říjen 1
1.–15. října
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

Lovu zdar!
Vážení diváci, myslivci aj nemyslivci, v pátek 2. října uvítáme po dvou
letech v kině Hvězda režiséra Roberta Sedláčka a jeho film Muži v říji.
(Minule to bylo s jeho hranou prvotinou Pravidla lži.) A pěkně nám to
vyšlo do měsíce říje. Film se v loňském roce natáčel i v Chřibech a na
několika místech v Modré u Velehradu. Nenechte si proto ujít naši stylovou premiéru, mj. se můžete těšit na:
Už od 19.00 budou hrát Loňčáci z
Modré – Tematické občerstvení, stylová výzdoba – Diváci v mysliveckém vstup za polovic! – Každý divák
dostane zelenou nebo myslivce dle
výběru! – Na úvod premiéry zatroubí trubači na lesní rohy – Ukázka
vábení skutečného mistra Evropy
v této disciplíně! – Možná přijde aj
fořt!
P. S.: Nalaďte se už na Slavnostech
sněženek 1. října.
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. čt 15.30 Neziskové organizace města Uh. Hradiště – vernisáž výstavy
16.00 Slavnosti sněženek – Československo 1983 / 83 min. / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
17.45 G. I. Joe – USA 2009 / 118 min. / dabing / přístupný / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Muži v říji – ČR 2009 / 119 min. / přístupný / 85 Kč
2.pá 16.00 G. I. Joe – USA 2009 / 118 min. / dabing / přístupný / ŠÚ / 80 Kč
18.15 Sin Nombre – USA, Mexiko 2009 / 96 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Muži v říji + premiéra za účasti hostů – ČR 2009 / 119 min. / přístupný / 75, 85 Kč
3.so 16.00 G. I. Joe – USA 2009 / 118 min. / dabing / přístupný / ŠÚ / 80 Kč
18.15 Sin Nombre – USA, Mexiko 2009 / 96 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Muži v říji – ČR 2009 / 119 min. / přístupný / 85 Kč
4.ne 14.30 Veselé vařečky – výtvarná dílna pro děti
15.30 Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů – USA 2009 / 96 min. / přístupný / dabing / 40, 60 Kč
17.30 G. I. Joe – USA 2009 / 118 min. / dabing / přístupný / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Muži v říji – ČR 2009 / 119 min. / přístupný / 85 Kč
20.00 Sin Nombre – USA, Mexiko 2009 / 96 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč / Hvězdička
5.po 17.30 G.I.Joe – USA 2009 / 118 min. / dabing / přístupný / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Muži v říji – ČR 2009 / 119 min. / přístupný / 85 Kč
6. út 16.00 G. I. Joe – USA 2009 / 118 min. / dabing / přístupný / ŠÚ / 80 Kč
20. ne 18.15 Muži v říji – ČR 2009 / 119 min. / přístupný / 85 Kč
20.30 Zažít Woodstock – USA 2009 / 110 min. / od 12 let / titulky / 65, 75 Kč
7.st 15.30 Vzhůru do oblak – USA 2009 / 96 min. / přístupný / dabing / 60, 70 Kč
17.30 G. I. Joe – USA 2009 / 118 min. / dabing / přístupný / ŠÚ / 80 Kč
20.00 Zažít Woodstock – USA 2009 / 110 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč / Hvězdička
20.00 Muži v říji – ČR 2009 / 119 min. / přístupný / 75, 85 Kč
8.čt 16.00 Třetí muž – Velká Británie 1949 / 104 min. / od 12 let / titulky / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
18.00 Vzhůru do oblak – USA 2009 / 96 min. / přístupný / dabing / 70 Kč
20.00 Návrh – USA 2009 / 108 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
9.pá 16.00 Vzhůru do oblak – USA 2009 / 96 min. / přístupný / dabing / 70 Kč
10 18.00 Návrh – USA 2009 / 108 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
20.00 Hanebný pancharti – USA, Německo 2009 / 148 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
10.so 16.00 Vzhůru do oblak – USA 2009 / 96 min. / přístupný / dabing / 70 Kč
18.00 Hanebný pancharti – USA, Německo 2009 / 148 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 80 Kč
20.30 Návrh – USA 2009 / 108 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
11.ne 14.30 Výroba obřích slunečnic – výtvarná dílna pro děti
15.30 Vzhůru do oblak – USA 2009 / 96 min. / přístupný / dabing / 60, 70 Kč
17.30 Návrh – USA 2009 / 108 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
20.00 Coco Chanel – Francie 2009 / 105 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
12.po 18.00 Coco Chanel – Francie 2009 / 105 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Rozervaná objetí – Španělsko 2009 / 128 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
13. út 17.30 Rozervaná objetí – Španělsko 2009 / 128 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Louise-Michel – Francie 2008 / 94 min. / od 15 let / titulky / 60, 70 Kč
14. st 15.30 Jménem krále – ČR 2008 / 77 min. / přístupný / ŠÚ / 40, 50 Kč
17.00 Rozervaná objetí – Španělsko 2009 / 128 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Rozervaná objetí – Španělsko 2009 / 128 min. / od 12 let / titulky / 65, 75 Kč
15.čt 16.00 Vše o mé matce – Španělsko, Francie 1999 / 101 min. / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
18.00 Číslo 9 – USA 2009 / 79 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.00 Ulovit miliardáře – ČR 2009 / 95 min. / přístupný / 90 Kč
16.pá 17.00 Číslo 9 – USA 2009 / 79 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
18.30 Ulovit miliardáře – ČR 2009 / 95 min. / přístupný / 90 Kč
20.15 Ulovit miliardáře – ČR 2009 / 95 min. / přístupný / 90 Kč
17.so 17.00 Ulovit miliardáře – ČR 2009 / 95 min. / přístupný / 90 Kč
18.45 Číslo 9 – USA 2009 / 79 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
20.15 Ulovit miliardáře – ČR 2009 / 95 min. / přístupný / 90 Kč

Vernisáž
ZF

ART

Malovásek
Bijásek

Filmové premiéry a novinky
ART
Bijásek

ART
ZF

Naše tipy
čtvrtek 1. 10. - středa 7. 10.
Česká rozverná komedie o tom, jak v Mouřínově dostali nápad uspořádat Mistrovství Evropy ve vábení jelenů.
V pátek 2. 10. ve 20.00 proběhne ve Hvězdě slavnostní premiéra filmu za účasti režiséra Roberta Sedláška a dalších tvůrců a herců.

gangů, které od dveří do lepšího světa často drží pomyslné
klíče. Sayra, dospívající dívky z Hondurasu, jejíž dosavadní
životní perspektiva spočívá v pouhém živoření se shledává
se svým dávno odcizeným otcem, což přináší nečekanou
možnost – emigrovat do Mexika a odtud do Spojených
států. Casperovi, teenagerovi z mexické Tapachuly nahrazuje rodinu zločinecký gang Mara Salvatrucha... Příběh
imigrantky Sayry a gangstera Caspera se protne na střeše
vlaku, který míří do Spojených států. Film získal cenu za režii
a kameru na letošním festivalu v Sundance a byl nominován na cenu
Velké poroty.

