únor 2
16.– 28. února
Kancelář

kino Hvězda
Náměstí Míru 951
686 01 Uherské Hradiště
telefon: +420 572 553 617
fax: +420 572 553 790
e-mail: info@mkuh.cz

Pokladna

Otevřena denně 30 minut
před začátkem
prvního představení.
Informace
a rezervace vstupenek:
tel. i fax: +420 572 553 765
e-mail: pokladna@mkuh.cz

Zlaté sošky aj
sklenění Lvi
První měsíce nového roku jsou vždy
situací ohlížení se a hodnocení. V
umění, i tom filmovém, je stanovování žebříčků a udělování cen přece
jen věc ošemetná a nadto je kinematografie přece také byznys. Nicméně
náš program přináší několik oceněných či nominovaných zahraničních
titulů (Rozervaná objetí, Vzhůru do oblak,
Bílá stuha, Hanební pancharti ad.).
Nominační večer Českých lvů (naši
přehlídku chystáme na začátek března) pak opět ukázal, že akademici
se vezou na vlně alibismu. Z 34 loňských filmů si „vzpomněli“ v podstatě
jen na tři filmy. Škoda. Jako by se loni
neurodili zajímaví Muži v říji, Zoufalci
nebo Dvojka.
Josef Korvas

Vyrob si svůj vlastní
animovaný film!

ANIMÁSEK
Cena? Zdarma!
Přijď 7. a 14. března
do kina Hvězda
(13.30 - 15.30).
Předtím určitě nahlas
svoji účast!
Více na www.mkuh.cz

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 Rozervaná objetí – Španělsko 2009 / 129 min. / od 12 let / titulky / 70 Kč
20.00 Imaginarium dr. Parnasse – Francie, Kanada, USA 2009 / 122 min. / od 12 let / titulky / 75, 85 Kč
17. st 15.30 Krtkova dobrodružství – Československo 1975 - 1985 / 67 min. / 25, 35 Kč
17.30 Imaginarium dr. Parnasse – Francie, Kanada, USA 2009 / 122 min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
20.00 Smlouva s vrahem – Finsko, Švédsko, Francie, SRN 1990 / 80 min. / přístupný / titulky / 50, 60 Kč
18. čt 16.00 Leningradští kovbojové... + Total balalajka show – Finsko 1989 / 135 min. / na průk.azku zdarma
18.00 Fame – cesta za slávou – USA 2009 / 107 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
20.00 Pouta – ČR, Slovensko 2010 / 146 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
19. pá 17.00 Pouta – ČR, Slovensko 2010 / 146 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
20.00 Fame – cesta za slávou – USA 2009 / 107 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
20. so 17.30 Fame – cesta za slávou – USA 2009 / 107 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
20.00 Pouta – ČR, Slovensko 2010 / 146 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
21. ne 14.30 Voňavé obrázky z koření - výtvarná dílna pro děti
15.30 Vzhůru do oblak – USA 2009 / 102 min. / přístupný / dabing / 40, 50 Kč
17.00 Pouta – ČR, Slovensko 2010 / 146 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
20.00 Fame – cesta za slávou – USA 2009 / 107 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
23. út 17:00 Hanebný pancharti – USA, Německo 2009 / 148 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Bílá stuha – Rakousko, Francie, Německo, Itálie 2009 / 144 min. / od 12 let / titulky / 50, 60 Kč
24. st 15.30 Vzhůru do oblak – USA 2009 / 102 min. / přístupný / dabing / 40, 50 Kč
17.00 Hanebný pancharti – USA, Německo 2009 / 148 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
20.00 Bílá stuha – Rakousko, Francie, Německo, Itálie 2009 / 144 min. / od 12 let / titulky / 50, 60 Kč
25. čt 15.00 Výstava poskytovatelů sociálních služeb – 25. 2. – 17. 3. / kino Hvězda (vestibul)
16.00 Vtáčkovia, siroty a blázni – Československo, Francie 1969 / 78 min. / přístupný / na průkazku zdarma, 60 Kč
17.30 Percy Jackson: Zloděj blesku – USA 2010 / 118 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
20.00 Doktor od Jezera hrochů – ČR 2009 / 102 min. / přístupný / 90 Kč
26. pá 16.00 Percy Jackson: Zloděj blesku – USA 2010 / 118 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
18.00 Doktor od Jezera hrochů – ČR 2009 / 102 min. / přístupný / 90 Kč
20.00 Doktor od Jezera hrochů – ČR 2009 / 102 min. / přístupný / 90 Kč
27. so 16.00 Percy Jackson: Zloděj blesku – USA 2010 / 118 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
18.00 Doktor od Jezera hrochů – ČR 2009 / 102 min. / přístupný / 90 Kč
20.00 Doktor od Jezera hrochů – ČR 2009 / 102 min. / přístupný / 90 Kč
28. ne 14.30 Výroba papírových masek - výtvarná dílna pro děti
15.30 Grotesky Toma a Jerryho – USA 1990 / 65 min. / dabing / 25, 35 Kč
17.30 Percy Jackson: Zloděj blesku – USA 2010 / 118 min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
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Naše tipy
Imaginarium dr. Parnasse

čtvrtek 11. 2. - středa 17. 2.
Film Terryho Gilliama. Jako poctu Ledgerovi se roli rozhodli dokončit hned tři vynikající herci - Johnny Depp,
Jude Law a Colin Farrell. Snímek je navržen na dva Oscary
(nejlepší režie a kostýmy).

Pouta

čtvrtek 18. 2. - neděle 21. 2.
Drama režiséra Radima Špačka nahlíží do komunistického Československa roku 1982, kdy vrcholila nechvalně
proslulá akce Asanace. Snímek vznikl podle scénáře filmového kritika Ondřeje Štindla, který film charakterizoval
jako příběh osobní posedlosti, útěku před sebou samým.

Doktor od Jezera hrochů

čtvrtek 25. 2. - neděle 28. 2.
Nejnovější komedie Zdeňka Trošky vypráví o pilném, ale
zakřiknutém mladém lékaři, od kterého jeho manželka a tchyně požadují čím dál vyšší výdělky. Proto mu s
pomocí jiného doktora zařídí zdánlivě výnosnou zahraniční kariéru - post lékařského dozoru v Africe.

