České
republice, stejně jako z ostatních zemích světa, zaznamenala výstava ohromný ohlas návštěvníků. Více o této jedinečné výstavě se dozvíte na stránkách www.zemekrasnaneznama.cz. Kurátorkou české výstavy je paní Olga Menzelová, která se také zapojila do propagace filmu Home.

ČR 1992 / 120 min. / zdarma
Režie: VĚRA CHYTILOVÁ /
Hrají: Bolek Polívka, Miroslav Donutil, Šárka Vojtková, Jozef Kroner, Dagmar
Veškrnová - Havlová, Anna
Pantůčková, Břetislav Rychlík ad.
Příběh o tom, jak
dokáže člověka zmá- Nemohu souhlasit s názory, že se
mit nenadálé štěs- jedná o odpad nebo slátaninu nebo
tí. Moravská komedie co. Podle mě je to jedna z nejvtipnějvzniklá v osvědčené ších komedií, co u nás kdy byly natospolupráci režisérky čeny. Ty neustále citované hlášky se
Věry Chytilové a Bolka staly skutečně legendárními (aspoň
Polívky. Bohuš Stejskal u nás na severní Moravě). Bolek tady
žije v malé moravské předvádí burana s naprostou lehkosvesnici v domku na tí, přirozeností a samozřejmostí (on
spadnutí. Své dny trá- taky k němu nemá občas moc daleko.
ví jako řada jiných buď Neodpustím si pár citací: „Nech ňa,
v práci nebo v hospo- nic nebude.“ „Ty pudeš !“ „To je vůl,
dě. Jednoho dne však kaviárový tousty.“
dojde k události, která Radyo - www.csfd.cz
od základů změní jeho
život - do vsi přijíždí advokát, aby mu oznámil, že mu díky
restituci připadne obrovský majetek po otci. Bohuš se stává
milionářem ... Náhlý přerod se neobejde bez komplikací a
Bohuš se se svým novým postavením ne vždy snadno sžívá.
Běh událostí má čím dál rychlejší spád a zdá se, že již probíhá zcela nezávisle na Bohušově vůli... Hořká komedie o
podmanivé síle nečekaného bohatství vznikla jako projekt
herce Bolka Polívky a režisérky Věry Chytilové, kteří se také
společně podíleli na jejím scénáři. Ač se ve filmu objevuje řada významných hereckých osobností, snímek hlavně
stojí na výkonu Bolka Polívky, jehož hereckému koncertu
ostatní spíše sekundují.

Léto s kultem:
Taking Off
sobota 27. 6.
20.45 hod.

