září 1
1.–15. září
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

S novou energií
do nových ...
... projektů a cyklů, přece! Tak jako je
v posledních letech tradicí, se začátkem nového školního roku rozbíháme také naše pravidelné cykly. A tak
v Bijásku, Zlatém fondu i ARTkině (Filmovém klubu) máte možnost navštívit
zahajovací projekce zdarma (nebo
skoro zdarma) a současně se do nich
na našich stránkách zaregistrovat a
tím po celý rok čerpat řadu výhod.
Čeká na vás poslední Harry Potter
za polovic, nepřekonatelný Křižník
Potěmkin s živým doprovodem i znovuobnovená premiéra cikánského eposu Emira Kusturici Dům k pověšení. (A
hodinu před začátkem přijďte i na
poprázdninovou ARtraut.) V pátek 4.9.
pak také zahajovací koncert nové
sezóny klubu Mír s kapelou Boo.
V létě jsme rozhodně nezaháleli,
takže máme pro vás další lákadla a
pozvánky. V pátek 4.9. uvítáme na
premiéře „hradišťského“ Klíčku početnou
delegaci, o týden později budete mít
možnost jako jednu z otevřených
památek navštívit i jindy nepřístupné
prostory zajímavé stavby kina Hvězda.
A co dál? Těšit se můžete na setkání
s Pavlem Taussigem a československými
Jánošíky (24.9.), na zajímavou premiéru snímku Muži v říji (začátek října), koncerty Sletu bubeníků (17.10.), Trabandu
(24.10.) nebo Laco Decziho (30.10.). Stále
také můžete doma či na pracovištích
objevovat a pak nám nosit fotografie z období listopadu 1989. Potěšit vás
může také zpráva o tom, že poctivě
a intenzivně pracujeme na projektu
digitalního kina Hvězda. Věřím, že může
jít o pěkný dárek pod stromeček...
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

1. út 16.00 Harry Potter a Princ dvojí krve – Velká Británie, USA 2009 / 153 min. / od 12 let / dabing / ŠÚ / 80 Kč
18.30 Dobře placená procházka – ČR 2009 / 85 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Veřejní nepřátelé – USA 2009 / 143 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
2. st 15.30 Harry Potter a Princ dvojí krve – Velká Británie, USA 2009 / 153 min. / od 12 let / dabing / ŠÚ / 40, 80 Kč
18.00 Veřejní nepřátelé – USA 2009 / 143 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
19.30 ARTraut: poprázdninový podvečer filmových fandů (hudba, občerstvení, povídání)
20.30 Dům k pověšení – Jugoslávie, Velká Británie, Itálie 1988 / 136 min. / od 15 let / na průkazku ART zdarma, 60 Kč
3. čt 16.00 Křižník Potěmkin + živě Christoph Pajer (A) – SSSR 1925 / 75 min. / na průkazku ZF zdarma, 60 Kč / Mír
16.30 Vzhůru do oblak – USA 2009 / 102 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
18.30 Klíček – ČR 2009 / 70 min. / od 12 let / 80 Kč
4. pá 20.00 Operace Dunaj – ČR, Polsko 2009 / 104 min. / přístupný / 80 Kč
4. pá 16.00 Vzhůru do oblak – USA 2009 / 102 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
18.00 Klíček + premiéra za účasti hostů – ČR 2009 / 70 min. / od 12 let / 70, 80 Kč
20.00 Operace Dunaj – ČR, Polsko 2009 / 104 min. / přístupný / 80 Kč
5. so 14.30 Vernisáž výstavy Skauti Uherské Hradiště
16.30 Vzhůru do oblak – USA 2009 / 102 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
18.30 Klíček – ČR 2009 / 70 min. / od 12 let / 80 Kč
6. ne 20.00 Operace Dunaj – ČR, Polsko 2009 / 104 min. / přístupný / 80 Kč
6. ne 14.30 Zvířátka z balónků – výtvarná dílna pro děti
15.30 Vzhůru do oblak – USA 2009 / 102 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč
17.30 Operace Dunaj – ČR, Polsko 2009 / 104 min. / přístupný / 80 Kč
20.00 Klíček – ČR 2009 / 70 min. / od 12 let / 80 Kč
7. po 17.30 Vzhůru do oblak – USA 2009 / 102 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
20.00 Operace Dunaj – ČR, Polsko 2009 / 104 min. / přístupný / 80 Kč
8. út 16.00 Vzhůru do oblak – USA 2009 / 102 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
17.45 Hranice ovládání – USA, Španělsko, Japonsko 2009 / 116 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Operace Dunaj – ČR, Polsko 2009 / 104 min. / přístupný / 70, 80 Kč
9. st 15.30 Vzhůru do oblak – USA 2009 / 102 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
10 17.30 Operace Dunaj – ČR, Polsko 2009 / 104 min. / přístupný / 80 Kč
20.00 Hranice ovládání – USA, Španělsko, Japonsko 2009 / 116 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
10. čt 16.00 Noc na Zemi – Francie, Německo, Japonsko, V. Británie 1991 / 129 min. / na průkazku zdarma, 50 Kč / prémie ZF
18.15 Hodinu nevíš – ČR, SR 2008 / 95 min. / do 12 let / 85 Kč
20.00 Piráti na vlnách – Velká Británie, Německo 2009 / 134 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
11. pá 18.00 Hodinu nevíš – ČR, SR 2008 / 95 min. / do 12 let / 85 Kč
20.00 Proroctví – USA, Velká Británie 2009 / 121 min. / do 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Piráti na vlnách – Velká Británie, Německo 2009 / 134 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč / Hvězdička
12. so 10.00 Otevřené kino Hvězda – zpřístupnění zázemí kina v rámci Dnů otevřených památek
17.30 Proroctví – USA, Velká Británie 2009 / 121 min. / do 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Hodinu nevíš – ČR, SR 2008 / 95 min. / do 12 let / 85 Kč
20.00 Piráti na vlnách – Velká Británie, Německo 2009 / 134 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč / Hvězdička
13. ne 10.00 Otevřené kino Hvězda – zpřístupnění zázemí kina v rámci Dnů otevřených památek
14.30 Modelování z terakoty – výtvarná dílna pro děti
15.30 Home – Francie 2009 / 120 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč
17.45 Piráti na vlnách – Velká Británie, Německo 2009 / 134 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.15 Hodinu nevíš – ČR, SR 2008 / 95 min. / do 12 let / 85 Kč
20.15 Proroctví – USA, Velká Británie 2009 / 121 min. / do 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička
14. po 17.30 Piráti na vlnách – Velká Británie, Německo 2009 / 134 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Hodinu nevíš – ČR, SR 2008 / 95 min. / do 12 let / 85 Kč
15. st 17.30 Hodinu nevíš – ČR, SR 2008 / 95 min. / do 12 let / 85 Kč
20.00 Piráti na vlnách – Velká Británie, Německo 2009 / 134 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč / Hvězdička
20.00 Bronson – Velká Británie 2009 / 92 min. / 50, 60 Kč
16. st 15.30 Home – Francie 2009 / 120 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč
20.15 35 panáků rumu – Francie, Německo 2008 / 100 min. / od 15 let / titulky / 60, 70 Kč

Bijásek

ART
ART
ZF

Výstava

Filmové premiéry a novinky
Malovásek
Bijásek

Naše tipy
Klíček

čtvrtek 3. 9. - neděle 6. 9.
Thriller s prvky hororu se natáčel v místech, kde Alois
Grebeníček mučil své oběti elektrickým proudem.