Malovásek
Bijásek

Imaginarium dr. Parnasse

Imaginarium of Dr. Parnassus, The / Francie, Kanada, USA 2009 / 122
min. / od 12 let / titulky / 85 Kč
Režie: TERRY GILLIAM / Hrají: Heath Ledger, Johnny Depp, Jude Law,
Colin Farrell, Christopher Plummer, Tom Waits, Lily Cole ad.
Dr. Parnassus (Christopher Plummer) kdysi dávno vyhrál
nesmrtelnost v sázce s ďáblem panem Nickem. O mnoho století později našel pravou lásku a s ďáblem podepsal
novou smlouvu. V ní stálo, že se vzdává své nesmrtelnosti
výměnou za mládí, ale jeho prvorozené dítě se v den svých
šestnáctých narozenin stane majetkem pana Nicka. Nyní se
čas Parnassovy dcery Valentiny naplnil a on se trápí, jak jí
zachránit před neúprosným osudem. Pan Nick přijíždí, aby
si převzal svou cenu. Rád se však vsází, a proto se rozhodne
znovu riskovat. Valentinu získá ten, který první svede pět
nových duší… Film Terryho Gilliama Imaginárium dr. Parnasse je posledním snímkem Heatha Ledgera, který nečekaně zemřel uprostřed natáčení. Zprvu se přemýšlelo, že se
film nedokončí, nakonec však Gilliam přišel s nečekaným
ohlášením. Jako poctu Ledgerovi se roli rozhodli dokončit
hned tři vynikající herci – Johnny Depp, Jude Law a Colin
Farrell. Snímek je navržen na dva Oscary (nejlepší režie a kostýmy).

Rozervaná objetí

Broken Embraces / Španělsko 2009 / 129 min. / od 12 / titulky / 70 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 - Penélope Cruz. Film je natočen 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
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...
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… Snímek získal Zlatý glóbus 2009 za
nejlepší zahraniční film a na loňském filmovém festivalu v Cannes byl
nominován na Zlatou palmu.

Fame – Cesta za slávou

Fame / USA 2009 / 107 min. / přístupný / titulky / 80 Kč
Režie: KEVIN TANCHAROEN / Hrají: Asher Book, Kristy Flores, Paul Iacono,
Paul McGill, Naturi Naughton, Kay Panabaker, Kherington Payne ad.
Remake slavného filmu z roku 1980. Fame (Sláva) představuje talentovanou skupinu zpěváků, tanečníků, herců i
umělců během čtyř let na střední škole hereckých umění,
kde se scházejí studenti z veškerých společenských postavení a mají tak šanci prožít své sny a dosáhnout skutečné a
trvalé slávy, která přichází jen s talentem, oddaností a tvrdou prací. Film také souvisí se vším ostatním, co ke střední
škole patří - bouřlivý čas školních úloh, hlubokých přátelství a nadějných romancí. Jako každý student, který usiluje
o svůj okamžik ve světle reflektorů potřebuje k tomu, aby
uspěl, vrozený talent a tvrdou disciplínu. S láskou a podporou přátel a dalších umělců zjistí, kdo z nich dosáhne slávy.

mítačky osnuje svůj plán pomsty za smrt blízkých osiřelá
Shosanna a že když se jeden geniální plán na atentát střetne s jiným, výsledkem může být ještě geniálnější neúspěch.
Nápad na film o elitní vojenské jednotce zrál v Tarantinovi
přes deset let. Klíčovou překážku k úspěchu tohoto podniku se podařilo překonat hned v úvodu, když na nabídku
hlavní role nadšeně reagoval Brad Pitt. Film získal na MFF v Cannes 2009 cenu za nejlepší herecký výkon (Christoph Waltz) a byl nominován na Zlatou palmu.

Doktor od Jezera hrochů

ČR 2009 / 102 min. / přístupný / 90 Kč
Režie: ZDENĚK TROŠKA / Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří Langmajer, Tereza Bebarová, Jitka Smutná, Alžběta Stanková, Adéla Gondíková, Bohumil Klepl, Oldřich Navrátil, Zuzana Slavíková, Sandra Bogodová, Miroslav Vladyka ad.

Pouta

ČR, Slovensko 2010 / 146 min. / od 12 let / D-Cinema / 80 Kč
Režie: RADIM ŠPAČEK / Hrají: Ondřej Malý, Kristína Farkašová, Martin
Finger, Luboš Veselý, Lukáš Latinák, Barbora Milotová, Oldřich Kaiser,
Ivana Uhlířová, Iva Pazderková, Jana Janěková, Jiří Štrébl ad.
Thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku… Antonín, příslušník tajné policie v sobě má obrovský
nezacílený vztek a všechno kolem - práce i rodinný život - ho
ubíjí a nudí. Upne se na Kláru, pro něj nedosažitelnou dívku,
neví, co od ní chce, ale chce to strašně. Není v tom láska ani
jiný druh čisté vášně - pouze spalující touha po iluzi útěku z
klece nudného života beze smyslu. Antonínova nesmyslná
snaha získat Kláru pro sebe ho obrací i proti vlastním lidem a
systému. Pokud ale Antonín porušuje pravidla organizace, jíž
slouží, není to gesto občanské, nebo dokonce politické - je to
vzpoura čistě osobní a zběsilá. Antonínova zkáza v sobě však
možná nese i jakousi prchavou naději. Hrdiny příběhu sužuje
touha uniknout z pasti vlastního života. Paradoxně tím ale zrazují to, co je naplňuje, a přibližují se o to více vlastnímu zničení. Pouta jsou thriller s temným příběhem a nepředvídatelně
jednajícím hrdinou, prostoupený pocitem ohrožení, strhující
a napínavý. „Hybatelem příběhu je Antonín, nevyzpytatelná
osobnost, nebezpečná svému okolí, s mocí a možnostmi příslušníka tajné policie v totalitním režimu. Za svým cílem jde
sebezničujícím způsobem. Všechny postavy filmu a s nimi i
diváka, udržuje ve stálém napětí,“ vysvětluje producent Vratislav Šlajer. „Chtěli jsme vyprávět příběh, který má univerzálnější téma než výpověď o době, v níž se odehrává. Postavy nemají žádné reálné předobrazy. Jejich příběh určitě není příběhem
politickým. Politika jen vyhrocuje dilemata, která musí hrdinové řešit, dilemata, která zdaleka nejsou svázána s dobou a místem děje,“ zdůrazňuje scenárista Ondřej Štindl.