Sin Nombre

Zažít Woodstock

Muži v říji

pátek 2. 10. - neděle 4. 10.
Život na mexicko-americké hranici umí být krutý a nabízí životní příběhy, které by nikdo z nás nechtěl prožít...

Rozervaná objetí

pondělí 12. 10. - středa 14. 10.
Nový film slavného španělského scenáristy a režiséra Pedra Almodóvara.

G. I. Joe

ART
Malovásek
Bijásek

G. I. Joe: The Rise of Cobra / USA 2009 / 118 min. / dabing / přístupný
/ ŠÚ / 80 Kč
Režie: STEPHEN SOMMERS / Hrají: Dennis Quaid, Channing Tatum, Marlon Wayans, Sienna Miller, Karolína Kurková, Gerald Okamura ad.
Za „světového policajta“ jsou sice považovány Spojené
státy, ve skutečnosti je jím organizace zvaná G. I. Joe, která používá nejvyspělejší technologie a nejprověřenější lidské zdroje k tomu, aby bojovala se zlem, doslova od pólu k
pólu. V hledáčku jejích členů se aktuálně nachází zbrojařská firma Destro, která to nepokrytě hraje na více stran, a
hlavně záhadná organizace zvaná Kobra, jejíž aktivity kormidlují svět směrem k čím dál většímu chaosu. Situace je o
to vážnější, že členové Kobry nejsou o nic hůř vybaveni než
příslušníci G. I. Joe.

Muži v říji

ART
Bijásek

ART
ZF

ČR 2009 / 119 min. / přístupný / 85 Kč
Režie: ROBERT SEDLÁČEK / Hrají: Jaroslav Plesl, Eva Vrbková, Martin
Trnavský, Jaromír Hanzlík, Marta Vančurová, Pavel Zedníček, Jaromír
Dulava, Jiří Lábus, Igor Bareš, Martin Huba ad.
Mouřínov je malá moravská díra. I silnice tam končí. A protože Mouřínováci chtějí být „průjezdní“, musí vymyslet plán,
jak sehnat větší, než malé množství asfaltu na její pokračování. Klíčem k úspěchu má být Franta, introvert, mudrlant
a zmatkař. Ale především mistr republiky ve vábení jelenů.
A tak nápad uspořádat v Mouřínově Mistrovství Evropy ve
vábení jelenů za účasti premiéra je jedinou možnou cestou
k vysněné silnici. Starosta se chystá na svou diplomatickou
misi a Franta se zamiluje, ale nic není jednoduché a vidina
nové silnice je nejistá. Obzvlášť, když Franta odmítá soutěžit, někdo poškodí pozadí tribuny a Csáková nebere telefon… Režisér Robert Sedláček k filmu říká: „Veselá komedie
o velkých věcech na malém místě, o velké politice, velkých
citech a velkém umění. S prvotřídními herci i v epizodních
rolích. Každý vábí každého na svoje cíle, na své ego, pro
svoje potěšení; to vše uprostřed velkolepého Mistrovství
Evropy ve vábení jelenů...“ V pátek 2. 10. ve 20.00 premiéra za
účasti režiséra filmu Roberta Sedláčka a dalších tvůrců a herců. Diváci
v mysliveckém vstup za polovic! Každý divák dostane na premiéře zelenou nebo myslivce dle výběru! Zahájení stylové! Vábení veliké.

Sin Nombre

USA, Mexiko 2009 / 96 min. / od 12 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: CARY JOJI FUKUNAGA / Hrají: Paulina Gaitan, Edgar Flores,
Kristyan Ferrer, Tenoch Huerta Mejía, Diana García ad.
Život na mexicko-americké hranici umí být krutý a nabízí životní příběhy, které by nikdo z nás nechtěl prožít. Snímek Sin Nombre líčí strastiplnou pouť imigrantů ze Střední Ameriky do Spojených států, kde zde chtějí začít nový
život. Zároveň se dívá do kuchyně nelítostných mexických

Taking Woodstock / USA 2009 / 110 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
Režie: ANG LEE / Hrají: Demetri Martin, Kevin Chamberlin, Emile Hirsch,
Liev Schreiber, Paul Dano, Jeffrey Dean Morgan, Eugene Levy ad.
Šedesátá léta se chýlí ke konci. Zatímco v jednom malém
ospalém městečku Jake, jeho autoritářská matka a slabošský otec vedou polorozpadlý penzion, produkce velkého
folkového festivalu hledá to pravé místo, kde by jej mohli
pořádat. Největší hudební událost té doby nakonec zakotví právě na loukách souseda Teichbergových. Jake, který s
tímto nápadem přišel, je jedním z organizátorů, ale musí
řešit také problémy ve vlastní rodině. V projektu Zažít Woodstock se režisér Ang Lee zaměřil na retropříběh lidí a
doby, kterou poznamenal slavný festival Woodstock, jenž
tento rok oslaví čtyřicáté výročí. Film byl nominován na Zlatou
palmu na letošním filmovém festivalu v Cannes.

Návrh

Proposal, The / USA 2009 / 108 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
Režie: ANNE FLETCHER / Hrají: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Denis O‘Hare, Malin Akerman, Michael Nouri ad.
Když vlivná knižní redaktorka Margaret (Sandra Bullock) čelí
vidině deportace do své rodné Kanady, nedá bystré ženě příliš práce, aby si rychle vymyslela, že je ve skutečnosti zasnoubená se svým nic netušícím asistentem Andrewem, kterého
celé roky ponižovala. Ten souhlasí, že se na jejím divadle bude
podílet, ale s několika podmínkami. Podivný pár se vydává na
Aljašku za jeho rodinou a městské děvče, které je zvyklé mít
vše pod kontrolou, zjišťuje, že z jedné prekérní situace padá
hned do další. Protože svatba je co nevidět a imigrační úředník jim je na stopě, rozhodnou se pár s jistým váháním i přes
nejistý výsledek v celé šarádě pokračovat až do konce.

