Program ročníku 2004
Sobota 21. 8.
19:30: kino Humpolec: Slavnostní zahájení
Možná i hudební vystoupení - Camerata.
20.00: kino Humpolec: Sedmá pečeť (Švédsko, Ingmar Bergman, 1956, 97 minut)
Snímek švédského režiséra na motivy středověkých kostelních maleb: potulní kejklíři, Smrt
hrající v šachy, čarodějnice na hranicích a křižácké výpravy … "Sedmá pečeť je alegorie, jejíž
téma je prosté: člověk, jeho věčné hledání Boha, přičemž jedinou jistotou je smrt." - Ingmar
Bergman
22.00: kino Humpolec: překvapení večera (italský historický krvák)
Germánští válečníci rašplují nebohé protivníky nejen meči, ale i svými rohatými helmicemi.
Neděle 22. 8.
20.00: kino Humpolec: Kazimír Veliký (Polsko, Ewa a Czesław Petelski, 1975)
Heroické doby posledních Piastovců. Polský otec vlasti v akci.
Pondělí 23. 8.
21.00: hrad Orlík: Alfréd Veliký (GB, Clive Donner, 1969)
Obránce křesťanské civilizace proti severským nájezdníkům - Alfréd Veliký (871-901).
Úterý 24. 8.
21.00: hrad Orlík: Alexandr Něvský (SSSR, Sergej Ejzenštejn, 1938)
Strhující bojové scény podmalované vynikající Prokfjevovou hudbou (13. století). Film za
který jeho tvůrce dostal 1.2.1939 od Stalina Leninův řád.
Středa 25. 8.
21.00: hrad Orlík: Excalibur (USA, John Boorman, 1981)
Maso, krev a Wagner. Artušovská legenda v blyštivém balení.
23.00: hrad Orlík: Údolí včel (ČSSR, František Vláčil, 1967, 97 minut)
Historický příběh o střetnutí náboženského fanatismu a s touhou po svobodném životě. Druhá
polovina 13. století: Ondřej, potomek českého zemanského rodu, prchá z hradu řádových
rytířů, kam ho před deseti lety přivedl jeho otec. Asketický rytíř - mnich Armin sleduje
bývalého přítele až na jeho tvrz Vlkov a chce sám potrestat jeho provinění...
Čtvrtek 26. 8.
21.00: hrad Orlík: Markéta Lazarová (ČSSR, František Vláčil, 1965, 162 minut)
Děj filmu je zasazen do 13. století, kdy lapkové přepadávali pocestné, kdy se křeťanství ještě
svářilo s pohanstvím, kdy láska měla stejnou moc jako dnes.
Pátek 27. 8.
21.00: hrad Orlík: Andrej Rublev (SSSR, Andrej Tarkovský, 1966, 170 minut)
Dvoudílná freska o ikonopisci 15. století se nezaměřuje jen na detailní biografické prvky ze
života umělce, ale reflektuje podstatnou měrou životní styl středověkého Ruska.

Sobota 28. 8.
20.00: kino Humpolec: Umučení Krista (USA, Mel Gibson, 2004, 127 min.)
Film režiséra Mela Gibsona zachycuje posledních dvanáct hodin života Ježíše z Nazareta.
Všechny postavy ve filmu hovoří těmi jazyky, jakými by skutečně v dané době hovořily.
(Židé, včetně Krista a jeho učedníků, hovoří aramejsky, a Římané mluví hovorovou latinou.)
Mel Gibson napsal pašijový příběh podle všech čtyř evangelií - Matoušova, Markova,
Lukášova a Janova.
21.00: hrad Orlík: Monty Python a svatý grál (GB, Terry Gilliam 1974, 89 minut)
První filmový příběh populární britské skupiny Monty Python. Další filmová hříčka skupiny
Monty Python, která šestadvacet let po svém vzniku míří na plátna našich kin, si tentokrát
bere na mušku legendu o králi Artušovi a na paškál zavedená klišé historických filmů.
Samozřejmě, že nezbytnou ingrediencí této podívané bude jako vždy notná dávka černého
humoru, který členové legendární skupiny dokážou vždy podat s půvabem, lehkostí, hravostí,
smyslem pro morbiditu i absurditu jim vlastním.
Neděle 29. 8.
20.00: kino Humpolec: Umučení Krista (USA, Mel Gibson, 2004, 127 min.)
Film režiséra Mela Gibsona zachycuje posledních dvanáct hodin života Ježíše z Nazareta.
Všechny postavy ve filmu hovoří těmi jazyky, jakými by skutečně v dané době hovořily.
(Židé, včetně Krista a jeho učedníků, hovoří aramejsky, a Římané mluví hovorovou latinou.)
Mel Gibson napsal pašijový příběh podle všech čtyř evangelií - Matoušova, Markova,
Lukášova a Janova.

Vedlejší sekce nezávislého filmu
Neděle 22. 8.
17.30: kino Humpolec: Spřízněni volbou
Obsáhlá reportáž o pozadí volby prezidenta v roce 1968.
Pondělí 23. 8.
15.00: Nový Hyperion
Netradiční pohled na sametovou revoluci.
Úterý 24. 8.
14:00: Co dělat?
Provokativní komentář k české současnosti.
17.30: beseda s Karlem Vachkem
Čtvrtek 26. 8.
17.00: pásmo filmů Miloše Zábranského (Devět prezidentů, Čechy krásné, Čechy mé,
Občan Karel Kryl)
18.30: beseda s Milošem Zábranským
Pátek 27. 8.
17.00: Bitva o život
Jeden rok a jeho rituály ve vsi Bystré v Orlických horách.
18.30: beseda s tvůrci filmu

Sobota 28. 8.
17.00: kino Humpolec: Národ sobě
Osobitá úvaha o dějinách, dnešku i národní identitě.