Hanebný pancharti

Inglourious Basterds / USA, Německo 2009 / 148 min. / od 15 let / titulky / ŠÚ / 70 Kč
Režie: QUENTIN TARANTINO / Hrají: Brad Pitt, Eli Roth, Diane Kruger,
Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Til Schweiger, Daniel Brühl ad.
Hanebně zparchantělá jízda plná krve, potu, slz a touhy
po pomstě… Vítejte ve 2. světové válce podle Quentina
Tarantina. Vítejte ve světě, kde historická realita ustupuje lehce brutálnímu pohádkovému vyprávění jednoho z
nejkontroverznějších režisérů současnosti. 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.
Ona sama jen tak tak unikne do Paříže, kde se ukryje pod
novou identitu provozovatelky biografu. Na jiném místě
hákovým křížem rozkopané 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. V jednom pařížském biografu se chystá premiéra nového německého propagandistického eposu a téhle
události se má účastnit řada nacistických špiček (možná i
samotný Hitler). Úkolem Panchartů bude na akci proniknout a ukázat šéfům Třetí říše, jaké to je, když je člověk po
smrti. Nepočítají ovšem s tím, že přímo pod světlem pro-

Mladý lékař Čeněk Dobešek pracuje v pražské nemocnici
na interně a žije v bytě se svou manželkou a její matkou.
Již na samém začátku příběhu jsme zasvěceni do složitého
propletence jejich vztahů, kterým bezkonkurenčně dominuje rázná tchyně Marie Košvancová, která si pro svou
atraktivní, ziskuchtivou a vypočítavou dceru vždycky přála
prvotřídní partii, nejlépe lékaře, zámožného, úspěšného a
váženého. Čeněk Dobešek snad ještě před pár lety, když si
její dceru Zuzanu bral, mohl její představu naplnit. Dnes je
ovšem panovačná matrona zcela pohoršena Dobeškovou
nedostatečnou ctižádostivostí, přílišnou dobrotou a hlavně neschopností vydělat dostatek peněz na drahé auto a
vilu na pražské Ořechovce… Zdánlivě s dobrým úmyslem
chránit jeho upadající čest a podporovat jeho sebevědomí
ho napomíná a usměrňuje, či spíše kritizuje a diriguje, ve
skutečnosti ale nemyslí na nic jiného, než jak ho nějakým
způsobem přimět k vysokému výdělku... „Jsme tu poslední mezi posledníma,“ stěžuje si matrona své dceři na noční chování sousedů a potenciálních doktorových pacientů
v jejich domě. „Každej si na nás houkne, vzbudí nás uprostřed noci a my kvůli přísaze máme držet zobák! Copak to
můžeme takhle nechat? Podívej se na jiný doktorský paničky a nezbyde ti, než puknout závistí! Každej se vzmáhá a
vy trčíte pořád na fleku…Každej muž se dá převychovat,
jenom když je ženská důsledná a nepovolí…“

Percy Jackson: Zloděj blesku

Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief / USA 2010 / 118
min. / přístupný / dabing / ŠÚ / 75 Kč
Režie: CHRIS COLUMBUS / Hrají: Logan Lerman, Rosario Dawson, Uma
Thurman, Pierce Brosnan, Sean Bean, Catherine Keener, Steve Coogan,
Kevin McKidd, Melina Kanakaredes, Erica Cerra, Brandon T. Jackson,
Joe Pantoliano ad.
Bohové Olympu žijí i ve 21. století. Mohou se zamilovat
do smrtelníků a mít s nimi děti, které se mohou stát velkými hrdiny. Většinu z nich však potká strašný osud v rukou
netvorů. Pouze několik málo z těchto dětí se dozví o své
totožnosti „Polobohů“. Děti jsou umístěny na ostrov, kde
je připravují na jejich osud. Jedním z nich je i Perseus „Percy“ Jackson. Dvanáctiletý chlapec, poloviční syn Poseidona. Ten zpočátku neví nic o jeho osudu. Nevěří magickým
příhodám, které se kolem něj dějí. Percy se musí s pomocí Grovera Underwooda (syna Herma) a Annabeth Chaseové (dcery Athény) vydat na cestu napříč Spojenými státy.
Během této cesty čelí mnoha mytologickým nepřátelům,
pevně odhodlán je zastavit.

Bijásek středa a neděle 15.30 | Malovásek neděle 14.30

Krtkova dobrodružství
neděle 14. 2. 15.30, středa 17. 2. 15.30
hod.

Československo 1975 – 1985 / 67 min. / 25, 35 Kč
Režie a výtvarník: ZDENĚK MILER

ARTkino (obvykle úterý a středa 20.00 hod.)

Připravujeme

Prémie ZF: Leningrad- Vtáčikovia, siroty a
ští kovbojové dobývají blázni
Ameriku + Total Balalai- 16.00
čtvrtek 25. 2.
hod.
ka Show

jícího 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.

Grotesky Toma a
Jerryho

čtvrtek 18. 2.
16.00 hod.