Piráti na vlnách

čtvrtek 10. 9. - středa 16. 9.
Rock’n’rollová komedie o lidech na lodi v Severním
moři, z které se do éteru linulo pirátské vysílání.

BOO

ART
Bijásek

ART
ZF

Projekt

pátek 4. 9.
Jedna z nejlepších hudebních formací alternativní scény se
s novým programem vrací po dlouhé odmlce na pódia!

Harry Potter a Princ dvojí
krve

Harry Potter and the Half-Blood Prince / Velká Británie, USA 2009 / 153
min. / od 12 let / dabing / ŠÚ / 80 Kč
Režie: DAVID YATES / Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson,
Alan Rickman, Tom Felton, Jim Broadbent ad.
Šestý film o Harry Potterovi je na světě! Harryho šestý školní rok na Škole čar a kouzel v Bradavicích je pokažen válkou mezi Voldemortovými přívrženci a stoupenci dobra, v
níž náš hrdina s jizvou ve tvaru blesku na čele buď vyhraje,
nebo zemře. Profesor Brumbál ho zasvětí do temné minulosti Toma Riddlea a přitom poodhalí příčinu Voldemortovy nesmrtelnosti. Když Harry objeví starou a počmáranou
učebnici lektvarů patřící tajemnému Princi Dvojí Krve, spoléhá se na kouzla z ní i přes Hermionino varování stále víc.
Válka mezitím zasahuje i do domácnosti Harryho spolužáků v té nejnepředstavitelnější podobě a začátek konce se
pomalu blíží...

Dobře placená procházka

Projekt
Malovásek
Bijásek

ČR 2009 / 85 min. / přístupný / ŠÚ / 75 Kč
Režie: MILOŠ FORMAN / Hrají: Jiří Suchý, Dáša Zázvůrková, Petr Stach,
Petr Píša, T. Hálová ad.
Novinka legendárního režiséra. Mladý manželský pár Uli a
Vanilka se právě rozvádí a toho času bydlí každý v jedné
polovině bytu. Podivnou atmosféru naruší Advokát, který
přichází manžele poučit o rozvodovém řízení a velkolepě
rozvody opěvuje. Situace se ale začne komplikovat s příchodem dalšího narušitele – Listonoše, který přináší záhadný telegram z Liverpoolu. Ten oznamuje, že Vanilčina bohatá Teta zemřela, a dosud nenarozené dítě Vanilky a Uliho
zdědí milion liber. Uli s Vanilkou se vzhledem k naději na
velké bohatství začínají usmiřovat. O Vanilku se ale začíná
ucházet i Advokát. V největším zmatku vytáhne další telegram, ve kterém Teta vzkazuje, že právě přilétá... Zápletka
se stále více zaplétá a postupně se téměř všechno ukázalo
být jen iluzí, jen divadelním přeludem…

Veřejní nepřátelé

ART
Bijásek
ART

Public Enemies / USA 2009 / 143 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 85 Kč
Režie: MICHAEL MANN / Hrají: Johnny Depp, Christian Bale, Channing
Tatum, Emilie de Ravin, ad.
Přestože se tenhle příběh odehrál před bezmála osmdesáti lety, je až nebezpečně aktuální. Vypráví o muži, který měl obrovské sympatie veřejnosti, navzdory tomu, že
páchal ty největší zločiny. Podle státních institucí vykrádal
banky. Podle lidí trestal ty, kdo zavinili hospodářskou krizi.
John Dillinger má v Americe podobnou pověst jako Václav
Babinský u nás. Jeho život a dílo byly tak neuvěřitelné, že se
staly živnou půdou pro spousty mýtů, které se na ně nabalily tak pevně, že pravdu od fikce už těžko někdo rozezná.
Režisér Michael Mann (Nelítostný souboj, Miami Vice) se
naštěstí místo hledání pravdy v kupce polopravd a legend

soustředil na natočení drsného a živočišného kriminálního
thrilleru svým specifickým rukopisem. Životní příběh Johna Dillingera označil prestižní filmový časopis Empire za
nejočekávanější film roku 2009.

Vzhůru do oblak

Up / USA 2009 / 102 min. / přístupný / dabing / 75 Kč
Režie: PETE DOCTER / V původním znění: Christopher Plummer, Edward
Asner, Delroy Lindo ad.
Carl Fredricksen tráví celý svůj život tím, že sní o prozkoumávání světa a o tom, že si život naplno užije. Jeho žena Ellie o objevování nových končin vždy snila, ale zemřela dříve,
než se její sny vyplnily. Ve věku 78 let, když už to vypadá, že
pro něj život skončil, ho zvrat osudu přivedou znovu k životu. Carlovi hrozí, že ho přesunou do domova důchodců, a
tak se rozhodne splnit slib, který dal Ellie. Aby toho dosáhl, spřátelí se s osmiletým buclatým cestovatelem jménem
Russell. Tyto dva protiklady se vrhají do vzrušujícího dobrodružství, ve kterém se setkávají s divokým terénem, neočekávanými lotry a ostatními děsivými tvory čekajícími v
džungli. Vzhůru do oblak ukáže publiku strhující cestu, na
které se prazvláštní dvojice setká s divokým terénem, nečekanými zločinci a stvůrami z džungle.