Rozervaná objetí

Abrazos Rotos / Španělsko 2009 / 128 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
Režie: PEDRO ALMODÓVAR / Hrají: Penélope Cruz, Blanca Portillo, Lluís
Homar, José Luis Gómez, Tamar Novas, Rubén Ochandiano ad.
Slavný španělský oscarový scenárista a režisér Pedro Almodóvar se vrací tři roky po snímku Volver i se svým hereckým talismanem, čerstvou držitelkou Oscara Penélope
Cruz... Před 14 lety se jeden muž stal obětí vážné autonehody, při níž ztratil nejen zrak, ale i ženu svého života. Tento
muž má dvě jména. Pseudonym Harry Caine používá jako
autor literární tvorby. Svým skutečným jménem Mateo
Blanco se podepisuje pod filmy, které natáčí. Po nehodě
se Mateo stává Harrym a zapomíná na svou minulost. Nyní
žije díky psaní scénářů za pomoci své oddané produkční a
jejího syna Diega... Jedné noci se stane Diegovi nehoda a
Harry se o něj stará. Během dlouhých nocí, co u chlapce bdí,
mu začne vyprávět svůj příběh. Snímek byl na letošním filmovém festivalu v Cannes nominován na Zlatou palmu.

Ulovit miliardáře

ČR 2009 / 95 min. / přístupný / 90 Kč
Režie: TOMÁŠ VOREL ST. / Hrají: Jiří Mádl, Tomáš Matonoha, Miroslav
Etzler, Milan Šteindler, Tomáš Vorel ml., Gabriela Partyšová ad.
Miliardáře touží ulovit každý i každá. Policisté, novináři, politici, umělci, dámy i chlápci od náboženství. Na úspěšného
podnikatele Patrika Grossmanna je navlečena vykonstruovaná reportáž. Atmosféra zhoustne natolik, že si do něho
může každý kopnout, a tím demonstrovat svou morálnost.
I jeho přítelkyně, televizní rosnička, cítí, že by její kariéra
mohla být ohrožena. Zdálo by se, že musí přijít nezastavitelný pád, když se v marihuanovém opojení dostaví spás-

ný nápad... Podstatnější než příběh je odhalování vztahů
a mechanismů, na nichž funguje informační společnost.
Public Relations věří každý. Zkrátka být dnes miliardářem,
není nic záviděníhodného...

Číslo 9

9 / USA 2009 / 79 min. / od 12 let / titulky / 75 Kč
Režie: SHANE ACKER / Hrají: Martin Landau, Elijah Wood, Jennifer
Connelly, John C. Reilly, Christopher Plummer ad.
Lidé jsou pryč. Kdy a jak k tomu došlo, není příliš jasné. V
troskách starého světa přežívají jenom podivní hadroví
panáčci s čísly na zádech. Do této pochmurné doby se narodí Devítka, která je možná předurčena vše změnit. Když
se potká se skupinou podobných figurek utíkajících před
děsivými vražednými stroji, rozhodne se postavit na odpor.
Promluvit vystrašené souputníky k boji však nebude lehké.
Stejně jako zjistit, kdo pronásledovatelé vlastně jsou a hlavně – co se stalo s lidmi? Ambiciózní celovečerní dystopický
snímek 9 natočil Acker podle svého staršího krátkého filmu.
Nový celovečerní film je jedinečný a vizuálně okouzlující
animovanému epos, který svým myšlenkovým poselstvím
přesahuje nejen hranice animovaného filmu.

Pro velký úspěch opakujeme:
Vzhůru do oblak

Up / USA 2009 / 102 min. / přístupný / dabing / 70 Kč
Režie: PETE DOCTER / Hrají: Christopher Plummer, Edward Asner ad.
Carl Fredricksen tráví celý svůj život tím, že sní o prozkoumávání světa a o tom, že si život naplno užije. Ve
věku 78 let, když už to vypadá, že pro něj život skončil, ho zvrat osudu přivedou znovu k životu. Spřátelí se
s malým buclatým cestovatelem jménem Russell. Oba
hrdinové se pak společně vrhají do vzrušujícího dobrodružství, ve kterém se setkávají s divokým terénem, neočekávanými lotry a ostatními děsivými tvory čekajícími
v džungli.

Hanebný pancharti

Inglourious Basterds / USA, Německo 2009 / 153 min. / od 15 let /
titulky / ŠÚ / 80 Kč
Režie: QUENTIN TARANTINO / Hrají: Brad Pitt, Eli Roth, Diane
Kruger, Mélanie Laurent ad.
Vítejte ve 2. světové válce podle Quentina Tarantina.
Německé vojáky ještě nepřestaly bolet nohy po smělé
invazi do západní Evropy, když mladičké Shosanně přímo před očima německý důstojník Hans Landa vyvraždil členy její rodiny. Uniká do Paříže, kde se ukryje pod
novou identitu provozovatelky biografu... Na jiném místě Evropy se pod vedením lehce zupáckého amerického poručíka Aldo Rainea (Brad Pitt) formuje neobvyklá
vojenská jednotka. Úkolem jejích členů je nejen přežít
na území plném nacistů a jejich přisluhovačů, ale zároveň lividovat jejich elity a to tak efektně, že tím mezi
nimi budou šířit strach a paniku. Říkají si Pancharti a právě je čeká ta nejtěžší mise, která může zcela změnit průběh války...

Coco Chanel

Francie 2009 / 105 min. / přístupný / titulky / ŠÚ / 75 Kč
Režie: ANNE FONTAINE / Hrají: Audrey Tautou, Alessandro Nivola,
Marie Gillain, Emmanuelle Devos, Benoît Poelvoorde ad.
Příběh moderní ženy, která navždy změnila svět módy,
svět žen... Malá dívka uprostřed Francie, umístěná v
sirotčinci se svou sestrou. Kabaretní zpěvačka s příliš
slabým hlasem. Mladá švadlena, jejíž prací je opravovat
lemy v zadní místnosti obchodu venkovského krejčího.
Příliš hubená začínající kurtizána nachází útočiště u svého ochránce Étienna Balsana. Zamilovaná žena, která ví,
že nebude „ničí ženou“, ani ženou Boye Capela, muže,
který ji přesto tolik miloval. Rebelka, které konvence
tehdejší doby brání volně dýchat a která se obléká do
košil svých milenců. To je příběh Coco Chanel!

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

Doba ledová 3:
Úsvit dinosaurů
neděle 4. 10. 15.30 hod.

USA 2009 / 96 min. / přístupný / dabing / 40, 60 Kč
Režie: CARLOS SALDANHA, MIKE THURMEIER / Hrají: Seann Wiliam Scott, Josh Peck; v českém znění: Jiří Lábus, Ota Jirák, Kateřina Brožová ad.

Jménem krále
ČR 2008 / 77 min. / přístupný / ŠÚ / 40, 50 Kč
Režie: PETR NIKOLAEV / Hrají: Karel Roden nejml., Klára Issová,
Jan Kanyza, David Prachař, Lukáš Vaculík, Markéta Hrubešová,
Martin Štěpánek ad..