Leningrad Cowboys Go
America + Total Balalaika Show / Finsko, Švédsko
1989 / 78 min.; Finsko 1994
/ 57 min. přístupný / na průkazku zdarma
Režie: AKI KAURISMÄKI Jedna z nejpodivnějších, nejzajíma/ Hrají: Matti Pellonpää, vějších a svým způsobem z nejzábavKari Väänänen, Sakari nějších komedií, co kdy byly natočeKuosmanen, Silu Seppälä, ny. Úžasně stylizovaný film o finské
Richard Boes, Jim Jarmu- kapele, která se rozhodne prorazit
v USA, ale osudem je nasměrována
sch ad.
Leningradští kovbo- ke kariéře v Mexiku:-) Jejich cestu na
jové dobývají Ameri- mexickou svatební slavnost oklikou
ku: Hudební skupina přes Spojené státy tak dokumentuLeningrad Cowboys je tahle podivuhodná road-movie,
nemá ve své vlas- která je plná všelijakých bizarnosti valný úspěch a tak tí, šílených písní, ujetého humoru
a stylizace kapely, která dosahuje
se vydává na cestu
dokonalosti. Aki Kaurismäki natočil
do Ameriky, kde „lidé
nízkorozpočtový film, který dokazuposlouchají cokoliv“.
je, že v komediálním žánru rozhodují
Agent, se kterým se v
nápady a ne peníze... Silný finský oriAmerice setkávají, zjis- ginál... (i když... Kaurismäkiho styl
tí, že nemají absolutně plný pomalého tempa, statických
žádný talent a šanci obrazů a minima střihu se velmi blíží
prorazit. Přesto jim ale ve filmu ne náhodou účinkujícímu
domluví práci - budou americkému králi nezávislého filmu
hrát na svatbě v Mexi- Jimu Jarmuschovi a jeho režijnímu
ku. Kapela si tedy poří- rukopisu).
dí auto a vyráží na bláz- Radek99 - www.csfd.cz
nivou cestu Amerikou,
spolu se zmrzlým členem kapely v dřevěné bedně na střeše
vozu a pronásledováni vesničanem Igorem, který se k nim
touží přidat.
Total Balalaika Show: Záznam koncertu v Helsinkách.
Vystupují Leningradští kovbojové a Alexandrovci.

neděle 28. 2. 15.30 hod.

USA 1990 / 65 min. / dabing / 25, 35 Kč
Režie: CARL URBANO, PAUL SOMMER
Konečně jsou zase tady... Tom a Jerry – nerozluční kumpáni, kteří se navzájem nenechají vydechnout. A protože jejich předchůdcům je už přes padesát let, přicházejí v nové podobě ještě hravější, rychlejší a vykutálenější. Tom a Jerry Kids se svými kamarády se představují..
Pásmo pohádek: Krtek a orel, Vodník Čepeček, Školní výlet,
Dorotka a plamínek, Cvrček a bombardón, Jak se stala Žofka ředitelkou ZOO.

Vzhůru do oblak
neděle 21. 2. 15.30, středa 24. 2. 15.30
hod.

USA 2009 / 102 min. / přístupný / dabing / 40, 50 Kč
Režie: PETE DOCTER / Hrají: Christopher Plummer, Edward Asner,
Delroy Lindo ad.

Program nedělních
Malovásků:
Voňavé obrázky z
koření
neděle 21. 2. 14.30 hod.

Voňavé koření na vaření a pečení si půjčíme z maminčiných kuchyní a vytvoříme z nich obrázky, které
budou nejen krásně vonět, ale i hezky vypadat.

Výroba papírových
masek
neděle 28. 2. 14.30 hod.

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 vzrušu-

Vytvoříme si papírové masky na maškarní plesy
nebo jen tak pro potěšení. Na jedno odpoledne se
tak přeměníme v indiány, kočičky, psy nebo jakékoli
jiné postavičky, které si sami vytvoříte.

Malovásek
2009 – 2010

vznikly v rozmezí konce 19. stol. až čtvrté desetiletí
20. stol., zachycují Romy v Čechách, na Moravě, ale
hlavně na Slovensku a v Uhrách, Podkarpatské Rusi
a ojediněle také v Rumunsku, odkud k nám přicházela valná část kočovných Romů. Fotografie zachycují
Výtvarné práce malých „nedělních“ autorů kina Hvěz- Romy ještě v relativně dosti tradiční podobě, nejen
da za období září 2009 - leden 2010.
dle úprav zevnějšku, ale i způsobu života a obživy. Na
snímcích zachycená dnes tak pestrá doba „krásných
romských časů“ až na nepatrné výjimky končí v roce
1943, kdy již naplno propukl tzv. romský holocaust.

29. 1. – 28. 2. / kino Hvězda (sál)

Krásné časy…?

Romové na archivních fotografiích
+ prezentační materiály MRK
11. – 24. 2. / kino Hvězda (vestibul)

Výstava poskytovatelů sociálních
služeb
25. 2. – 17. 3. / kino Hvězda (vestibul)

Soubor historických snímků umožňuje nahlédnout
do dávno minulého života Romů. Fotografie, které

Více než dva týdny budou v prostorách Kina Hvězda
prezentovány sociální a navazující služby poskytované v Uh. Hradišti a okolních obcích. Celou akci pořádá
město Uh. Hradiště v rámci projektu Uherské Hradiště – město pro místní Agendu 21, který je spolufinancován Revolvingovým fondem MŽP. Cílem této akce
je seznámit širokou veřejnost s aktivitami a službami
nabízenými v sociální oblasti pro jednotlivé cílové
skupiny a zviditelnit tak sociální pilíř udržitelného rozvoje. Vernisáž výstavy bude zahájena 25. února v 15.00 hodin
místostarostou města Uh. Hradiště Ing. Stanislavem Blahou.

Koncert

Už jsme doma
pátek 26. 3. 2010 ve 20.30 hod.

klub Mír / 90 (předprodej), 120 Kč, na průkazku ART sleva 50%
Klub Mír přivítá v pátek 26. března koncert pražské
rockové kapely Už jsme doma. Fanoušci se dočkají
rozmanitých skladeb z průběhu dlouholeté hudební
kariéry této známé hudební formace. Kapela Už jsme
doma (UJD) vznikla v Teplicích v roce 1985. Hudba
UJD je již od počátků punkově přímočará, přitom
však velmi rafinovaně propracovaná po kompoziční
i textové stránce. Pokud jde o stylovou charakteristiku, je kapelu velmi obtížné zařadit – jejich hudba je
zkrátka opravdu originální. Jisté jsou punkové kořeny a vliv avantgardní hudby. Už jsme doma produkují syrový, dech beroucí styl, hraný a zpívaný s neobyčejnou rasancí. Živá vystoupení skupiny oplývají
nespoutanou energií. UJD pronikli po roce 1989 do
evropských klubů a vzápětí i na severoamerický
kontinent a do Japonska. V USA a Kanadě odehráli
více než 600 koncertů, díky nimž jsou tam dnes rozhodně nejznámější českou rockovou kapelou. Říká
se, že pokud v Americe znají nějakou českou rockovou kapelu, tak jsou to Plastici a Už jsme doma. Jako
v minulých letech, i letos UJD pokračují ve své frenetické koncertní činnosti (cca. 100 koncertů ročně) a