Hranice ovládání

Limits Of Control, The / USA, Španělsko, Japonsko 2009 / 116 min. /od
12 let / titulky / 65, 75 Kč
Režie: JIM JARMUSCH / Hrají: Isaach De Bankolé, Alex Descas, Jean
François Stévenin ad.
Hlavním hrdinou filmu, plného nápověd, náznaků a indicií
je osamělý Isaach De Bankolé – nájemný zabiják. Banální
rozhovory obsahují zásadní významy, odkazující na jiné
okamžiky filmu, ať už viděné, nebo teprve očekávané. Jarmusch vlastně sleduje výsostně umělecký postup a skládá
ohromnou poctu celému filmovému médiu, když nutí
diváka k bedlivému a přemýšlivému sledování každého
prostředku, zvuku, barvy, kompozice, grimasy a slova.

Hodinu nevíš

ČR, SR 2008 / 95 min. / do 12 let / 85 Kč
Režie: DAN SVÁTEK / Hrají: Václav Jiráček, Ivan Franěk, Zuzana Kronerová, Petra Nesvačilová, Jana Krausová, Stanislav Zindulka ad.
Ne tak docela fiktivní příběh člověka, který ve skutečnosti dostal označení „heparinový vrah“. Co nutí nadějného a
inteligentního adepta studia medicíny z podstaty se změnit a páchat na lidech zlo? Je hrozná představa, že vraždí
člověk, kterého dobře znáte, kterého denně vídáte, máte
ho vlastně rádi a který je všem nápomocný, ochotný a
obětavý. Sledujeme příběh, který se mohl stát a bohužel
kdykoliv stát může. Nedávno medializovaný příběh „hepČR 2009 / 70 min. / od 12 let / 80 Kč
arinového vraha“ nás zasáhl na citlivém místě. Ano, tohle
Režie: JÁN NOVÁK / Hrají: Norbert Lichý, Petra Vlčková, Jan Přeučil, se opravdu mohlo stát komukoliv z nás. Tohle už nebylo
Tomáš Šulaj, Stanislav Zindulka ad.
„někde ve světě“, tohle bylo opravdu blízko.

Klíček

Piráti na vlnách

Boat That Rocked, The / Velká Británie, Německo 2009 / 134 min. / od
12 let / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: RICHARD CURTIS / Hrají: Bill Nighy, Kenneth Branagh, Nick Frost,
Philip Seymour Hoffman, Rhys Ifans, January Jones ad.
Po Lásce nebeské přichází Plavba nebeská. Jeden z nejúspěšnějších a nejzábavnějších scenáristů současnosti Richard Curtis umístil svou režijní druhotinu na moře a
obsadil do ní ty nejlepší britské komiky současnosti a ty
nejlepší hudební kousky z šedesátých let minulého století. Vznikla rebelantsky drzá komedie o skupince excentTak kde, u mě ani u tebe doma to nejde, tak kde?“ zlobí se rických dýdžejů, s nimiž by každý rád prožil aspoň kousek
lehce namachrovaný Jakub na svou přítelkyni. Ještě neví, života. Pokud jde o rockovou muziku, byla šedesátá léta
že dnes opuštěné vězení v centru Uh. Hradiště, do které- zlatou érou. Regulemi sešněrovaný rozhlasový trh ve Velké
ho vlezou, aby si trochu užili, není tak úplně prázdné. „Co Británii to ale okázale ignoroval. Pak se však objevilo Radio
sakra chcete vědět?!“ řve Jakub při výslechu na policii o Rock, které tuhle „nebezpečnou hudbu“ šířilo 24 hodin
několik hodin později. Právě prodělal cestu časem, když denně a přísná nařízení obcházelo jednoduchým trikem
se z ospalé prázdninové nudy léta roku 2009 přesunul do – vysíláním z lodi plující Severním moře těsně za hranicemi
brutální atmosféry komunistického žaláře z 50. let minulé- britských teritoriálních vod.
ho století. Jemu se cestu do civilizované současnosti nalézt
podařilo, jenže jeho holka tam zůstala. Dokáže ji zachránit,
nebo se neplánovaně přidá k obětem zvůle komunistického režimu? Thriller s prvky hororu se natáčel v místech, Knowing / USA, V. Británie 2009 / 121 min. / do 12 let / tit. / ŠÚ / 70 Kč
kde Alois Grebeníček mučil své oběti elektrickým proudem. Režie: ALEX PROYAS / Hrají: Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler CanterRoli brutálního velitele věznice ztvárnil Jan Přeučil, jenž bury, Adrienne Pickering, Ben Mendelsohn, Lara Robinson ad.
dlouhých 14 let pravidelně ve vězení navštěvoval svého
otce, odsouzeného v procesu s Miladou Horákovou. Bachaře si zahrál letošní nositel Thálie Norbert Lichý, Petra Vlčková a Tomáš Šulaj (Cena Thálie 2005).

Proroctví

Operace Dunaj

Polsko, ČR 2009 / 104 min. / přístupný / 70, 80 Kč
Režie: JACEK GLOMB / Hrají: Zbigniew Zamachowski, Jiří Menzel, Martha Issová, Jan Budař, Martin Huba, Bolek Polívka, ad.
Operace Dunaj – to byl krycí název pro invazi vojsk Varšavské
smlouvy do Československa v srpnu 1968. Mezi polskými tanky, které vyrazily osvobodit souseda, údajně ohroženého kontrarevolucí, je i starý tank „Beruška“. Ten vyjede z kasáren jako
poslední, beznadějně zabloudí a k ránu zkolabuje v pohraničním českém zapadákově. Jeho obyvatelé neskrývají odpor k
okupantům. Když však obě strany zjistí, že se staly obětí situace a že jsou schopny se lidsky dohodnout, začnou mezi aktéry
vznikat nejrůznější vztahy. Je třeba opravit tank, pochlubit se
českou knedlíkovou kuchyní a možná se i zamilovat... „Chtěl
jsem natočit to, čemu se v Polsku říká komediodram, česky
tragikomedie. Zajímá mě historie z pohledu člověka, ne ideologie. Je to film o porozumění,“ říká režisér Glomb.

V roce 1959 je jako součást otevíracího ceremoniálu nové
základní školy požádána skupina studentů, aby nakreslila obrázky, které budou uloženy do zvláštního pouzdra a
uschovány pro budoucí generace. Ale jedna záhadná dívka
místo kreslení zaplní svůj papír řádky zdánlivě náhodných
čísel. O 50 let později nová generace studentů zkoumá
obsah pouzdra a dívčin mystický vzkaz skončí v rukou mladého Caleba Koestlera. Calebův otec, profesor John Koestler, učiní zarážející odhalení, že přiložený vzkaz předpovídá
s neuvěřitelnou přesností data, smrtelné daně a souřadnice každé významné katastrofy za posledních padesát let.