Vzhůru do oblak

středa 7. 10. 15.30, neděle 11. 10. 15.30
hod.

Program nedělních
Malovásků:
Veselé vařečky
neděle 4. 10. 14.30 hod.

Carl Fredricksen tráví celý svůj život tím, že sní o pro- Z vařečky vyrobíme za pomoci naší fantazie nejrůzzkoumávání světa a o tom, že si život naplno užije. nější zvířátka, strašáky a jiné postavičky.
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, Výroba slunečnic z vitrážového papíru pomocí prospřátelí se s osmiletým buclatým cestovatelem jmé- šívání.
nem 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.

Výroba obřích slunečnic
neděle 11. 10. 14.30 hod.

Výstavy

Výstava neziskoMuž v plakátu
vých organizací
1. 9. - 31. 10. 2009 / kino Hvězda (sál)
města Uh. Hradiště
Výstava si klade za cíl informovat veřejnost o práci
místních neziskových organizací. Neziskový sektor
představuje širokou skupinu občanských sdružení,
nadací, církevních spolků a příspěvkových organizací, s jejichž aktivitami se můžete díky této prezentaci
seznámit. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 1. 10. v 15.30
hod.
www.kletr.tk

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

Traband

Laco Deczi

sobota 24. 10.
20.30 hod. Mír /
120, 150 Kč

pátek 30. 10.
20.30 hod. Mír /
120, 150 Kč

Koncem 50. let minulého století se v DDR
začalo vyrábět vozítko trabant, v USA hudba jménem rock´n´roll.
Rokenrolové
vozítko
Traband vyjelo do světa z Čech roku 1995. Kytara,
basa, bicí. Jednoduché rockové písničky s chytrými
texty, napsal o nich někdo. Odvrácená strana country, řekl o nich jiný. Country-punk, posmíval se třetí… V novém kabátě se v lednu 2007 Traband vrací
na koncertní pódia s novým stylem, repertoárem a
poněkud komornějším obsazením Jarda Svoboda,
Jana Modráčková a Václav Pohl. Od května 2008 na
koncertech Trabandu opět vystupuje tubista Robert
Škarda. Aktuální repertoár skupiny obsahuje i zcela
nové písně, které jsou údajně tvrdší než hudba na
jejich zatím posledním albu Přítel člověka. Členové
skupiny spolupracovali na albech kapel Bůhví, Ester, Ivána Gutiérreze, Hadrů z těla, Jaksi Taksi, Navzájem, Sester Steinových,
Šarközi a Tří sester.
www.traband.net

Ve Spojených státech žijící slovenský
trumpetista
Laco
Déczi patří mezi
výrazně
postavy
bývalého československého jazzu. Narodil se roku
1938 v Bernolákově – letos tedy slaví 70. narozeniny.
V 60. letech byl v Praze členem legendárního souboru SHQ Karla Velebného, jímž prošla většina naší jazzové špičky. Později založil vlastní sexteto Jazz Celula.
Od roku 1985 žije Déczi v USA, kde sestavil s převážně
americkými muzikanty soubor Celula New York. Jako
bubeník v ní působí i jeho syn Ladislav „Vajco“ Déczi.
Svérázný recesista Déczi ve své hudbě klade hlavní
důraz na bezprostřednost a pohotovou improvizaci.
Přichází s množstvím původních skladeb, ale neméně zajímavá bývají i jeho provedení klasických jazzových standardů. Déczi nic nepředstírá a vždycky se
snaží být sám sebou. Nyní hraje s obměněnou sestavou Celluly (Eric Meridiano – klávesy, Nob Kinukawa
– baskytara, Vajco Deczi – bicí).
www.lacodeczi.com

Připravujeme
vážné autonehody, při níž ztratil nejen zrak, ale i ženu svého života, Lenu. Tento muž má dvě jména. První je Harry
Caine – pseudonym, jenž používá pro literární tvorbu. Druhé je Mateo Blanco – jeho skutečné jméno, jímž se podepisuje pod filmy, které natáčí. Po nehodě se Mateo stává Harrym. Vzhledem k tomu, že už nemůže režírovat filmy, nechá
Matea umřít se ženou, kterou miloval. Nyní žije Harry díky
psaní scénářů, pomoci své oddané produkční a jejího syna
Diega. Rozhodl se žít, aby mohl vyprávět a díky tomu je stále velice aktivní a atraktivní slepec, jemuž se podařilo vyvinout si zbývající smysly tak, že si vše užívá plnými doušky. Ze svého života vymýtil veškeré události, které se staly
před léty. Svět na Matea zapomněl velice rychle a on nemá
zájem o jeho vzkříšení. Jenže jedné noci se stane Diegovi
nehoda a Harry se o něj stará. Během dlouhých nocí, co u
chlapce bdí, mu začne vyprávět o své minulosti, jakoby to
byla jen pohádka, která ho má zabavit… Vypráví příběh
nešťastné lásky, žárlivosti a zrady.
Rozervaná objetí jsou již čtvrtou spoluprací Pedra Almodóvara a čerstvě
oscarové herečky Penélope Cruz. Snímek byl na letošním filmovém festivalu v Cannes nominován na Zlatou palmu.

středa 14. 10. 15.30

Píše se 13. století. Království českému a markrabství
moravskému vládne Přemysl Otakar II. Na zásnuby,
které mají usmířit znesvářené rody pánů z Dubé a z
Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby Vartemberka, vysílá král svého zástupce v severních
zažili další neuvěřitelné dobrodružství! Nová “doba Čechách, správce královského hradu Bezdězu, Oldřiledová” nás zavede do ohromného podzemního svě- cha z Chlumu. Cestou na hrad najdou Oldřich a jeho
ta dinosaurů. Je to barevná krajina plná ohromných pomocníci stopy po loupežné vraždě neznámého
tvorů, rostlin pojídajících mamuty, země plná tajem- kupce. Na vartemberském panství se Oldřich setkáných míst...
vá s Ludmilou, dcerou Markvarta z Vartemberka, kterou zná od jejího dětství. Ludmila se mu svěří, že se
nechce vdát za Beneše z Dubé, přestože jejich svatba je podmínkou křehkého míru mezi oběma rody.
Během slavnostní hostiny, pořádané na Oldřichovu počest, je zavražděn purkrabí. Podezření padne
na loutnistu, jehož snoubenku se purkrabí pokusil
USA 2009 / 96 min. / přístupný / dabing / 60, 70 Kč
zneužít. Druhého dne ráno je Markvart, hlava rodu
Režie: PETE DOCTER / Hrají: Christopher Plummer, Edward Asner, Vartemberků, nalezen mrtev pod okny hradu... Kdo
Delroy Lindo ad.
stojí za podivnými vraždami a jaká je mezi nimi souvislost?