Imaginarium a výjimečné filmy Projektu 100
Filmový klub (ART) přináší novinkový film Terryho Gilliama a dva ceněné tituly letošního Projektu 100. Máte rádi fantazie
Terryho Gilliama? Pak je tu dobrá zpráva pro vás: Imaginarium dr. Parnasse je totiž klasický Gilliam - dost možná úplně nejgilliamovitější. Navzdory úmrtí Heatha Ledgera a „dohrání“ jeho role třemi dalšími herci (Johnny Depp, Jude Law a Colin Farrell)
drží Gilliamův scénář pohromadě, částečně i proto, že se jedná o cirkusovou verzi faustovského mýtu, ve které útržkovitě
přeskakujeme z atrakce do atrakce a necháváme se unášet fantazií. Jak vlastní, tak úplně cizí. Jakmile skrz zrcadlo vstoupíte do Parnassovy mysli, vše skutečné zmizí v nenávratnu… Imaginarium je vizuálně nápaditý, jako ze snu vystřižený film,
který nabízí mnoho dalších výkladů téměř všeho, co se v něm stane. Snímek je navržen na dva Oscary (nejlepší režie a kostýmy).
Drama Smlouva s vrahem Aki Kaurismäkiho (ujal se režie, scénáře i střihu) není výjimečný pro svou dějovou zápletku, ale pro
režisérovu schopnost vytvořit minimalistickými prvky neuvěřitelně dramatickou a depresivní náladu, které však nechybí
komické černohumorné až absurdní situace. Pozoruhodný černobílý snímek režiséra Michaela Hanekeho Bílá stuha přináší znepokojivý, složitě vyprávěný příběh bigotně věřících obyvatel malé severoněmecké protestantské vesnice, kteří se
náhle stávají terčem řady nevysvětlitelných útoků a neustále se stupňující brutality. Odkrývání jednotlivých dílků mozaiky
je precizní analýzou rozpadu základních společenských hodnot v německé předválečné společnosti, jejího skrývaného,
dlouho potlačovaného pokrytectví, falešně vzývané morálky, bezobsažného pánbíčkářství. Zároveň tak Haneke obnažuje samou podstatu největších válečných konfliktů 20. století. Zlo, beznaděj a citová i materiální vyprahlost, které později
vyústí i v nacistický teror, mají své kořeny právě tady - v sešněrované, asketické komunitě… Film byl v roce 2009 vyhlášen Evropskou filmovou akademií v německé Bochumi nejlepším evropským filmem roku a na MFF v Cannes získal Zlatou palmou.

Imaginarium dr.
Parnasse
úterý 16. 2. 20.00
hod.

Výstavy

to jak v zemích českých, tak i v zahraničí. Zajímavostí
je, že počet odehraných koncertů má brzy překročit
číslo 2000! UJD často také podnikají exkurze do dalších oblastí. Pravidelně spolupracují např. s Aurelem
Klimtem na hudbě k jeho animovaným filmům a k
divadlu. Miroslav Wanek byl za hudbu k filmu Fimfárum Jana Wericha nominován na Českého lva.
Současnou sestavu tvoří Miroslav Wanek (kytara, klávesy, zpěv), Pepa Červinka (basa, zpěv), Adam Tomášek (trubka, zpěv), Tomáš Paleta (bicí, tlesk, brek),
Martin Velíšek (štětce).
www.ujd.tre-hosting.cz

Zlatý fond (čtvrtek 16.00)

Imaginarium of Dr. Parnassus, The / Francie, Kanada,
USA 2009 / 122 min. / od 12
let / titulky / 75, 85 Kč
Režie: TERRY GILLIAM / Hrají:
Johnny Depp, Heath Ledger,
Jude Law, Colin Farrell, Christopher Plummer, Tom Waits, Vychytralá a nezaměnitelnou gilliLily Cole, Verne Troyer, Car- amovštinou prošpikovaná kritika
rie Genzel, Andrew Garfield, falešných mecenášů a násosek se
Quinn Lord, Simon Day, Katie zaměnitelnými ksichty, na níž je
nejsympatičtější, že sám ďábel není
Lyons ad.
žádná zrůda, nýbrž vychytralý sliDr. Parnassus (Christozoun s příliš velkou zálibou v hazardu,
pher Plummer) kdysi
ke které našel dokonalého spoluhrádávno vyhrál nesmrtelče - lidskou blbost. Jen mě mrzí ta
nost v sázce s ďáblem ztráta tempa v polovině, kdy se šťoupanem Nickem. O mno- rá v kočovném životě Parnassovic
ho století později našel rodinky příliš dlouho a příliš vágně.
pravou lásku a s ďáblem Famózní závěr ale chuť spravuje víc
podepsal novou smlou- než dostatečně.
vu. V ní stálo, že se vzdá- Psema - www.csfd.cz
vá své nesmrtelnosti
výměnou za mládí, ale jeho prvorozené dítě se v den svých
šestnáctých narozenin stane majetkem pana Nicka. Nyní
se čas Parnassovy dcery Valentiny naplnil a on se trápí, jak jí
zachránit před neúprosným osudem. Pan Nick přijíždí, aby si
převzal svou cenu. Rád se však vsází, a proto se rozhodne znovu riskovat. Valentinu získá ten, který první svede pět nových
duší… Film Terryho Gilliama Imaginárium dr. Parnasse je
posledním snímkem Heatha Ledgera, který nečekaně zemřel
uprostřed natáčení. Zprvu se přemýšlelo, že se film nedokončí, nakonec však Gilliam přišel s nečekaným ohlášením. Jako
poctu Ledgerovi se roli rozhodli dokončit hned tři vynikající
herci – Johnny Depp, Jude Law a Colin Farrell. Snímek je navržen
na dva Oscary (nejlepší režie a kostýmy).

Smlouva s vrahem
středa 17. 2.
20.00 hod.