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

Bronson

Zahájení sezóny
Bijásku 2009-2010:

terénem, neočekávanými lotry a ostatními děsivými
tvory čekajícími v džungli. Vzhůru do oblak ukáže
publiku strhující cestu, na které se prazvláštní dvojice setká s divokým terénem, nečekanými zločinci a
Projekce dětských a rodinných filmů BIJÁSEK i aktiv- stvůrami z džungle.
ní výtvarné odpoledne MALOVÁSEK odstartuje ve
středu 2. 9. filmem Harry Potter a Princ dvojí krve.
Novou průkazku BIJÁSKU si můžete vyřídit a vyzvednout v
pokladně kina Hvězda od 24. 8. 2008. Po registraci zde a
následném uhrazení 50 Kč na pokladně kina Hvězda
získáte celoroční průkaz dětského filmového klubu BIJÁSKU
na školní rok 2009 -2010 s řadou výhod.
Francie 2009 / 120 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč
Režie: YANN ARTHUS-BERTRAND / Scénář: Yann Arthus-Bertrand
/ Kamera: Michael Brennan, Peter Thompson / V českém znění:
Zdeněk Svěrák
Cesta po 50 zemích světa je ódou na krásy a jemnou
harmonii naší planety. S optimistickým přístupem
a aktuálními tématy se snímek zaměřuje na vzrůstající povědomí veřejnosti o současných sociálních
Velká Británie, USA 2009 / 153 min. / od 12 let / dabing / ŠÚ / 40 problémech a problémech životního prostředí. „Z
Kč na průkazku Bijásku, 80 Kč
ptačí perspektivy“ se vydáme na cestu kolem světa
Režie: DAVID YATES / Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma do těch nejúžasnějších, ale také nejponičenějších
Watson, Alan Rickman, Tom Felton, Jim Broadbent ad.
krajin Země – nádherná, dech beroucí a silné emoce
Šestý film o Harry Potterovi je na světě! Harryho vyvolávající cesta z hlubin australského korálového
šestý školní rok na Škole čar a kouzel v Bradavicích pobřeží na vrchol hor Kilimandžáro, z amazonských
je pokažen válkou mezi Voldemortovými přívrženci pralesů do pouště Gobi, z bavlníkových plantáží v
a stoupenci dobra, v níž náš hrdina s jizvou ve tva- Texasu do průmyslové Šanghaje a ještě dál. Projekt
ru blesku na čele buď vyhraje, nebo zemře. Profe- navazuje na celosvětovou výstavu fotografií pod
sor Brumbál ho zasvětí do temné minulosti Toma širým nebem Alive Yanna Arthuse-Bertranda. V ČesRiddlea a přitom poodhalí příčinu Voldemortovy ké republice, stejně jako v ostatních zemích světa,
nesmrtelnosti. Když Harry objeví starou učebnici lek- zaznamenala výstava ohromný ohlas návštěvníků.
tvarů patřící tajemnému Princi Dvojí Krve, spoléhá se Více o této jedinečné výstavě se dozvíte na stránna kouzla z ní stále víc. Válka mezitím zasahuje i do kách www.zemekrasnaneznama.cz. Uvádíme v rámci
domácnosti Harryho spolužáků v té nejnepředstavi- akce Evropský týden mobility 2009: „Naše město - naše klima!“,
telnější podobě a začátek konce se blíží...
Uh.Hradiště 16.-25.9.

úterý 15. 9. 20.00
hod.

Home

neděle 13. 9. 15.30, středa 16. 9. 15.30
hod.

Harry Potter a
Princ dvojí krve

středa 2. 9. 15.30 hod.

Vzhůru do oblak
neděle 6. 9. a středa 9. 9. 15.30 hod.

USA 2009 / 102 min. / přístupný / dabing / 65, 75 Kč
Režie: PETE DOCTER / V původním znění: Christopher Plummer,
Edward Asner, Delroy Lindo ad.

Program nedělních
Malovásků:
Zvířátka z nafukovacích
balónků
neděle 6.9. 14.30

Jednoduchá výroba oblíbených zvířátek za pomocí
barevného papíru a lepící pásky

Modelování z terakoty
neděle 13.9. 14.30
Carl Fredricksen tráví celý svůj život tím, že sní o prozkoumávání světa a o tom, že si život naplno užije.
Jeho žena Ellie o objevování nových končin vždy snila, ale zemřela dříve, než se její sny vyplnily. Ve věku
78 let, když už to vypadá, že pro něj život skončil, ho
zvrat osudu přivedou znovu k životu. Carlovi hrozí, že ho přesunou do domova důchodců, a tak se
rozhodne splnit slib, který dal Ellie. Aby toho dosáhl,
spřátelí se s osmiletým buclatým cestovatelem jménem Russell. Tyto dva protiklady se vrhají do vzrušujícího dobrodružství, ve kterém se setkávají s divokým

Pomocí tvrdnoucí hlíny terakoty vymodelujeme zvíře, postavu, věc, kterou pak můžeme ozdobit pomocí
korálků, lýka a po zaschnutí nabarvit.

Výstavy

Klíček

Muž v plakátu

3. - 6. 9. 2009 / kino Hvězda (sál)

1.9. - 31. 10. 2009 / kino Hvězda (sál)

Krátkodobá výstava dokumentů a fotografií k tématu filmu Klíček, který se natáčel v Uh.Hradišti,.Ve spolupráci se štábem filmu, distribuční společností Bontonfilm a Slováckým divadlem Uh.Hradiště.)

Skauti Uh.Hradiště
5. - 19. 9. 2009 / kino Hvězda (vestibul)

Jedná se o outdoorový závod. Podle kategorií je jeho
délka 2 až 6 kilometrů. Úkolem je proběhnout trať
vyznačenou fáborky (bílé fáborky pro žákovské kategorie a červené fáborky pro dorost a dospělé) v co
nejkratším čase. Na trati jsou umístěna kontrolní stanoviště, které je nutné plnit (samozřejmě co nejrychleji a bez chyb). Závodník s nejlepším časem vyhrává.

