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KINO	A	FILM
V	MARIÁNSKÝCH	LÁZNÍCH

CINEMA	AND	FILM
IN	MARIENBAD

Kolem roku 1900 se v  Marián-
ských Lázních začalo objevovat tzv 
„Wanderkino“  – kočující kino. Ža-
tecký rodák George Eckert se jím in-
spiruje, pořizuje si licenci a  zakládá 
v  Marienbadu (Mariánských Lázních) 
„Theatre Electrique“. K  vandrovnímu 
podniku potřebuje lokomobil (po-
jízdný parní stroj na výrobu elektřiny), 
14 vozů (maringotek), velkou stanovou 
plachtu a  malý štáb nadšených pracov-
níků, s  nimiž během několika hodin 
umí postavit kino. Později zde staví 

„Central Kinematograph  – Theater le-
bender Photographien“ s  250 sedadly. 
Návštěvnost je díky lázeňskému publiku 
a zvědavosti domácích je dobrá a úspěch 
pomalu přichází. V roce 1930 zde pro-
mítá první ozvučený film. V roce 1946 
je v již osvobozených Mariánských Láz-
ních zahájen 1. ročník Mezinárodní-
ho filmového festivalu, který se v  roce 
1950 stěhuje do Karlových Varů. Ve 
městě během minulého století fungu-
je několik kin: Kino Zentral  – dnešní 
Kino Slavia, Bio Globus – později Ko-

lonáda, Kino Luna a kinokavárna Slo-
van. V  roce 2016 je v  provozu pouze 
jediné jednosálové kino  – Kino Slavia 
s kapacitou 168 míst.

Letos v  srpnu do města vracíme 
filmový festival, po 70 letech od jeho 
založení, tentokrát pod názvem Marien-
bad Film Festival. Naší ambicí je dostat 
město Mariánské Lázně zpět na mapu 
českých filmových lokací a obnovit tra-
dici významné filmové přehlídky. 

 Zuzana Stejskalová,
 ředitelka festivalu

Around the year 1900 in Marien-
bad, the so-called „Wanderkino“ − no-
madic cinema −  began to appear. Žatec 
native George Eckert was inspired by it 
and acquired a license and founded „The-
atre Electrique“ in Marienbad (Marián-
ské Lázně). The nomadic business en-
terprise needed a  steam engine (mobile 
steam engine to generate electricity), 
14 cars (wagons), a  large tent flap and 
a small crew of enthusiastic workers who 
could build a cinema within a few hours. 
Later the “Central Kinematograph − 

Theater Leben der Photographien”, with 
250 seats was built here. Attendnace was 
good thanks to the spa guests and do-
mestic curiosity and success slowly came. 
In 1930, the first film with sound was 
shown there. In 1946, in the already lib-
erated Marienbad, the first edition of the 
International Film Festival was launched, 
later moving to Carlsbad in 1950. Several 
cinemas have functioned in the city over 
the last century, including Kino Zentral 
(today Kino Slavia), Bio Globus (later 
Colonnade), Kino Luna and the cinema 

cafe Slovan. In 2016, only one single-
screen cinema - Kino Slavia with a  ca-
pacity of 168 seats, is in operation.

This August we‘re returning the 
film festival back to the city, after 70 
years from its inception, this time under 
the name Marienbad Film Festival. Our 
ambition is to get the town of Marien-
bad back on the map of Czech film loca-
tions and restore the tradition of a ma-
jor film festival. 

 Zuzana Stejskalová,
 Festival Director
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BYLO,	NEBYLO ONCE	UPON	A	TIME
Byla jedna česká země, která se díky 

své průmyslové vyspělosti (jejíž kořeny 
však sahají především do rakousko-
uherské monarchie) a  dalším šťastným 
shodám okolností stala v  době mezi 
světovými válkami jednou z  největších 
evropských kinematografií vůbec. Film 
byl od počátku vnímán jako zábava pro 
masy. Jeho kouzlu však podléhali i  lidé 
s  méně mainstreamovým pohledem na 
svět  – umělci, pro které v  době vrcholící 
moderny byla nejdůležitější originalita 
a  vymezení vůči průměru exploatačního 
filmu. Modernisté se o  film zajímali 
intenzivně již od 10. a  20. let 20. století. 
Do tvorby však většinou vstupovali pouze 
v  pomocných profesích jako spoluautoři 
scénářů nebo výtvarného řešení. Představy 
o  filmech, které by rozbily klasickou 
zkušenost běžného návštěvníka biografu 
s  příběhem a  stylem, realizovali tito 
autoři pouze v  surreálných libretech, 
jež byla příležitostně vydávána v  knižní 
podobě.