1. - 20. 10. 2009 / kino Hvězda (vestibul)

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

V druhé polovině
řijna nabídneme
Filmové premiéry

22.10. – 25.10. Náhradníci
USA 2009 / Režie: Jonathan Mostow
22.10. – 28.10. Zataženo, občas trakaře
USA 2009 / Režie: Phillord, Chris Miller
27.10. – 28.10. Protektor
ČR, Německo 2009 / Režie: Marek Najbrt
29.10. – 31.10. District 9
USA, Nový Zéland 2009 / Režie: Neill Blomkamp
29.10. –31.10. , 1. - 4.11. Michael Jackson‘s This Is It
USA 2009 / Režie: Kenny Ortega

ARTkino

Kvalitní a neobvyklé filmy v ARTu
V první polovině října nabídne ART čtveřici žánrově rozdílných titulů. Česká novinka Muži v říji režiséra Roberta Sedláčka
sází na svého druhu kolektivní portrét vesnické komunity, oživený řadou svérázných až bizarních postaviček a konflikty
mezi nimi. Snímek Zažít Woodstock vypráví s humorem i trochu vážně o tom, jak vznikl a proběhl v roce 1969 pověstný
hudební festival. Režisér Ang Lee si nebere servítky - nečekejte proto jalový pokus přiživit se na jednom mýtu! Černá
komedie Louise-Michel si vypůjčila jméno od známé francouzské anarchistky. Vypráví totiž o tom, jak si dělnice, propuštěné z jedné továrny ve Francii, za odstupné najaly nájemného vraha na svého bývalého šéfa... Na zcela jiné vlně se nese
nový snímek režiséra Pedro Almodóvara Rozervaná objetí, jehož hlavním motivem je pohled do ženské duše.

Muži v říji

pořádat. Největší hudební událost té doby nakonec zakotví právě na loukách souseda Teichbergových. Jake, který s
tímto nápadem přišel, je jedním z organizátorů, ale musí
řešit také problémy ve vlastní rodině. Držitel Oscara za drama Zkrocená hora (2005) režisér Ang Lee natočil již emotivní kostýmní příběh (Rozum a cit), rodinné drama (Ledová bouře) i dobrodružnou fantasy (Tygr a drak). V projektu
Zažít Woodstock se zaměřil na retropříběh lidí a doby, kterou poznamenal slavný festival Woodstock, jenž tento rok
oslaví čtyřicáté výročí. Scénář mu napsal dlouholetý spolupracovník a držitel několika nominací na Oscara James
Schamus. Film byl nominován na Zlatou palmu na letošním filmovém
festivalu v Cannes.

pátek 2.10. 20.00
hod., středa 7.10.
20.00 hod.

ČR 2009 / 119 min. / přístupný / 75, 85 Kč
Režie: ROBERT SEDLÁČEK
/ Hrají: Jaroslav Plesl, Eva
Vrbková, Martin Trnavský,
Jaromír Hanzlík, Marta Neuvěřitelné se stalo skutkem.
Vančurová, Pavel Zedníček, Zábavná satira i laskavá idyla se
Jaromír Dulava, Jiří Lábus, silnými postavami a se scénářem,
Igor Bareš, Martin Huba, při kterém se člověku nekroutí
Igor Chmela, David Novot- žaludek. Bez jakékoli přepjatosti,
ný, Petr Váša, Jiří Vyorálek, trapné estrádnosti dokázal Sedláček
natočit inteligentní film, který se
Radim Novák ad.
Mouřínov je malá určitými aspekty hlásí k nové vlně
moravská díra. I silnice (autenticita, slavnost jako prostor
tam končí. A protože satirického vyjevení charakterů),
Francie 2008 / 94 min. / od 15
Mouřínováci chtějí být určitými aspekty zůstává veskrze
let / titulky / 60, 70 Kč
„průjezdní“, musí vymys- dobový, ale především všemi aspekRežie: GUSTAVE KERVERN,
let plán, jak sehnat vět- ty baví a trefuje se do obecnějších
BENOÎT DELÉPINE / Hrají:
ší, než malé množství jevů. Škoda pár momentů, kdy SedYolande Moreauová, Bouli
asfaltu na její pokračo- láček začal hledat humor i jinde než
Lanners, Mathieu Kassovitz,
v nevzrušivém a nezáludně plynouvání. Klíčem k úspěchu
Benoît Poelvoorde, Albert ..Ačkoli by nevybíravost zdejšího
cím životě malé vesnice. Jinak se mi
má být Franta, introDupontel ad.
ataku na kapitalistickou společnost
ale jeho film líbí, navzdory tomu, že
vert, mudrlant a zmatJít na pracák nebo a ekonomické vazby v jejích záklachytá spoustu ryb najednou. Záhadkař. Ale především miszabít šéfa? Černo-čer- dech mohla zavdávat k domněnce,
ným způsobem funguje jako satira,
tr republiky ve vábení lovestory i vesnická idyla. Spíše než
ná komedie o finanční že Delépine-Kervern točí pro úzké
jelenů. A tak nápad sžíravou formanovskou kritiku věcí
krizi. Louise (Yolande publikum apriorních radikálů, je
uspořádat v Mouříno- veřejných tu hledejme souvztažnost
Moreauová) je nevrlá jejich humor naopak principielně
vě Mistrovství Evropy s laskavými taškařicemi Vančurovýsamotářská dělnice v přístupný všem. Tvůrci se totiž
ve vábení jelenů za mi či Chevallierovými.
jedné továrně v Pikardii, nikomu nepodbízejí a strefují se bez
účasti premiéra je jedi- Marigold - www.csfd.cz
v níž pracují samé ženy. rozdílu do každého. Není to však palnou možnou cestou k
Když šéfové továrny ba chaotická či neuvážená. Naopak
vysněné silnici. Starosjednoho dne prásknou nese nepřehlédnutelné doklady až
ta se chystá na svou diplomatickou misi a Franta se zami- do bot, rozhodnou se odstřelovačské preciznosti ...
luje, ale nic není jednoduché a vidina nové silnice je nejis- ženy dát dohromady JFL - www.csfd.cz
tá. Obzvlášť, když Franta odmítá soutěžit, někdo poškodí své odstupné a udělat
pozadí tribuny a Csáková nebere telefon… Režisér Robert konečně něco radikálního – najmout si zabijáka, aby se za ně
Sedláček k filmu říká: „Veselá komedie o velkých věcech pomstil. Zádumčivá Louise, která nevěří na odbory, ale na dobna malém místě, o velké politice, velkých citech a velkém ře mířenou ránu, vyhledá nájemného vraha Michela s nevalumění. S prvotřídními herci i v epizodních rolích. Každý nou pověstí, a společně se vydávají na cestu pomsty, jež bude
vábí každého na svoje cíle, na své ego, pro svoje potěšení; plná bizarních zvratů, nepravých viníků, ale i finální satisfakce.
to vše uprostřed velkolepého Mistrovství Evropy ve vábení Bláznivá fraška v tom nejlepším slova smyslu s lehce anarchisjelenů...“ Když se v roce 2006 objevil hraný debut uznávané- tickou náladou, kde se střídá jeden dějový zvrat za druhým,
ho dokumentaristy Roberta Sedláčka Pravidla lži, hovořilo směřuje k vytoužené vendetě. Francouzsko-belgická autorská
se o něm jako o filmové události roku. Film byl oceněn Čes- dvojice, Benoît Delépine a Gustave Kervern, společně debutokým lvem za scénář a filmoví kritici ho označili za nejlepší vala v roce 2004 parodickou vozíčkářskou road movie Aaltra.
film roku. S uznáním se setkal i v zahraničí. Podle vlastního O dva roky později se její další film Avida o Salvadoru Dalím
scénáře nyní Robert Sedláček natočil v Centru dramatické dostal do oficiálního výběru MFF v Cannes. Nyní přichází s daltvorby Televizního studia Brno České televize komedii Muži ší černou komedií, jenž opět spojuje grotesku, surrealistickou
v říji. V pátek 2. 10. ve 20.00 premiéra za účasti režiséra filmu Roberta absurditu a nechybí jí ani pro autory typická „politická nekoSedláčka a dalších tvůrců a herců. Diváci v mysliveckém vstup za polo- rektnost“. Snímek získal na loňském filmovém festivalu v San
vic! Každý divák dostane na premiéře zelenou nebo myslivce dle výbě- Sebastian cenu za nejlepší scénář. Na letošním festivalu v Sundance
ru! Zahájení stylové! Vábení veliké.
obdržel zvláštní cenu poroty za originalitu.