Výběr autorských výtvarných plakátů představuje
tentokráte takřka padesát plakátů předních československých výtvarníků k filmům, kde ústřední roli
hraje muž a jeho mužský svět – s jeho radostmi i
strastmi. „Již samotné názvy filmů v jistém kontextu
leccos napoví o širokém
rozkročení této výstavy. Plakáty k filmům: Mlčení mužů,
Muži bez práce, Muž na útěku, Muži v nesnázích, Vesnice bez mužů, Ztracený muž,
Muž přes palubu, dokreslují
vskutku nelehkou, chvilkami deprimující roli mužů na
tomto světě...“ říká kurátor
výstavy Pavel Rajčan.
www.terryhoponozky.cz

Koncerty

BOO
pátek 4. 9. 20.30 hod. Mír / na průkazku ZF
50 Kč, 80 (předprodej), 100 Kč

Rakouský kytarista, baskytarista a houslista Christoph Pajer, kytarista a baskytarista Josef Ostřanský a
bubeník a kytarista René Baše – to je nová sestava
alternativně rockové skupiny Boo, která se po delší
pauze vrací na pódia. Skupina Boo vznikla roku 1998.
Kytarista Josef Ostřanský (Dunaj, Rale, E) a bubeník
Pavel Koudelka (Z kopce, Dunaj, Mňága a Žďorp) se
tehdy spojili s rakouským zpěvákem a houslistou
Christophem Pajerem (Metamorphosis, Ground Lift)
a violoncellistkou Andreou Konstankiewicz (Rale,
Tara Fuki). Rockové kvarteto absolvovalo řadu turné a vystoupeni v Česku a v zahraničí. Činnost Boo
ukončili před pěti lety, kdy se jednotliví členové rozhodli věnovat jiným aktivitám. Josef Ostřanský pracoval pro Charitu ČR na pozici manažera. Ch. Pajer se
přestěhoval z Vídně do Prahy, ale nadále hrál se sku-

pinou Metamorphosis. Pavel Koudelka se stal bubeníkem Mńágy a Ždorp na plný úvazek a Andrea Konstankiewicz se usadila ve Francii, odkud se do Česka občas vrací pouze na sporadické koncerty s Tara
Fuki. Nyní se jedna z nejlepších hudebních formací
alternativní scény vrací po dlouhé odmlce na pódia.
S průkazkou Zlatého fondu, v jehož rámci Christoph Pajer
vystoupí u filmu Křižník Potěmkin o den dříve, vstup jen 50 Kč!
www.myspace.com/booreboot

Připravujeme

Pravidelné filmové cykly nabízejí mnoho výhod
Poklidný čas prázdnin a dovolených ukončí příchod nového školního roku a s ním i rozjezd dalších sezón pravidelných
filmových cyklů Zlatý fond kinematografie a Bijásek i „školní“ část sezóny ARTu. Na středu 2. září jsme pro vás připravili tradiční
ARTraut – večer nabízející film, hudbu i občerstvení – v rámci nějž bude promítnut v obnovené premiéře skvělý cikánský
epos E. Kusturici Dům k pověšení. Majitelé průkazky ART mají vstup zdarma! Na všechny další zářijové projekce pak platí pro
členy sleva 20 Kč. Pokud průkazku ARTu ještě nevlastníte, koupě za cenu 60 Kč (členové Zl. fondu jen 30 Kč) s platností do
konce roku 2009 se vám nyní opravdu vyplatí. (O výhodách více i na www.mkuh.cz v sekci Registrace.)

Zahájení
školní sezóny ARTu:
Dům k pověšení
středa 2. 9. 20.30
hod.

Dom za vesaře / Jugoslávie,
Velká Británie, Itálie 1988 /
136 min. / od 15 let / na průkazku ART zdarma!, 60 Kč
Režie: EMIR KUSTURICA /
Hrají: Davor Dujmovič, Bora
Todorovič, Ljubica Adzovi- Tenhle cikánský epos miluju snad
nejvíce ze všech Kusturicových filmů.
čová ad.
Hlavní hrdina filmu Cesta mladého míšence Perhana z
Perhan žije se svou malé cikánské kolonie do velkého
světa, kde místo štěstí najde jen
babičkou
Hatidžou,
peníze a zmar, je natočená s empatií
strýcem Merdžanem
a precizností, která svědčí o tom, že
a nemocnou sestrou
Kusturica mezi cikánskou komunitou
Danirou v romské osažil a naučil se ji chápat jinak než jako
dě, ze které jsou pravi- režisérský „gádžo“. Výkony herců i
delně unášeny děti do neherců jsou výborné, humor je čerItálie, kde jsou využívá- ný jak bota, tragika převelice lidská
ny Ahmedovou mafií a některé scény v sobě mají (i díky
k různým zločinům. famózní Bregovičově hudbě) magicPerhan se zamiluje do kou uhrančivost. Je úžasné sledovat,
krásné Azry, ale k docí- jak původně bodré líčení života v
lení svatby potřebuje kolonii přechází do těžce tragického
peníze, a tak se vydá- závěru, ve kterém se Perhanův svět
vá na dlouhou cestu zbortí jak ten dům k pověšení. Mistr
do Milána… Kusturica ve vrcholné formě!
svým filmem reagoval Marigold - www.csfd.cz
na článek v novinách,
kdy skupina jugoslávských Romů byla zatčena italskou
policií a obviněna z vykupování dětí z chudých romských
rodin. Děti převážela ilegálně do Itálie, kde je nutila k žebrání, prostituci a krádežím. Ocenění: MFF Cannes – nejlepší režie,
nominace na Zlatou palmu. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahajovací,
náborové představení nové „školní“ části sezóny Filmového klubu, mají
majitelé průkazky ART (možno zakoupit kdykoliv, i na místě v pokladně
kina Hvězda) vstup zdarma! Před filmem od 19:30 v prostorách vestibulu a ochozu kina ARTraut.

Klíček
pátek 4. 9. 18.00
hod.

Operace Dunaj
úterý 8. 9. 20.00
hod.