I Hired a Contract Killer / Finsko, Švédsko, Francie, Velká
Británie, SRN 1990 / 80 min. /
přístupný / titulky / 50, 60 Kč
Režie: AKI KAURISMÄKI / Hrají: Jean-Pierre Léaud, Margi
Clarkeová, Kenneth Colley,
... V mých očích film nemá chybu;
Serge Reggiani ad.
úspornost, s jakou režisér rád točí, tj.
Jeden z nejsvébytněj- minimum dialogů, minimum herecších evropských filmařů kých projevů, ba pohybů postav,
posledního čtvrtstoletí minimum všech zbytečností, které
Aki Kaurismäki proslul jsou vyváženy pestrými barvami a
jako tvůrce minimalis- hutností obsahu - to jsou skutečnosti,
tických příběhů, v nichž které režisérův styl přivádí k dokonase absurdní tragikome- losti a právě v tomto filmu nacházejí
die prolíná se seversky nejlepšího uplatnění...
zasmušilými a sociálně liborek_ - www.csfd.cz
laděnými (melo)dramaty.
Lakonickou hříčku Smlouva s vrahem, kterou režisér natočil v
Londýně v angličtině, lze vnímat jako jistý protipól k předchozímu znamenitému, chvílemi ale až mrazivě bezútěšnému dramatu Děvče ze sirkárny, vzniklému v témže roce. Její humor těží
především z využívání klišé klasických gangsterských filmů a
osudových romancí. Protagonistou příběhu je zamlklý osamělý
francouzský úředník Henri Boulanger (Jean-Pierre Léaud), který
po patnácti letech oddaných služeb v kafkovsky pochmurných
kancelářích královských vodáren v Londýně dostane kvůli priva-

tizaci hodinovou výpověď. Po dvou nevydařených pokusech o
sebevraždu si najme zabijáka, aby ukončil jeho život, který pro
něj ztratil smysl. Krátce nato se však seznámí s prodavačkou růží
Margaret (Margi Clarkeová), díky jejímž „modrým očím“ dostane
novou chuť do života. Jeho kroky ale sleduje profesionální vrah
(Kenneth Colley), jemuž zbývají dva měsíce života a chce „rozdělanou práci“ dokončit...

Bílá stuha
úterý 23. 2. 20.00,
středa 24. 2.
20.00 hod.

Weiße Band, Das / Rakousko,
Francie, Německo, Itálie 2009
/ 144 min. / od 12 let / titulky
/ 50, 60 Kč
Režie: MICHAEL HANEKE / Hrají: Christian Friedel, Burghart Odosobnělý a chirurgicky přesný
Klaussner, Ulrich Tukur, Ursi- rozbor zla v německé společnosti
na Lardiová, Leonie Bene- před 1. světovou válkou. Hanekeho
analytický sadismus, který divákoschová, Rainer Bock ad.
Základním kompozičním vi odpírá přímý pohled na utrpení,
znakem i stmelujícím vytváří velmi nepříjemné pocity na
gestem tohoto černo- těle i duši. Úmyslně těžkopádný a
bílého snímku o podiv- statický film svou stylizací připomených nehodách v rakous- ne zašlé černobílé fotografie, ale pod
jejich chladným povrchem rozhývává
ké vesničce na začátku
odpudivou mašinérii ponížení, tříd20. století je přísnost, až
ních řevnivostí, perverzit a ústrků.
umanutá striktnost a
Bohužel, Bílá stuha mě sice oslovila
asketičnost, jež jsou vlastintelektuálně, ale dost minula emoní jak většině postav, tak cionálně...
jejich tvůrci, jenž dovede
Marigold - www.csfd.cz
být na publikum opravdu hnusný. Bílá stuha má
pečlivě vysoustružený scénář, napsaný s absolutním odstupem
cynicky chladného pozorovatele, a pregnantně volená slova, jež
tnou do živého. Jak je u Hanekeho zvykem (u nás od něj v kinech běžela Pianistka, Utajený a Funny Games USA), chybí doprovodná
hudba, spousta obrazů má nemilosrdně a nepříjemně statickou
kompozici a pohled kamery se často zastaví na hranici, kdy není
otevřeně vidět samo násilí, ale diváci si přesto plně uvědomují
jeho důsledky. Vyprávění je až dusivě sešněrované jako korzet
obepínající a halící tělo ústřední záhady, k jejímuž rozřešení nelze
proniknout, a je napínavé do posledních minut. V každé scéně je
cítit tíseň a pod povrchem bublající agrese i zoufalství. Hanekeho estetický formalismus je plně v souladu s morálním formalismem postav – především oněch autoritativních otcovských
figur. Je jich tu několik a každá z nich je svého druhu unikátním
exemplářem despoty a domácího tyrana, podle jehož„pískání“ a
úmorného kázání tancují manželky, posluhovačky i děti – které
tu jsou poníženy na úroveň zvířat, jež je potřeba neustále trestat,
aby věděly, kde je jejich místo. Příběh je vyprávěn jako vzpomínka z perspektivy zestárlého venkovského učitele, který byl – tehdy jako mladý muž – krátce před vypuknutím 1. světové války
konfrontován s nevysvětlitelnými „nehodami“, jež se zničehonic
začaly dít nevinným lidem na panství jednoho rakouského barona. Síla filmu tkví v pomalém nabalování zlověstně násilných akcí
a souběžném rozplétání sítě motivů, jež k nim vedly. Je od počátku zřejmé, co chce dílo říci, ostatně vysloví to i sám učitel, jenž
čte mimo záběr svůj pomyslný deník: „Nevím, jestli tento dávný
příběh vylíčím v úplnosti a zda se vše skutečně stalo takto, ale
mělo to své důsledky v dalším směřování naší země“ – což těžko
chápat jinak než jako osvětlení kořenů nacismu, respektive hluboce ukrytého zla v lidech a také společenském uspořádání, které takový v posledku nelidský režim umožnily. Stejně tak není ani
vyloženě překvapující ono odhalení: nebetyčná tvrdost pravidel
vede k tomu, že je lidé začnou porušovat, a to často pod zástěrkou páchání dobra, respektive domnělé svaté pomsty za hříchy
ostatních. To nejhlasitější vyžadování čistoty a morálky pak vede
k těm největším zvrácenostem. Film byl v roce 2009 vyhlášen Evropskou filmovou akademií v německé Bochumi nejlepším evropským filmem roku a na MFF v Cannes získal Zlatou palmou.