Louise-Michel

úterý 13. 10.
20.00 hod

Zažít Woodstock

Rozervaná objetí

úterý 6. 10. 20.30
hod.

středa 14. 10.
20.00 hod.

Taking Woodstock /USA 2009
/ 110 min. / od 12 let / titulky
/ 65, 75 Kč
Režie: ANG LEE / Hrají: Demetri Martin, Kevin Chamberlin,
Emile Hirsch, Liev Schreiber,
Paul Dano, Jeffrey Dean Morgan, Eugene Levy, Katherine
Waterston, Imelda Staunton ad.
Šedesátá léta se chýlí ke konci. Zatímco v
jednom malém ospalém městečku Jake Teichberg (Henry Goodman), jeho autoritářská
matka a slabošský otec
vedou
polorozpadlý penzion, produkce
velkého folkového festivalu hledá to pravé
místo, kde by jej mohli

Zažít Woodstock je dalším z odvážných počinů Anga Lee, který jde tak
trochu ve stopách jiného slavného
imigranta-režiséra Miloše Formana.
Reflexe Ameriky pohledem cizince
je vždy o trochu palčivější než sebekritičtější sebereflexe a Ang Lee má
navíc odvahu analyzovat americké
národní mýty, jak už to předvedl ve
Zkrocené hoře... Nyní bere na paškál mýtus hudební - legendární festival Woodstock. A skutečně demaskovat symbol éry hippies coby stroj
na peníze, to je určitě pohled hodně
nový a odvážný...
Radek99 - www.csfd.cz

Broken Embraces / Španělsko 2009 / 128 min. / od 12 let
/ titulky / 65, 75 Kč
Režie: PEDRO ALMODÓVAR
/ Hrají: Penélope Cruz, Blanca Portillo, Lluís Homar, José
Výborný a silný příběh, který se mi
Luis Gómez, Tamar Novas,
sice nedostal pod kůži, jak nejspíše
Rubén Ochandiano, Lola
měl, ale zaujal mě a vůbec jsem
Dueńas, Asier Etxeandia, Án- se nenudil. Herecké výkony jsou
gela Molina, Chus Lampre- úchvatné, hlavně pro mě čím dál
ave, Rossy de Palma, Alejo tím více sympatické Penélope. Sice
Sauras ad.
jsme takových příběhů už viděli
Slavný
španělský desítky, ale když je to ták krásně
oscarový
scenáris- podáno od pána Almodóvara, i toto
ta a režisér Pedro Al- velmi potěší.
modóvar se vrací tři c. tucker - www.csfd.cz
roky po snímku Volver
i se svým hereckým talismanem, čerstvou držitelkou Oscara Penélope Cruz. Rozervaná objetí jsou natočená ve stylu noirových filmů z padesátých let minulého století, a Almodóvar do klasického žánru otiskuje pečeť svého neobyčejného talentu. Před čtrnácti lety se jeden muž stal obětí

út. 20. 10. 20.00 hod. Ricky
Francie, Itálie 2009 / Režie: Francois Ozon
st. 21. 10. 20.00 hod. Katyň
Polsko 2007 / Režie: Andrzej Wajda
út 27. 10. 18.15, st 28. 10. 20.00 hod. Protektor
ČR, Německo 2009 / Režie: Marek Najbrt

Zlatý fond

čt 22.10. 16.00 Dvojí život Veroniky
Francie, Polsko, Norsko 1991 / Režie: Krzystof Kieslowski
čt 29.10. 16.00 Krajina po bitvě
Polsko 1970 / Režie: Andrzej Wajda

Bijásek

ne. 4. 10. 15.30 hod. Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
USA 2009 / Režie: Carlos Saldanha, Mike Thurmeier
st. 7. 10. 15.30, ne 11.10 15.30 hod. Vzhůru do oblak
USA 2009 / Režie: Pete Docter
st. 14. 10. 15.30 hod. Jménem krále
ČR 2008 / Režie: Petr Nikolaev

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Slavnosti sněženek

Třetí muž

čtvrtek 1. 10.
16.00 hod.

čtvrtek 8. 10.
16.00 hod.