USA 1971 / 93 min. / titulky
/ od 12 let / zdarma
Režie: MILOŠ FORMAN / Hrají: Lynn Carlin, Buck Henry,
Vincent Schiavelli, Tina Turner, Allen Garfield, Kathy
Bates, Jessica Harper ad.
Patnáctiletá Jeannie
(Linnea Heacocková) První Formanův americký film je
jednoho dne nepři- ještě z velké části český - a díky tomu
asi komerčně neuspěl. Dívá se na
jde domů včas a pak
vztahy rodičů s dospívajícími dětmi
se rodičům ztratí na
velice ironicky, bez laskavého oparu.
několik dnů. Kolem
Snímek zůstává pořád neskutečně
pátrání po zmizelé
vtipný a výstižný, ať už ho vidíte
dívce vzniká kolotoč po kolikáté chcete. Příběh je velice
groteskních situací, v prostý, ale obalený tak skvělými
nichž se její otec Larry gagy, že nemáte šanci se chvíli nudit.
(Buck Henry) i matka Zároveň nikdy nesklouzává do frašky,
Lynn (Lynn Carlinová) pořád nás hlavní hrdinové zajímají.
několikrát změní v bez- Fascinuje mě výtečný timing fórů i
děčné klauny. Jedno- u Formana tradičně úžasná práce
duchý příběh ústí do s neznámými herci, resp. neherci.
otázky, kdo je vlastně Kdo se aspoň trochu zajímá o film,
infantilnější: uprchlá neměl by si tuhle skvělou komedii
puberťačka, nebo její nechat ujít.
starostliví rodiče? Hoř- EdaS - www.csfd.cz
ká komedie Taking Off
je Formanovým americkým debutem, přesto byla Jarkem
Kupśćem v Malých dějinách filmu označena jako „nejbystřejší analýza amerického ducha doby“… doby, kdy doznívala éra studentských rebelií, volné lásky a halucinogenních experimentů. Obsahem i stylem zpracování se Taking
Off podobá autorovým českým snímkům, ústředním tématem je - stejně jako v Černém Petrovi a Láskách jedné plavovlásky - generační nedorozumění, které má nadčasovou
platnost. Forman ve všech dosavadních snímcích ukazuje
marnost sebelépe míněných výchovných kázání, v Taking
Off navíc odhaluje bludný kruh snahy o měšťanskou spořádanost a touhy po svobodě. Usmívá se nad rodiči uvízlými v pasti konformismu i nad naivními revoltami jejich dětí.
Film dokumentuje Formanův cit pro pozorování všednosti,
kombinaci humoru a soucitu i pro vynalézavou výstavbu
gagů. Všechny epizody související s hledáním Jeannie a jejími neočekávanými návraty mají anekdotické pointy. V jedné z počátečních scén se dívčin otec a jeho kamarád Tony
vypraví hledat dceru do ulic a zpijí se pod obraz. Larry pak
náhodou objeví jiné zmizelé děvče a omyl zjistí až na policii. Při návratu se rodiče rozšoupnou, přičemž se tentokrát
opije Lynn a groteskní trapas obstará chlápek, který se ji
pokouší sbalit. Klíčová scéna instruktáže ve správném kouření marihuany je stylizována jako karikatura maloměšťáckých „snobáren“. Závěrem se groteskní nonsensy stupňují.
Jeannie, jež se nepozorovaně vrátila domů, probudí bujaré
veselí. Vyjde ze svého pokoje a vyruší polosvlečenou matku
a nahého otce, kteří hrají se dvěma neznámými lidmi svlékací poker. Přestože byl tento snímek komerčně neúspěšný a nepatří k Formanovým vrcholům, je z mnoha důvodů
pozoruhodný. Potvrzuje například autorův čich pro obsazování profesionálů i amatérů (neherci L. Heacocková i D.
Gittler se v Taking Off objevili na plátně poprvé a naposled).
Film získal Cenu poroty v Cannes, dále 6 nominací na cenu BAFTA ad.

1. – 15. 7. Best of ½ 2009
2. – 3. 7. Milionář z chatrče - Slumdog
V.Británie, USA 2008 / Režie: DANNY BOYLE
2. – 5. 7. Nedodržený slib
SK, ČR, USA 2009 / Režie: JIŘÍ CHLUMSKÝ
4. – 6. 7. Líbáš jako Bůh
ČR 2008 / Režie: MARIE POLEDŇÁKOVÁ
6. – 8. 7. Andělé a démoni
USA 2009 / Režie: RON HOWARD
6. – 8. 7. Poslední dům nalevo
USA 2009 / Režie: DENNIS ILIADIS
9. – 12. 7. Na odstřel
USA ,VB, Francie, 2009 / Režie: KEVIN MCDONALD
9. – 15. 7. Tma
Česko, 2009,/ Režie: JURAJ HERZ
13. – 15. 7. Termination Salvation
USA, Německo, V.Británie 2009 / Režie: McG
16. – 22. 7. Transformers: Pomsta poražených
USA 2009 / Režie: MICHAEL BAY
16. – 22. 7. Jménem krále
Česko 2008 / Režie: PETR NIKOLAEV
16. – 22. 7. Wrestler
USA 2008 / Režie: DARREN ARONOVSKY
24. 7. – 2. 8. LFŠ 2009

ARTkino

st 1. 7. 20.00 hod. Po přečtení spalte
USA 2008 / Režie: J. COEN, E. COEN
st 8. 7. 20.00 hod. Jak se vaří dějiny
ČR, SK, Rakousko 2008 / Režie: PETER KEREKES
út 14. 7. 20.00 hod. Synecdoche New York
USA 2008 / Režie: CHARLIE KAUFMAN
st 22. 7. 20.30 hod. Wrestler
USA 2008 / Režie: DARREN ARONOVSKY

Letní kino

pá 10. 7. 21.00 hod. Across The Universe
USA 2007 / Režie: JULIE TAYMOR
so 11. 7. 21.00 hod. Trhák
ČSSR 1980 / Režie: ZDENĚK PODSKALSKÝ
pá 17. 7. 21.00 hod. Já, truchlivý Bůh
ČSSR 1969 / Režie: ANTONÍN KACHLÍK
so 18. 7. 21.00 hod. Otec na služební cestě
Jugoslávie 1985 / Režie: EMIR KUSTURICA

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

THX 1138
čtvrtek 18. 6.
16.00 hod.