Skutečný příchod „jiného filmu“ se 
u nás odehrál až na přelomu 20. a 30. let 
s nastupující generací mladých studen-
tů či absolventů především technických 
vysokých škol. Jména jako Alexander 
Hackenschmied, Otakar Vávra, Čeněk 
Zahradníček nebo František Pilát už 
z  historie českého filmu nikdo nevy-
maže. První avantgardní filmy vznika-
ly bez finanční a organizační podpory 
firem či státu jako zcela nezávislé. Ne-
bály se hledat vlastní vizuální styl, na-

rušit narativní strukturu a svého divá-
ka zneklidnit podobně, jako to dělaly 
první nefigurativní obrazy a  objekty 
nebo atonální skladby.

Jiný  – experimentální  – film to 
v  Čechách neměl nikdy lehké. Desít-
ky let existoval či odumíral bez zájmu 
státu a  mecenášů, bez povšimnutí vy-
sokých škol, filmových přehlídek a fes-
tivalů, bez šance vytvořit si pevnější 
diváckou základnu. Po roce 1945 byla 
jeho existence zkomplikována také 
z  ideových důvodů. Silnější impuls 
k experimentu přichází v 80. letech mj. 
s  rozšířením analogové videotechno-
logie a videoartu ve výtvarném umění. 
Silná vlna experimentálního filmu na-
stupuje v  90. letech se jménem peda-
goga a  propagátora Martina Čiháka, 
který naučil stovky svých studentů, 
včetně autorky tohoto textu, dívat se 
na experimentální filmy. Známými au-
tory této generace jsou třeba Martin 
Ježek, Martin Blažíček, Alice Růžič-
ková, Vít Pancíř, Petr Marek nebo Jan 
Daňhel. K nim se v dalších letech při-
pojili Andrea Slováková, Bára Kopec-
ká, Míra Bambušek, František Týmal, 
Vojtěch Mašek a  další. Experimentál-
nímu filmu se začala věnovat některá 
akademická pracoviště, např. Centrum 
audiovizuálních studií FAMU. Objevi-
li se odvážní producenti – spol. Nega-
tiv, Radim Procházka, Masterfilm aj., 
kteří jsou ochotni své jméno spojovat 
s  něčím tak nekomerčním, jako je ex-

perimentální film. A v neposlední řadě 
se v  roce 2014 podařilo prosadit spe-
cializovanou výzvu na finanční pod-
poru experimentálního filmu ze strany 
Státního fondu kinematografie. Pokud 
tato podpora zůstane zachována i  do 
budoucna, máme šanci poprvé v histo-
rii země s tak bohatou kinematografic-
kou tradicí dosáhnout systematického 
rozvoje v oblasti tohoto nekompromis-
ního a bytostně tvůrčího typu filmu.

Těžkostí, s  nimiž se český experi-
mentální film v současné době potýká, 
je stále dost  – nedostatečná komuni-
kace se zahraničím, finanční a  admi-
nistrativní náročnost žádosti na Státní 
fond kinematografie aj. Tou největší 
výzvou do dalších let je ale podle mého 
názoru především nutnost dostat filmy 
mezi další jejich potenciální diváky. 
Slavné krátké filmy hnutí Free Cinema 
totiž nevstoupily do povědomí díky 
tomu, že byly natočeny. Ale díky tomu, 
že Lindsay Anderson spolu s  přáteli 
dokázali využít svých kontaktů a zku-
šeností a  zorganizovat filmům putov-
ní přehlídku, napsat manifest a  zajis-
tit mediální reflexi ve  Velké Británii 
i mimo ni.