Československo 1983 / 83
min. / na průkazku ZF zdarma, 50 Kč
Režie: JIŘÍ MENZEL / Hrají:
Rudolf Hrušínský st., Jaromír Hanzlík, Josef Somr,
Petr Čepek, Miloslav Štibich,
Petr Brukner, Rudolf Hru- Neuvěřitelně laskavě podaná všední
realita jednoho spokojeného, klidšínský ml., Eugen Jegorov,
ného místa naší země, kde lidé řeší
Jiří Schmitzer, Blažena Holisvé problémy a zabývají se svými
šová, Blanka Lormanová,
záležitostmi, a proto nejsou o nic
Jiří Krejčík, František Vláčil
nevýznamější nebo nezajímavější
st., František Řehák ad.
než kdokoliv jiný. Vpravdě lidská
Nezapomenutelný
historie, nepřekonatelně a přitom
spor dvou myslivec- neprvoplánově humorná a rozkošná.
kých spolků nad zastře- Ve filmu se spojily plody geniálního
leným kancem. Povíd- spisovatele obyčejnosti Bohumila
ka je vlastně portrétní Hrabala s prací názorově tolik podobminiaturou sousedů, s ného Jiřího Menzla, které nechaly
nimiž Bohumil Hrabal vzniknout jednomu z nejpoetičtějžil uprostřed chatové ších, nejlidštějších a nejsrozumiteloblasti v Kersku neda- nějších děl. Hlavního účinku dosahuleko Prahy. Většina lite- je originální seskupení svérázných
rárních postav má svůj figurek, které obývají tuto, přímou,
reálný a živý předobraz. stále trochu zamlženou silnicí, tak
S neopakovatelným dobře charakterizovanou, oblast...
vypravěčským stylem Pohrobek - www.csfd.cz
spisovatele a skvělou
profesionální technikou režiséra se před vašima očima rozvíjí nostalgická, ale především hluboce lidská freska žánrových příběhů lidí a lidiček žijících v Polabí. Znovu ožívají
pan Franc, Leli, rodina hostinského z Hájenky a nezapomenutelný příběh sporu dvou mysliveckých jednot nad zastřeleným kancem. Ve filmu se snoubí poetično s realistickým
popisem, stylizovaná nadsázka s humornou drobnokresbou, události veselé s událostmi smutnými.

Jiří Menzel o
Bohumilu Hrabalovi

Third Man / Velká Británie
1949 / 104 min. / od 12 let
/ titulky / na průkazku ZF
zdarma, 50 Kč
Režie: CAROL REED / Hrají:
Joseph Cotten, Alida Valli,
Orson Welles, Trevor How- Třetí muž má značnou nevýhodu v
ard, Siegfried Breuer, Ber- pověsti, která ho předchází. Divák
nard Lee, Carol Reed, Geoff- na jejím základě tak nějak očekává
rey Keen, Karel Štěpánek, „onen nejlepší britský film historie“.
Ernst Deutsch ad.
A toho se mu navzdory veškerým
Děj filmu se odehrá- kvalitám snímku prostě nedostavá krátce po skončení ne. Podíl Grahama Greena je jasně
druhé světové války. rozpoznatelný. Jedny z nejlepších
Na pozvání Harryho dialogů vůbec a perfektně rozehraLimea přijíždí do Víd- ný příběh s tradičně „greenovsky
ně spisovatel Holly zabitější“ druhou polovinou. Škoda
Martins, který má na- zbytečně roztahané závěrečné nahápsat o nově vybudo- něčky. Zpočátku se také může zdát
vaném pečovatelském citerový hudební podkres vzhledem
zařízení svého přítele. k žánru poněkud nevyhovující, ale
Po příjezdu se Hoolly právě on se nakonec ukáže jedním z
dovídá, že Harry se stal největších kladů. Hned po atmosféře
obětí autonehody, a na poválečné Vídně, pokřivené kameře
a hercích. Všech, bez jediné výjimpohřbu mu je od poliky. K tomu několik zprofanovaných
cejního důstojníka Calzáběrů a jedna naprosto dokonalá
lowaye sděleno, že Harscéna na ruském kole, kterou jsem
ry je považován za zlosi hned po dokoukání filmu prostě
čince. Zde začíná Holly- musel pustit znovu. Třetí muž je
ho cesta hledání prav- výborným politickým thillerem.
dy. Postupně zjišťuje, Neřekl bych sice tím úplně nejlepším,
že někteří svědci neho- ale do užšího výběrového kola na
dy jsou odstraňováni tento post by se po právu probojoval.
a že se Harry podílel Adrian - www.csfd.cz
na černém obchodu
s falešným penicilinem. Po tomto zjištění se rozhoduje k
odjezdu z Vídně. Avšak po cestě zahlédne muže jež vypadá
jako jeho mrtvý přítel Harry. Po exhumaci se zjistí, že místo
Harryho byl pochován někdo jiný. Po schůzce s Callowayem, a zjištění, jaké mají falešné léky pro pacienty následky, se Holly rozhoduje, že poslouží jako návnada k chycení
a usvědčení Harryho. Při setkání dvou bývalých přátel dojde k přestřelce a Harry je smrtelně zraněn. Tento film noir je
považován, v rámci žánru, za jeden z nejlepších snímků, které vznikly
na Britských ostrovech.