V první polovině března připravujeme
Filmové premiéry

1. 3. – 3. 3. Percy Jackson: Zloděj blesku
USA 2010 / Režie: Chris Columbus
1. 3. – 3. 3. Doktor od Jezera hrochů
ČR 2009 / Režie: Zdeněk Troška
1. 3. - 2.3. Imaginarium dr. Parnasse
Francie, Kanada, USA 2009 / Režie: Terry Gilliam
4. 3. – 10. 3. Dešťová víla
ČR 2009 / Režie: Milan Cieslar
4. 3. – 7. 3. Sherlock Holmes
Velká Británie, Austrálie, USA 2009 / Režie: Guy Ritchie
4. 3. – 7. 3. Kawasakiho růže
ČR 2009 / Režie: Jan Hřebejk
8. 3. – 10. 3. Lítám v tom
USA 2009 / Režie: Jason Reitman
8. 3. – 10. 3. Protektor
ČR 2009 / Režie: Marek Najbrt
10. 3. - 11.3. Zoufalci
ČR 2009 / Režie: Jitka Rudolfová
11. – 14. 3. Nějak se to komplikuje
USA 2009 / Režie: Nancy Meyers
12. – 14. 3. 3 sezóny v pekle
ČR, Slovensko, Německo 2009 / Režie: Tomáš Mašín
15. – 17. 3. Čtvrtý druh
USA 2009 / Režie: Olatunde Osunsanmi

ARTkino

úterý 2. 3. 20.00 hod. Imaginarium dr. Parnasse
Francie, Kanada, USA 2009 / Režie: Terry Gilliam
středa 3. 3. 20.00 hod. Antikrist
Fr., Něm., Švédsko, Dánsko 2009 / Režie: Lars von Trier
úterý 9. 3. 20.00 hod. Protektor
ČR 2009 / Režie: Marek Najbrt
středa 10. 3. 20.00 hod. Lítám v tom
USA 2009 / Režie: Jason Reitman
čtvrtek 11. 3. 17.30 hod. Zoufalci
ČR 2009 / Režie: Jitka Rudolfová

Zlatý fond

čtvrtek 4. 3. 16.00 hod. kino Mír Prolomit vlny
Francie, Švédsko, Dánsko 1996 / Režie: Lars von Trier
čtvrtek 11. 3. 16.00 hod. Spalovač mrtvol
Československo 1968 / Režie: Juraj Herz

Bijásek

středa 3. 3. 15.30 hod. Grotesky Toma a Jerryho
USA 1990 / Režie: Carl Urbano
neděle 7. 3. 15.30, středa 10. 3. 15.30 hod. Dešťová víla
ČR 2009 / Režie: Milan Cieslar
neděle 14. 3. 15.30 hod. Potkali se u Kolína
ČR1965 / Režie: Břetislav Pojar

Více informací o programu
naleznete na www.mkuh.cz

Československo, Francie
1969 / 78 min. / přístupný /
na průkazku zdarma, 60 Kč
Režie: JURAJ JAKUBISKO /
Hrají: Philippe Avron, Jiří
Sýkora, Magda Vášáryová,
Francoise Golditéová, Míla ... Mozaikovitě, karnevalově hravé
Beran, Mikuláš Ladižinský, podobenství se odehrává v blíže
Jana Stehnová, Augustín neurčeném časovém prostoru, i když
je zřejmé situování na Slovensko do
Kubáň ad.
Málokdy osudy, prová- relativně svobodného, ale zdeforzející vznik filmu, tak movaného období ,,mezichvíle“, tak
věrně kopírují jeho trochu snad po válce, ale především
příběh a náladu. Na v roce 1968. Hrdiny jsou vlastně jak
počátku všeho stála už je výše uvedeno tři malí sirotci,
nabídka, o které sní jejichž rodiče se navzájem ,,povražkaždý režisér. Světo- dily“, tři opuštění blázni, kteří v
vě proslulý producent šíleném a ošklivém světě přežívají
jen díky svému programovému blázSamy Halfon (mj. Hironovství (ale bláznovství jako droga,
šima, má láska) nabídl
v tom pravém smyslu slova), díky
Juraji Jakubiskovi, ať si
principu hry, filozofii radosti v sobě
natočí film, jaký chce.
a prožívání přítomného okamžiku.
Během šestnácti dnů Imaginární (neskutečný, vymyšlený)
vznikl scénář, který syn M. R. Štefánika Yorick ,,všechny
dával značný prostor napřed poblázní a potom je zabije,
improvizaci. Jakubis- aby je posléze zachránil před realiko ve snaze vyjít vstříc tou“. Vynikající a nadčasový film, a
francouzskému publi- opravdu skvělý zážitek.
ku hledal jakýkoliv pev- Karlos80 - www.csfd.cz
ný bod, který by mohl
spojovat tuzemského
diváka s francouzským, až našel postavu Milana Rastislava
Štefánika, spoluzakladatele čs. státu, ale především muže,
který byl svého času nejen slovenským, ale právě i francouzským generálem. Začátek filmu je radostný. Domnělý Štefánikův syn, třicátník Andrej, a jeho vrstevník, panic
Yorick vedou nudně bezstarostný život, do něhož vnese to
opravdové světlo a radost až setkání s půvabnou židovkou
Martou. Tři sirotkové, jejichž rodiče se navzájem povraždili,
přežívají ve světě násilí, cynismu a beznaděje díky svému
bláznovství, hravosti a optimismu. Tak jako ale tvůrci bezprostředně po srpnu 1968 nedokázali utéct před okolní
realitou, neutečou před ní ani hrdinové filmu. To, co začínalo jako radostná pohádka, končí drastickým, pro Jakubiska zcela netypickým mordem. Zatímco cenzorům se líbilo
ironizování prvorepublikové ikony, Štefánika, pochopení
neměli pro blázniviny hlavních hrdinů, ani závěrečný sadismus. A co rozhodně nemohlo projít, to bylo finále, v němž
hrdina páchá trojnásobnou sebevraždu. To až příliš připomínalo hrdinský čin Jana Palacha…