Polsko, ČR 2009 / 104 min. /
přístupný / 70, 80 Kč
Režie: JACEK GLOMB / Hrají:
Zbigniew Zamachowski, Jiří
Menzel, Martha Issová, Jan
Budař, Martin Huba, Bolek
Polívka, ad.
Když do hospody, tak Veselá historka z neveselé doby. Je
fajn, když se na tragické okamžiky
tankem. Lidovka „Ta
českého národa můžeme podívat
naše hospoda je pěkně
trochu veselejší optikou. Mám dojem,
stavěná“ hostům v malé
že s Rusy (Sověty) by to nefungovalo,
české hospůdce pořád- ale Poláci jsou v pohodě. Jen figurkoně zhořkla poté, co do vitý manželský vojenský pár bych asi
ní naboural tank. Zblou- vynechal...
dilý a zastaralý polský
mig21 - www.csfd.cz
vehikl, účastník srpnové
invaze nepřátelsky naladěných spřátelených vojsk. Příběh z
21. srpna 1968, který měl nečekaně zábavný rozměr. Úspěšný
polský divadelní režisér Jacek Glomb pod odborným dohledem Jiřího Menzela stvořil komediální příběh o jednom ostře
sledovaném polském tanku, který se střetl s českou realitou. I
posádka stařičkého tanku „Beruška“ – veterán Edek, svalovec
Romek, student Florian a mladík Jasiu – je přesvědčena, že
přijíždí do Československa zachraňovat svobodu a demokracii. Vinou série nešťastných náhod omylem zabloudí do ospalé české vesničky, kde v tamní hospodě právě probíhá oslava
odchodu do penze pana výpravčího Kulky (Rudolf Hrušínský
ml.). Nálada přítomných je patřičně uvolněná (tamtamy sem
zprávy o invazi ještě nedonesly), dokud se nezačnou postupně třást půllitry, okenní tabulky a stěny hospody, až jednou
z nich projede tank. Počáteční šok, strach a zděšení na české
straně postupně vystřídá vztek umocněný zjištěním, že vinou
porouchaného stroje se Poláci stanou jejich nevítanými hosty, kterých se nezbaví, dokud jim nepomůžou tank opravit…
„Chtěl jsem natočit to, čemu se v Polsku říká komediodram,
česky tragikomedie. Zajímá mě historie z pohledu člověka, ne
ideologie. Je to film o porozumění,“ říká režisér Glomb. Film
vychází z divadelní inscenace, kterou Jacek Glomb úspěšně
uvedl v divadle v polské Legnici.

Hranice ovládání
středa 9. 9. 20.00
hod.

Limits Of Control, The / USA,
ČR 2009 / 70 min. / od 12 let
Španělsko, Japonsko 2009 /
/ 70, 80 Kč
116 min. /od 12 let / titulky
Režie: JÁN NOVÁK / Hrají:
/ 65, 75 Kč
Norbert Lichý, Petra VlčkoRežie: JIM JARMUSCH / Hravá, Jan Přeučil, Tomáš Šulaj,
jí: Isaach De Bankolé, Alex
... Mohlo by se zdát, že film je otevřeStanislav Zindulka ad.
Descas, Jean - François Sténý nekonečnému množství výkladů,
“Tak kde, u mě ani u Shlédl jsem tento film na předpremivenin ad.
ale on prostě není. Jen velmi účinně
tebe doma to nejde, éře na LFŠ... Začátek mi přišel velmi
Hlavním hrdinou fil- zastírá dějové souvislosti, kterými
tak kde?“ zlobí se lehce utahaný (vyjmenovávání sponzorů,
mu, plného nápo- je přitom paradoxně přeplněný. Jak
namachrovaný Jakub prokládané záběry z tehdejší doby
věd, náznaků a indicií už jsem ale naznačil a musím to
na svou přítelkyni. Ješ- - prostě fuj), ale pak se začal děj
je osamělý Isaach De zdůraznit: nejedná se o samoúčelný
tě neví, že dnes opuš- vcelku rozvíjet a film mě začal bavit.
Bankolé – nájemný postup, ale o velmi inteligentní voltěné vězení v centru Musím říct, že vhledem k tomu, že
zabiják. Banální rozho- bu, sjednocující perspektivu diváka
Uherského Hradiště, většina obsazení je herci divadelními,
vory obsahují zásadní a hlavního hrdiny velmi podobně,
do kterého vlezou, aby tak se Film velmi povedl - třeba Irenvýznamy, odkazující na jako například Hluboký spánek. Ani
si trochu užili, není tak ka Vacková v roli bachařky, byla úpljiné okamžiky filmu, ať tomuto právem slavnému a oceňoúplně prázdné. „Co sak- ně úžasná. Sice mi ze začátku moc
už viděné, nebo teprve vanému dílu Howarda Hawkese není
ra chcete vědět?!“ řve nesedělo obsazení Tomáše Šulaje do
očekávané. Jarmusch snadné porozumět, o to více je třeba
Jakub při výslechu na role Jakuba (jsem zvyklý ho vídat v
vlastně sleduje výsost- se o to snažit a o to slastnější je pak
policii o několik hodin „humornějších“ rolích v divadle), ale
ně umělecký postup porozumění dosáhnout. Zapomeňte,
později. Právě prodě- časem jsem si zvykl a už mi to vůbec
a skládá ohromnou že vám filmaři všechno naservírují
lal cestu časem, když nepřišlo. Samozřejmě o panu Přeučipoctu celému filmové- na stříbrném podnose a skutečně
se z ospalé prázdnino- lovi a jeho úžasném ztvárnění vedoumu médiu, když nutí otevřete oči a osvěžte mysl, jinak si
vé nudy léta roku 2009 cího věznice ani nemluvím...
diváka k bedlivému a tento film nebudete moci užít - a to
přesunul do brutální Marigold - www.csfd.cz
přemýšlivému sledo- pro vás bude velká škoda...
atmosféry komunisticvání každého prostřed- Eodeon - www.csfd.cz
kého žaláře z padesátých let minulého století. Jemu se ces- ku, zvuku, barvy, komtu do civilizované současnosti nalézt podařilo, jenže jeho pozice, grimasy a slova. Jim Jarmusch se vrací, aby dokáholka tam zůstala. Dokáže ji zachránit, nebo se neplánova- zal, že není tvůrcem jednoho stylu a opakujícího se tématu.
ně přidá k obětem zvůle komunistického režimu? Thriller Ke spolupráci tentokrát přizval nejen vyhlášeného kames prvky hororu se natáčel v místech, kde Alois Grebeníček ramana Ch. Doyla (Stvořeni pro lásku), ale i syrové japonmučil své oběti elektrickým proudem. . Roli brutálního veli- ské drone rockery Boris. „Jaké by to asi bylo, kdyby Jacqutele věznice ztvárnil Jan Přeučil, jenž dlouhých 14 let pra- es Rivette předělal mistrovské dílo Johna Boormana Point
videlně ve vězení navštěvoval svého otce, odsouzeného v Blank? Anebo kdyby Marguerite Durasová předělala Samuprocesu s Miladou Horákovou. Bachaře si zahrál letošní nositel raje Jeana-Pierra Melvilla?“ přemýšlí režisér a dodává, že při
Thálie Norbert Lichý, Petra Vlčková a Tomáš Šulaj (Cena Thálie 2005).
natáčení snímku myslel na evropské kriminální filmy 70. a
80. let, mezi nimi díla Francesca Rosiho.