THX 1138 / USA 1971 / 86
min. / titulky / na průkazky
zdarma, 50 Kč
Režie: GEORGE LUCAS / Hrají: Jérémie Renier, Fabrizio
Rongione, Olivier Gourmet
ad.
Vítejte ve světě mon- To bylo tak... George Lucas se Spielstrózního
labyrintu, bergem a Coppolou někdy počátkem
kde jsou všichni oby- sedmdesátých let založil produkční
vatelé ve stereotyp- společnost American Zoetrope a jal
ních uniformách a se natáčet svůj první celovečerní
odlidštěnou vizáž jím film. Měl hrst dolarů, Roberta Duvaldodává nepřehlédnu- la a ideu na antiutopistickou vizi
telný lesk holohlavých budoucnosti vycházející z jeho stulebek. Hlavní hrdina dentského filmu. Z Roberta Duvalla
(Robert Duvall) je jed- udělal plešouna, z idei zajímavý příním z mnoha nádeníků běh a za pár dolarů natočil nevídané
v ohromném lidském věci. Desítky lidí chodí neuvěřitelně
mraveništi, jeho „osob- sterilními chodbami, berou drogy a
nost“ je symbolicky pronášejí magorské věty – takhle
zredukována do zna- vypadá budoucnost bez wookies.
ků - THX 1138. Jeden Těžko uvěřit, že podobnou deprez mnoha, kterého sárnu vymyslel a zrealizoval autor
Hvězdných válek. Jsou tu sice znát
pohltila všeobjímajíneduhy jeho pozdějšího hitu – např.
cí mašinérie. Film není
dialogy plné technofilních výmyslů,
komedie, ale drama,
kterým nerozuměli herci natožpak
jinak by možná tvůrce
diváci – , ale vizuální stránka zachramohl hledat odlehčují- ňuje mnohé. Některé triky navíc ani
cí paralelu s Chaplino- dnes nezestárly. THX 1138 ukazuje
vou Moderní dobou. K Lucasovo vizionářství v plné kráse.
procitnutí THX dopoMatty - www.csfd.cz
může základní lidská
emoce, láska, a to jak jinak než v duchu revoltující generace mladých tvůrců, THX okusí „zapovězené ovoce“ a přijde
o panictví. Prozření mu zprostředkuje soulož se spolubydlící LUH 3417. Následně je ale LUH zabita a plod umístěn
do zkumavky. THX se snaží utéct, ale je to vůbec možné?
Lucas zaujme nejen příběhem, ale hlavně vizuální stylizací do spektra studených barev. Zdi kolem jsou bílé, uniformy rovněž a stejně tak bezbarvý, dokonale hrůzně sterilní,
je design pokojů. Lidé v nich žijí jen z donucení, bez vyšší
motivace. Možná, že je to další stádium civilizace, kde již
neexistuje „velitel,“ jen komerční náboženství s automatickými zpovědnicemi. „Kup si barbiturát, užij si ho... cítils to?
Kup si víc... a víc! Budiž ti odpuštěno, synu.“

Silnice
+ úvod Václav Koubek
čtvrtek 25. 6.
16.00 hod.