„První setkání s Hrabalem bylo nejintenzivnější,“ říká Jiří
Menzel (1938), režisér, který podle Hrabalových knih natočil čtyři celovečerní filmy - Ostře sledované vlaky, Skřivánky na niti,
Postřižiny a Slavnosti sněženek - a podílel se také na CD Perličky Bohumila Hrabala. Vedle filmové tvorby se Menzel vždy
věnoval také divadlu - jeho režie Mandragory v Činoherním
klubu se hrála 11 let, velký úspěch sklidily i další režie, např.
Tři v tom. Jako herec se uplatňuje ve filmu (Rozmarné léto, All About My Mother / ŠpaKdyby tisíc klarinetů, Hra o jablko), v divadle (Penzion pro nělsko, Francie 1999 / 101
svobodné pány) i v televizi (Povídky malostranské, seriál min. / na průkazku ZF zdarHospoda).
ma, 50 Kč
Režie: PEDRO ALMODÓVAR
Bohumil Hrabal vás provází skoro celý život, natočil jste podle něj své / Hrají: Cecilia Roth, Marisa
snad nejúspěšnější filmy. Jak jste se k tomu dostal?
Paredes, Antonia San Juan, Sotva zazněly první tklivé tóny, mé
srdce zjihlo, o třináct minut později
Na začátku jsem měl štěstí: mí starší kolegové, Jaromil Jireš, Penélope Cruz ad.
Honza Němec, Věra Chytilová a Evald Schorm se rozhod- Vše o mé matce je sple- se na okamžik zastavilo. Od daného
li, že budou natáčet film podle Hrabalových povídek. Jed- titý příběh o hledání momentu mě až do doběhnutí závěnomu z nich, už ani nevím komu, jsem se zmínil, že bych vlastní identity a zno- rečných titulků nic nezajímalo tolik,
to chtěl dělat s nimi, protože jsem Hrabala miloval. A oni vuotevírání
starých jako osudy hrdinek této důkladné
to oznámili ve skupině Šmída - Fikar, která film připravova- ran. Hlavním motivem sondáže do nitra ženské duše. Mužští
la, a přimluvili se za mě. A tak, aniž bych musel absolvovat filmu je hledání ztra- hrdinové jsou buď vyeliminováni
povinná léta asistování, mohl jsem dělat jednu z povídek ceného otce. Mladý úplně, nebo jsou spíše ženami než
muži, nebo nic nevidí... Již naprosto
do celovečerního filmu Perličky na dně. Podobně se to teh- Esteban (Eloy Azorín)
chápu, proč se Almodóvar věnuje
dy povedlo i Ivanu Passerovi, naši spolužáci, mladí, ale v té se chce stát spisovaraději ženským postavám, jednodudobě už i úspěšní režiséři, nás vzali do party. Moje povídka telem a tak si pečlivě
še jsou zajímavější a jak naznačují i
dopadla dobře, potom mi ve skupině nabídli dalšího Hra- vede deník. V něm je
závěrečné titulky – nevybarví se tak
bala, Ostře sledované vlaky, a pak už to jelo.
zachyceno jeho největ- rychle jako muži. :) Nemohu si pomoS Hrabalem jste se i osobně spřátelil.
ší přání - poznat své- ci – pokud by nějaký režisér měl
Během příprav na Ostře sledované vlaky jsme se hodně stý- ho otce, se kterým se dostat patent na analýzu ženských
kali a spolu film připravovali. Později, během normalizace, nikdy nesetkal. V den duší, pak jedině Almodóvar. Můžete
nás sblížilo, že on i já jsme byli zakázaní. Často jsem za ním svých sedmnáctých namítnou, že já, jako osobo mužskéjezdil do Kerska a trávili jsme spolu spoustu času.
narozenin však umírá ho pohlaví a heterosexuální orientaJako byste si s Hrabalem byli souzeni i tragikomickou tóninou jeho pod koly automobilu ce, to nedokážu posoudit, ale stejně
příběhů - tuhle polohu přece máte rád i vy. Ale přesto jste se dost lišili, a pravdu se už nedozví. věřím, že se podobné ženy v podobnebo ne?
Jeho matka Manuela ných situacích cítí podobně. Neměl
Ono by to ani nešlo, abychom byli úplně stejní. Každý z (Cecilia Rothová) se se bych opomenout zmínit hojně využínás byl jiný. To ostatně platí i pro všechny režiséry, kteří se synovou smrtí nedo- vanou krásnou hudbu A. Inglesiase,
Hrabalem zabývali. Když se podíváte na „Perličky“, vidíte, káže vyrovnat a tak neméně krásnou Penélope Cruzovou,
že všichni účastníci toho záslužného projektu udělali sice odjíždí do Barcelony, jež v roli nešťastně těhotné jeptišky
hrabalovský film, ale každý na úplně jiný způsob. Člověk se zde pátrá po Estebano- vyzařuje andělskou neposkvrněnosnemůže zapřít, být pouze a jen ve službách autora. Někteří vě otci - tím je transse- tí. Krásně zbytečná je pro změnu
hrabalofilové tvrdí, že mé filmy nejsou tím „pravým“ Hraba- xuál Lola (Toni Cantó). závěrečná „o dva roky později“ scéna,
lem. Ale „pravého“ Hrabala by mohl udělat jen pan Hrabal Aby se k Lole dostala která usnadnila rozhodování, zda-li
sám. Každý jiný filmař nutně musí Hrabala v něčem ochu- blíž, seznámí se s řádo- použít dosti spornou větu, jež mě
dit. Žádná literatura se nedá přepsat do filmu bez určitých vou sestrou Rosou napadla již během sledování: „Vše
úprav, někdy třeba i ztrát.
(Penélope
Cruzová). o mé matce je bezchybnou španělskou telenovelou, která se nebojí o
Který ze svých filmů podle Hrabala máte nejraději?
Rosa se stará o narvěcech nejenom mluvit, ale také je
Nemám mezi nimi žádného favorita, svoje filmy nijak komany a prostitutky,
ukazovat“...
nehodnotím. Jsem rád, že jsem je mohl udělat, ale k žádné- tím si zasluhuje odpor
Matty
- www.csfd.cz
mu z nich nemám zvláštní vztah.
a odsouzení vlastní
Ale k některé z jeho knížek snad máte přece jen nejblíž?
rodiny. Později ManuMám rád hlavně jeho první povídky, možná proto, že jsem ela navštíví Humu Rojo, která nepřímo zavinila Estebanose s nimi setkal nejdřív - Perličku na dně, Pábitele. První vu smrt (pozn. ten zahynul, když přebíhal cestu, aby získal
setkání s Hrabalem bylo nejintenzivnější. Ale největší lite- autogram této herečky). Huma Rojo nabídne Manuele mísrární hodnotu má podle mě Příliš hlučná samota. Řekl bych, to asistentky. Všechny osudy spojuje jediná osoba - Lola. A
že je to nejen nejlepší Hrabalova knížka, ale jeden z vrcholů jak tomu bývá u Almodovára zvykem, vše končí paradoxčeské literatury vůbec.
ně: Manuela pečuje o těhotnou a HIV pozitivní Rosu, otcem
dítěte, které nakonec skončí v péči Manuely, je opět Lola,
Týdeník Rozhlas, 24.5. 2004 (kráceno)
která také umírá na AIDS. Pro Almodovára je typické, že
zkoumá ženskou mentalitu ze všech možných úhlů a ve
všech někdy až nepochopitelných situacích. Almodovárovy transsexuální postavy umožňují převrátit zaběhlá schémata, tento prvek se objevuje také ve filmu Špatná výchova. Vše o mé matce vychází ze známých aspektů, šokuje i
něžně hladí zároveň. V roce 1999 získal tento film na festivalu v Cannes cenu za nejlepší režii a byl nominován na
Zlatou palmu, v roce 2000 obdržel Oscara a cenu BAFTA
za nejlepší cizojazyčný film. va. Vše o mé matce vychází ze
známých aspektů, šokuje i něžně hladí zároveň. V roce 1999
získal tento film na festivalu v Cannes cenu za nejlepší režii a byl nominován na Zlatou palmu, v roce 2000 obdržel Oscara a cenu BAFTA za nejlepší cizojazyčný film.

Vše o mé matce

Divadlo Sklep

v Uherském Hradišti
Pondělí 26.10.
Sklepovští Sršáni vs. Kultura
UH (fotbalový mač)
16.30 Městský fotbalový stadion
- tréninkové hřiště

Besídka divadla Sklep
20.00 kino Hvězda
(předprodej kino Hvězda, Vichr)

čtvrtek 15. 10.
16.00 hod.