Velká Británie 2009 / 92 min.
/ 50, 60 Kč
Režie: NICOLAS WINDING
REFN / Hrají: Tom Hardy, Terry Stone, Amanda Burton,
Hodně zvláštní film o nejslavnějším
Joe Tucker ad.
britském vězni všech dob. Charles
Film podle skutečných
Bronson se proslavil zejména tím,
událostí. Roku 1974 se
že seřezal všechny a všechno kolem
devatenáctiletý výrossebe, nedalo se mu vůbec věřit,
tek Michael Peterson
vystřídal ty nejtvrdší věznice, pods hlavou plnou snů a stoupil ty nejtvrdší tresty a přitom
puškou s podomác- napadal stráže a všechny, kdo se mu
ku upilovanou hlavní dostali do cesty. Dostal zřejmě tolik
vydá vyloupit poštu. ran, kolik v životě dostal. To vše snad
Je okamžitě zatčen a pro nějakou pochybnou slávu, možodsouzen k sedmi- ná radost z mlácení lidí ... těžko říct.
letému trestu odně- Každopádně mi film, který vychází
tí svobody. Peterson ze skutečných událostí (skutečného
následně strávil ve života slavného vězně), připomínal
vězení 34 let, z toho paradoxně zcela vymyšlené a ujeté
30 na samotce. Film kulty, jako je Klub rváčů (1999) a
popisuje, jak se z Mic- Mechanický pomeranč (1971). Zřejkeyho Petersona stává mě opravdu existují na světě lidé,
Charles Bronson, nej- které nezlomí žádný trest, žádná
slavnější vězeň v celé nakládačka, kteří budou rozdávat
Velké Británii. Režisér rány tak dlouho, dokud vůbec budou
Nicholas Winding Refn cítit, že jsou na živu... Zajímavé, zajío svém novém filmu mavě pojaté a vykreslené, bohužel
říká: „Bronson strávil pro mne až příliš „britské“.
tolik let ve vězení kvů- Flipnic - www.csfd.cz
li své neutuchající žízni
po slávě. Právě tuto stránku jeho osobnosti jsme se ve filmu
pokusili zachytit.“ Strhující snímek autora kultovního Dealera byl podle mnohých jednoznačně nejpozoruhodnějším
filmem letošního festivalu Sundance. Na letošním filmovém festivalu v Sydney byl tento film vyhlášen nejlepším snímkem.

35 panáků rumu
středa 16. 9.
20.15 hod.

35 Shots of Rum / Francie,
Německo 2008 / 100 min. /
od 15 let / titulky / 60, 70 Kč
Režie: CLAIRE DENISOVÁ / Hrají: Grégoire Colin,
Alex Descas, Mati Diopová,
Ačkoli to není nikde oficiálně konstaNicole Dogueová ad.
továno, jedná se o variaci na sníLionel je řidičem RER,
mek „Pozdní jaro“ Jasudžiróa Ozua...
pařížských vlaků, které
Narozdíl od Ozua, který většinu
vedou až na vzdálená
významů předával dialogy, Denisová
předměstí, odkud lidé vypráví obrazy, které zachycují dotydenně dojíždějí za pra- ky a pohledy postav. Odtažité a útržcí do vnitřní Paříže a kovité sekvence zprvu vytváří dojem,
navečer se zase vrace- že se jedná o záblesky banální exisjí do svých sídlištních tence několika obyčejných lidí. Až
bytů. V jednom tako- posléze se jakoby mimoděk odhalují
vém bydlí i Lionel se vazby mezi postavami. Právě pouta,
svou dcerou Joséphine, tíže jejich přetrhávání a z ní plynoukterou po smrti ženy cí rezignovaný smutek představují
sám vychoval. Žijí spo- centrální téma filmu.
lu v tiché harmonii, do JFL - www.csfd.cz
níž nenechají proniknout ani své přátele. Zůstali jeden pro druhého, ale Joséphine dospívá a bude chtít žít i svůj vlastní život. Čas běží
a Lionel si začíná uvědomovat, že přichází změna, která
může znamenat i jejich rozloučení. Ačkoli Claire Denisová
zasazuje své filmy do problematického sociálního kontextu,
hlavním tématem jsou v nich mezilidské vztahy, které sle-

duje skrze výtvarně senzitivní kameru zaměřenou na „řeč
těl“. O to více pak ve snímku skromném na dialogy vynikne nevyřčená touha a erotická přitažlivost. Claire Denisové se v 35 panácích rumu opět daří podat klasický příběh,
jaký prožívá mnoho obyčejných lidí, filmařsky atraktivním
způsobem. Téma odpoutávání se dětí od svých rodičů
režisérka navíc opřela o životní zkušenost vlastního dědečka, který sám vychovával svou jedinou dceru a už se nikdy
neoženil. Dráždivou atmosféru filmu rovněž podpořili českým fanouškům dobře známí Tindersticks, kteří natočili k
35 panákům rumu originální hudbu, a v neposlední řadě
také vynikající kamera dlouholeté spolupracovnice Claire
Denisové, Agnès Godardové.

Ve druhé polovině
září nabídneme
Filmové premiéry

17.9. – 20.9. Únos vlaku 123
USA 2009 / Režie: Tony Scott
17.9. – 23.9. G-Force
USA 2009 / Režie: Hoyt Yeatman
18.9. – 20.9. Milenci
USA 2008 / Režie: James Gray
18.9. – 20.9. Brüno
USA 2009 / Režie: Larry Charles
21.9. –23.9. Mary a Max
Austrálie 2008 / Režie: Adam Elliot
21.9. –23.9. Všude dobře, proč být doma
USA, Velká Británie 2009 / Režie: Sam Mendes
24.9. –30.9. Hanebný parchanti
USA, Německo 2009 / Režie: Quentin Tarantino
24.9. –30.9. Jánošík
Polsko, Slovensko, ČR 2009 / Režie: Agniezska Holland

ARTkino

st. 16. 9. 20.15 hod. 35 panáků rumu
Francie, Německo 2008 / Režie: Claire Denisová
po. 21. 9. 16.00, 20.00 hod. Architekt odpadu
Velká Británie 2008 / Režie: Oliver Hodge
út. 22. 9. 20.00 hod. (*) Auto*mat
ČR 2009 / 90 min. / Režie: Martin Mareček
st. 23. 9. 20.00 hod. Mary a Max
Austrálie 2008 / Režie: Adam Elliot
út. 29. 9. 20.00 hod. Jánošík
Polsko, Slovensko, ČR 2009 / Režie: Agniezska Holland
st. 30. 9. 20.00 hod. Hanebný parchanti
USA, Německo 2009 / Režie: Quentin Tarantino