Strada, La / Itálie 1954 / 98
min. / titulky / na průkazku
zdarma, 50 Kč
Režie: FEDERICO FELLINI /
Scénář: Tullio Pinelli, Federico Fellini, Ennio Flaiano
/ Kamera: Otello Martelli /
Hudba: Nino Rota / Hrají:
Giulietta Masinaová, Anthony Quinn, Richard Basehart, Klasické dílo Felliniho. Je krásné, co
s minimalistickým stylem dokázal
Marcella Roverová ad.
Slavné podobenství, vytvořit. A ty nezapomenutelné
vycházející ze života postavy!
potulných artistů. Jmé- Bouncer - www.csfd.cz
no hlavní hrdinky Gelsomina se stalo pojmem, jenž vstoupil do povědomí filmového publika na celém světě natolik, že odsunul název filmu až na druhé místo. Giulietta Masinová ve výjimečném
hereckém výkonu obdařila postavu charismatickou aurou,
která povznesla prostoduchou venkovskou dívku zaprodanou primitivnímu hrubiánovi Zampanovi na symbol absolutního dobra a nevinnosti. Stala se novodobou světicí a
křesťanskému výkladu filmu jako podobenství o vykoupení se nebránil ani Fellini. Je nepochybné, že k nesmrtelnosti filmové Gelsominy přispěla její povaha blahoslaveného dítka božího chudého duchem, její bezbřehá dobrota
a františkánská pokora. V optice existencialistické filosofie lze film vyložit jako obraz o tragice lidského odcizení a
nemožnosti komunikace. Fellini šťastně prolnul chmurnou
osudovost příběhu humorným odlehčením a v této polaritě se pohybuje i Gelsomina. V klaunském nalíčení potulné komediantky s obrovskýma udivenýma očima jako by
se koncentrovala čistota bezelstné dětské duše. Úsměvné
grimasy a bezděčné hravé gagy tlumí její trpký úděl, stejně
jako tklivá melodie trubky, jíž hrdinka v osamění vyluzuje
svůj smutek. Silnice rázem získala Fellinimu renomé světově uznávaného režiséra a proslavila i protagonistku, jejíž
osobité klaunství bylo srovnáváno s komikou Chaplina. Film
získal Oscara pro nejlepší cizojazyčný film a dalších osm cen.