Aki Kaurismäki

Juraj Jakubisko

* 4. 4. 1957, Orimattile
(provincie Päijät Häme),
Finsko

* 30. 4. 1938, Kojšov,
Československo

Legendární slovenský filmoKaurismaki - rodák z Finvý režisér Juraj Jakubisko
ského Orimattila, je jednou
se narodil 30. dubna 1938 v
z nejvýznamějších evropobci Kojšov u Spišské Nové
ských filmařských kapacit.
Vsi. V roce 1957 absolvoval
Narodil se 4. dubna roku
obor Fotografie na Střední
1957 a než se vůbec dostal k
umělecko-průmyslové škole
režii, prošel kariérní dráhou
v Bratislavě a v letech 1959pošťáka, umývače nádobí,
1966 vystudoval pražskou
filmového kritika a především filmového scénáristy. Filmo- FAMU. Po absolutoriu debutoval režijně filmem Kristove
vým scénáristou je sice dodnes, ale do roku 1983, kdy reží- roky (1967), následovaly filmy Zbehovia a pútnici (1968), Vtáčroval podle vlastního scénáře adaptaci Dostojevského Zločin kovia, siroty a blázni (1969) a v roce 1970 tvůrce pracuje na fila trest, se scénáristicky podílel jen na snímcích svého starší- mu Do videnia v pekle, priatelia, který však mohl dokončit až o
ho bratra Mika (např. Jackpot 2, Vyvrhel, Lhář). Po svém celove- celých 20 let později. Pak přišel zákaz, který postihl mnoho
černím debutu Zločin a trest začal Aki v pravidelném interva- umělců té doby. Jakubisko se zachránil diky dokumentárlu točit řadu vlastních svérázných autorských snímků, které ním filmům. Zatímco ve sféře hraných celovečerních filmů
jsou plné osobitého Kaurismakiho humoru a poetiky. Takto jeho jméno vadilo, v méně sledované oblasti dokumentu
vzniká například Calamari Union – snímek na téma emigrace, byl tolerován a díky tomu neztratil kontakt se svou profesí.
který, stejně jako svůj debut, chtěl Kaurismaki natočit jako Když byl v roce 1979 vzat na milost a směl se konečně vrátit
špatný film, což se mu nakonec a naštěstí nepovedlo. Se k režii hraných filmů, jeho Postav dom, zasaď strom, který natosvými snímky dosahuje značných úspěchů na řadě festiva- čil po desetileté pauze, byl mistrovským dílem. Následovala
lů, kde jsou jeho snímky vždy nadšeně přijaty. V roce 1989 komedie Nevera po slovensky (1980), brilantně natočená, avšak
pak Kaurismaki natáčí kultovní road-movie Leningradští kov- nikterak hluboká adaptace scénáře Petera Kováčika. Rok
bojové dobý- 1983 je rokem velkého triumfu. Premiéru má film Tisícročná
vají Ameriku, včela, velkolepá adaptace románu Petera Jaroše, považovao které se ná za jeden z vrcholů Jakubiskovy tvorby a slovenské kinevyjádřil jako matografie vůbec. V té chvíli Jakubisko nečekaně změnil
o „nejhor- žánr. Jeho exkurse do světa dětského filmu (Perinbaba, 1985,
ším snímku Pehavý Max a strašidlá, 1987) dopadla nad očekávání dobře
všech dob, a zejména Perinbaba v hlavní roli s manželkou Jakubiskokdyž nepo- va režijního vzoru Federica Felliniho Giuliettou Masina je
čítáme filmy považována za jednu z nejkrásnějších slovenských filmoSylvestera
vých pohádek. Předrevoluční období uzavřel film Sedím na
Stalloneho“.
konári a je mi dobre. Se změnou poměrů se tvůrce, který sám
V jeho filmografii dále najdeme snímky jako Bohémský život, sebe označuje více za malíře než režiséra, vyrovnal překvaLeningradští kovbojové potkávají Mojžíše nebo snímek Juha - nád- pivě dobře. V roce 1990 natáčí pro televizi film Takmer ružový
hernou černobílou poctu němému filmu. Do očí veřejnosti príbeh, dokončí a uvede do kin tragikomedii podle námětu
se dostal všeobecně uznávaným dramatem Muž bez minulosti Karola Sidona Do videnia v pekle, priatelia a začíná pracovat na
(2002).
snímku Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý, který
Jakub „movie“ Ďuraško - www.csfd.cz má premiéru o dva roky později. V roce 1992 se režisér stěhuje do Prahy. V roce 1997 natáčí film Nejasná zpráva o konci
Filmografie:
sveta. Po delší pauze pak Jakubisko dokončuje v roce 2003
Zločin a trest (Rikos ja rangaistus, 1983), Calamari Union (1985), film Post Coitum v hlavní roli s Francem Nerem a získává oceStíny v ráji (Varjoja paratiisissa, 1986), Hamlet podniká (Hamlet nění tvůrce Českého lva za celoživotní přínos českému filliikemaailmassa, 1987), Ariel (Ariel, 1988), Leningradští kovbojo- mu. V roce 2008 přichází s úspěšným snímkem Bathory.
vé dobývají Ameriku (Leningrad Cowboys Go America, 1989),
Děvče ze sirkárny (Tulitikkutehtaan tyttö, 1990), Smlouva s vrarené „renekem“ kolář - www.csfd.cz (redakčně kráceno)
hem (I Hired a Contract Killer, 1990), Bohémský život (La vie de
bohème, 1992), Drž si šátek, Tatjano (Pidä huivista kiinni, Tatja- Filmografie:
na, 1993), Leningradští kovbojové potkávají Mojžíše (Leningrad Kristove roky (1967), Zbehovia a pútnici (1968), Vtáčkovia, siroty a
Cowboys Meet Moses, 1994), Mraky odtáhly (Kauas pilvet kar- blázni (1969), Dovidenia v pekle, priatelia (1970/1990), Postav dom,
kaavat, 1996), Juha (Juha, 1999), Muž bez minulosti (Mies vailla zasaď strom (1979), Nevera po slovensky (1980), Tisícročná včela
menneisyyttä, 2002), Světla v soumraku (Laitakaupungin valot, (1983), Perinbaba (1985), Pehavý Max a strašidlá (1987), Sedím na
2006)
konári a je mi dobre (1989), Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý (1992), Nejasná zpráva o konci světa (1997), Post coitum
(2004), Bathory (2008)