Zlatý fond

čt. 17. 9. 16.00 hod. Otec na služební cestě
Jugoslávie 1985 / Režie: Emir Kusturica
čt. 24. 9. 16.00 hod. Pavel Taussig: Filmový českoslov. Jánošík
historie filmových zpracování tématu Jánošíka

Bijásek

ne. 20. 9. 15.30, st 23. 9. 15.30 hod. G-Force
USA 2009 / Režie: Hoyt Yeatman
ne. 27. 9. 15.30 hod. Noc v muzeu 2
USA 2009 / Režie: Shawn Levy
st. 30. 9. 15.30 hod.15.30 Doba ledová 3
USA 2009 / Režie: Carlos Saldanha

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)
Zahájení Zlatého fondu Noc na Zemi

Křižník Potěmkin +
živý doprovod:
Christoph Pajer (A)
čtvrtek 3. 9.
16.00 hod. Mír

Bronenosec Poťomkin /
Sovětský svaz 1925 / 75
min. / na průkazku zdarma,
60 Kč
Režie: SERGEJ M. EJZENŠTEJN / Hrají: Alexandr
Antonov, Grigorij Alexandrov, Ivan Bobrov, Sergej M.
... Je až k nevíře, jak dnešní filmaři z
Ejzenštejn
této klasiky čerpají a opisují. Nemys25. prosince 1925 měl
lím tím jen onu slavnou scénu s
premiéru film, který o
kočárkem na schodech, ale vůbec
rok později získal cenu skoro každá druhá scéna je dodnes
Americké filmové aka- živá (třeba jak kamera sleduje nohy
demie, v dalším roce jdoucí ze schodů na lodi). I když
nejvyšší cenu Světo- tento film zaujímá pozitivní postoj
vé výstavy v Paříži a v k bolševické revoluci, vůbec mi to na
letech 1952 a 1958 jej něm nevadí. Je to rozhodně méně
hlasování Mezinárod- nepříjemné, než americké PP (pateního výboru pro ději- tismus & patriotismus).
ny filmu určilo za nej- Lynn - www.csfd.cz
lepší film všech dob.
Toto vrcholné Ejzenštejnovo dílo má pět kapitol: začátek
vzpoury, povstání, pohřeb Vakulinčuka, masakr na schodišti Oděsy a vítězná plavba. Ejzenštejn ve svém filmu uplatnil
jednak avantgardní divadelní postupy masové pantomimy,
jednak nové prvky montáže a dal Potěmkinem dělnické třídě celého světa nejen nádherné umělecké dílo, ale i doklad
o síle její solidarity a výzvu k revoluci. V mnoha zemích
bojovala proti tomuto dílu buržoazní cenzura ale film,
podoben křižníku v závěrečné scéně, pokračoval ve vítězné plavbě, kterou nebylo možno zastavit. Ejzenštejnův film
vděčí za svůj mimořádný úspěch zjitřené emocionalitě, kdy
jeden citový poryv je umocněn jiným, ještě intenzivnějším. Snímek živě doprovodí rakouský hudebník a skladatel Christoph
Pajer. Tento multiinstrumentalista, mimo jiné člen skupin a
projektů Metamorphosis, Ground Lift nebo Boo, pro Ejzenštejnův film složil zcela nový soundtrack, který byl prezentován pouze při ojedinělých projekcích ve střední Evropě.
Rakouský hudební experimentátor vychází z dialektické
struktury Ejzenštejnova filmu a pro vykreslení jednotlivých
nálad a střihových pasáží (schodiště v Oděse, vzpoura na
lodi) využívá živých nástrojů, podkreslených elektronickou
ruchovou partiturou. Vytváří tak pomocí ruchů, zvukových
ploch a jednotlivých rytmů zcela nový celek, který respektuje režisérskou vizi, jež nemohla být s ohledem na technické podmínky doby realizována i ve zvukové stopě.

čtvrtek 11. 9.
16.00 hod.

Night On Earth / Francie,
Německo, Japonsko, V. Británie 1991 / 129 min. / na
průkazku zdarma, 50 Kč
Režie: JIM JARMUSCH / Hrají: Gena Rowlands, Winona
Ryder, Armin Mueller - Stahl, Giancarlo Esposito, Rosie Jim Jarmusch je pro mně osobně
Perez, Richard Boes, Isaach mistr povídek a „Poeta špíny“. Na
De Bankolé, Béatrice Dal- minimu prostoru a akce dokáže
vytvořit nezaměnitelnou atmosféru,
le ad.
Druhý
Jarmuschův která ukazuje v detailech i na celku
barevný film je členěn špínu ulice i našich všedních dní... A
do pěti povídek, ode- přesto v konečném důsledku jeho
hrávajících se zároveň povídky tak nějak zvláštně zahřejí
během noci v různých na duši. Co si na těchto povídkách
především cením je fakt, že Jim Jarčasových pásmech v
musch dokáže předat něco chytrého,
pěti velkých městech
aniž by sklouzl k přitroublému mora(Los Angeles, New York,
lizování (Paříž, New York, Los AngePaříž, Řím, Helsinky) a
les). Potěší i nadlehčený tón (Řím)
v odpovídajících jazy- či všudypřítomně chladivá povídka
cích. Aktéry jsou místní Helsinki. Shrnuto a podtrženo: Film,
taxíkáři a jejich pasažéři. který nefunguje vždy, ale když se
Jarmusch jemně para- vychytá ten pravý moment, pak je
frázuje typické postavy, to lahůdka.
žánry a styly jednotli- zputnik - www.tiscali.cz
vých kinematografií
(Hollywood, newyorská škola, francouzský neobarokní film, velkohubá italská
fraška, seversky zasmušilé filmy Akiho Kaurismäkiho), což
se prosazuje ve vyprávěcím rytmu, akcentaci významotvorných motivů, v přesné hudbě Toma Waitse i v samotném
hereckém obsazení „typickými“ herci té které kinematografie. Kameraman Frederick Elmes (podílel se na filmech
Davida Lynche) těží maximum z nutně statické kamery,
omezující se na pozorování aktérů v prostředí taxíku a na
charakterizaci míjejících velkoměstských ulic. Rafinovaná
struktura vyprávění poskytuje v jen zdánlivě „náhodných“
situacích obraz světa paradoxů, v němž žijí „vidoucí“ slepci i bezdomovci, kteří jsou všude doma, a v němž se všichni musí vyrovnávat s pocity odcizení v prostředí falešných
mýtů. Noc na Zemi je malý, moudrý a zároveň velmi zábavný snímek, zasluhující si svou inteligencí, humorem a myšlenkovou náplní pozornost všech ctitelů dobrého filmu.