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

George Lucas

Giulietta Masina

(* 14. 5. 1944)
(* 22. 3. 1920, † 23. 3. 1994)
Světoznámý americGiulia Anna (Giulietta)
ký režisér, producent
Masina se narodila v
a scenárista se narodil
italském San Giorgio
v Modestu, Kalifornii.
di Piano poblíž Boloně.
Zde také vystudoval
Otec Gaetano Masina
proslulou University
byl houslistou, matka,
of Southern CaliforAnna Flavia Pasquania (USC). Po promoci
linová, učitelka. Část
získal stipendium od
mládí strávila u své
společnosti
Warner
ovdovělé tety v Římě,
Brothers, v jehož průkde začínala studiem
běhu se seznámil s
literatury, ale později
režisérem Francisem Fordem Coppolou, se kterým v roce se zaměřila na herectví; už během studií na římské univer1971 natočil svůj první film – THX 1138. Tento snímek je něk- zitě se připojila k dramatickému souboru a poté pracovaterými kritiky dodnes označován jako Lucasův nejpove- la v Ateneo Theatre. V roce 1943 se dostala do povědomí
denější. Po tomto úspěchu s Coppolou ještě v roce 1973 jako rozhlasová herečka – byla obsazena jako Pallina v serinatočil American Graffiti, který se stal v Americe překvapivě ále Cico e Pallina, jehož autorem byl Federico Fellini. Krátce
hitem. Získal 5 nominací na Oscara, ale nakonec se musel poté, 30. října 1943, se za Felliniho také provdala a stala se
spokojit „pouze“ se Zlatým Glóbem. V Graffiti debutoval i pro něj jakousi ”múzou”. Několik měsíců po svatbě Giulietta
Harrison Ford, kterého Lucas následně obsadil i do svého spadla ze schodů a potratila, další těhotenství jim 22. březdalšího, téměř osudového projektu. S myšlenkou na epické na 1945 přineslo syna Pierfederica, který bohužel o měsíc
sci-fi pracoval už od roku 1968. Dlouho však nebyl s výsled- později zemřel. Na plátnech se poprvé představila v Rosselkem spokojen, a tak až v roce 1975 nabídl scénář filmu, teh- liniho válečném dramatu Paisá (1946), bezejmennou minirolí
dy nazvaný Star Wars, studiu Universal. To ho však odmítlo “mladé ženy na schodech“. Pravý debut přišel až v Lattuadkvůli velkému rozpočtu a strachu o finanční návratnost ově dramatu Bez milosrdenství (1948) a svoji reputaci si začala
projektu. Úspěšný byl až u společnosti 20th Century Fox. budovat ve filmech jako byla Světla varieté (1951) - která rovNatáčení bylo velmi vyčerpávající - Lucas musel dokonce něž znamenala režijní debut Felliniho (spolurežie s Lattuabýt při scénách natáčených v Tunisku na 2 týdny hospita- dem) - nebo Rosselliniho drama Evropa ’51 (1952). Ztvárlizován. Již na Epizodě IV také začal spolupracovat s hudeb- nila pozoruhodné role v celé řadě filmů. S Anthony Quinním skladatelem Johnem Wiliamsem (E.T. Mimozemšťan, nem zářila v dramatu Silnice (1954), který získal Oskara pro
Jurský Park, Schindlerův seznam, Čelisti). Film s příponou “nejlepší cizojazyčný film“, následovaném dalším Felliniho
Epizoda IV – Nová naděje, měl premiéru v květnu roku 1977. snímkem, Podvodník (1955). V roce 1957 získala Masina hlavní
Úspěch byl obrovský, tržby dvacetinásobně přesáhly výda- ženskou hereckou cenu (“nejlepší herečka”) na festivalu v
je, a film získal i 5 Oscarů. Lucasův geniální tah však spočí- Cannes za titulní roli prostitutky, která svojí nezlomností a
val ve vlastnění autorských práv na případná pokračování, naivitou čelí životním tragédiím ve Felliniho veleúspěšném
a zejména na všechny reklamí předměty se Star Wars spo- (a opět oskarovém) dramatu Cabiriiny noci (1957). Její herecjenými. Režii dalších dvou dílů předal nejprve svému uni- ký projev v tomto filmu mimochodem obsadil 21. příčku
verzitnímu profesorovi – Irvinu Kerschnerovi (1980 - Impéri- žebříčku časopisu ”Premiere” pro 100 největších herecum vrací úder) a poté Richardu Marquandovi (1983 - Návrat Jedi- kých předvedení všech dob (2006). V letech 1966–1969
ho). Dále produkoval několik filmů F. F. Coppolly, podílel se uváděla velmi populární rozhlasovou show Lettere aperte a
na tvorbě Star Tour, nejpopulárnější atrakce v Disneylandu, Giulietta Masina a zářila v televizních seriálech Eleonora (1972)
vymyslel postavu Indiana Jonese a všechna jeho filmová dob- a Camilla (1976). Vidět jsme ji mohli ve Felliniho filmu Julieta
rodružství, která nakonec kamarádovi Spielbergovi i pro- a duchové (1965) nebo v jeho poetické komedii Ginger a Fred
dukoval, založil společnost Lucasarts Entertainment Com- (1986), kde byl jejím partnerem Marcello Mastroianni. Jedpany, jejíž součástí je mj. i proslulá „továrna na filmové triky“ ním z jejích posledních filmů byla (česko)slovenská koproILM (Industrial Light and Magic), napsal fantasy Willow, která dukční pohádka v režii Juraje Jakubiska, Perinbaba (1985),
byla roku 1988 zrežírována Ronem Howardem a získala tři kde si zahrála titulní roli “Paní Zimy“. Masina zemřela v 73
oscarové nominace, produkoval pohádkový snímek Laby- letech v Římě na na rakovinu necelých pět měsíců po svém
rint se zpěvákem Davidem Bowiem v hlavní roli a roku 1992 manželovi (F. Fellini zemřel den po jejich „zlaté svatbě“ v
získal cenu Irvinga G. Thalberga za celoživotní dílo. V roce roce 1993). Pohřbeni jsou vedle sebe ve Felliniho rodném
1999 Lucas režíroval první díl nové trilogie Star Wars: Epizoda Rimini, hrobku ozdobil Arnaldo Pomodoro skulpturou
I – Skrytá hrozba, v roce 2002 pak následovala Epizoda II – Klo- ve tvaru korábu. Giulietta Masina celkem čtyřikrát získala
ny útočí a v roce 2005 byla celá hexalogie uzavřena filmem italskou Stříbrnou stuhu, dvakrát pro ”nejlepší herečku” a
Pomsta Sithů. V současné době Lucas projektuje 4. díl Indiana dvakrát pro ”nejlepší herečku ve vedlejší roli”. Dvakrát byla
Jonese a intenzivně se věnuje rozvoji digitální technologie také nominována na cenu BAFTA pro ”nejlepší zahraniční
(firma THX).
herečku”.
zdroj: sběr
Marek „džanik“ Janík - www.csfd.cz