A  také proto vznikl Marienbad 
Film Festival. Držím českému expe-
rimentálnímu filmu palce, ať v  Mari-
ánských lázních nalezne nové diváky, 
prostor pro prezentaci, pro dialog, pro 
inspiraci, pro navázání nových kontaktů. 
Pro rozvoj. Tereza Cz Dvořáková

There was a  Czech country which, 
thanks to its industrial maturity (whose 
roots can mainly be traced back to the 
Austro-Hungarian monarchy) and other 
lucky coincidences became one of Eu-
rope’s largest filmmaking locations during 
the period between the two world wars. 
From the outset, film was perceived as 
entertainment for the masses. However, 
even people with a  less mainstream view 
of the world succumbed to its charms  – 
artists, for whom at the height of moder-
nity originality and distinction in relation 
to the average exploitation film were the 
most important. Modernists were already 
intensely interested in film from the 1910s 
and 1920s. However, they usually only got 
involved in creation through ancillary 
professions as co-authors of screenplays 
and art designs. Film ideas, which would 
crush the classic experience of the aver-
age movie-goer with a  story and style, 
were realized by these authors only in 
surreal librettos, which were occasion-
ally published in book form.

The actual arrival of a  „different“ 
style of film took place here at the turn of 
the 1930s with the emerging generation 
of young students or graduates of mainly 
technical universities. Names like Alexan-
der Hackenschmied, Otakar Vávra, Čeněk 
Zahradníček or František Pilát will never 
be erased from the history of Czech film. 
The first avant-garde films were made 
without the financial and organizational 
support of companies or the state as fully 

independent. They were not afraid to 
seek their own visual style, narrative 
structure and to upset their viewers, just 
as the first non-figurative paintings and 
objects or atonal music did.

Different – experimental – film has 
never been easy in the Czech Republic; 
for decades they existed or died without 
the interest of the state and philanthro-
pists, unnoticed by universities, film festi-
vals and shows, without a chance to create 
a  stronger audience base. After 1945, its 
existence was also complicated by ideo-
logical reasons. A stronger impetus to ex-
periment came in the 1980s, among other 
things, with the expansion of analog video 
technology and video art in the fine arts. 
A strong wave of experimental film started 
in the 1990s with the name of the teacher 
and promoter Martin Čihák, who taught 
hundreds of his students, including the 
author of this text, to watch experimen-
tal films. Known artists of this generation 
include for example Martin Ježek, Martin 
Blažíček, Alice Růžičková, Vít Pancíř, Petr 
Marek or Jan Daňhel. They were joined 
by Andrea Slováková, Bára Kopecká, 
Míra Bambušek, František Týmal, Vojtěch 
Mašek and others in subsequent years. 
Experimental films started to be paid at-
tention to by some academic institutions, 
for example the Centre of Audiovisual 
Studies at FAMU. Brave producers and 
companies appeared such as Negativ, Ra-
dim Procházka, Masterfilm etc., who were 
willing to associate their name with some-

thing as non-commercial as experimental 
film is. Finally, in 2014, a specialized call 
for the financial support of experimental 
film from the State Fund for Cinematog-
raphy managed to be pushed through. 
If this support will be maintained in the 
future, we have a chance for the first time 
in the history of a country with such a rich 
cinematic tradition to achieve systematic 
development of this inherently creative 
and uncompromising type of film.

The difficulties that Czech experi-
mental film are currently facing are nu-
merous – a lack of communication with 
foreign countries, the financial and ad-
ministrative burden of applications to 
the State Fund for Cinematography, etc. 
However, the greatest challenge of future 
years, in my opinion, is in particular the 
need to get films to more of their poten-
tial viewers. The famous short films of 
the Free Cinema movement did not en-
ter into the consciousness because they 
were filmed. It was on account of the fact 
that Lindsay Anderson and her friends 
managed to use their contacts and expe-
rience to organize a travelling showcase 
of films, write a  manifesto and ensure 
media reflection in the UK and beyond.

This is also how the Marienbad Film 
Festival was created. I am keeping my fin-
gers crossed for Czech experimental films, 
that in Marienbad they find new audienc-
es, presentation space for dialogue, for in-
spiration and establish new contacts. For 
development.  Tereza Cz Dvořáková
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VŠICHNI	TI	BYSTŘÍ	STAŘÍ	
MUŽI	A	ŽENY

Tento svět pomalu opouští genera-
ce filmařů, kteří stáli u  zrodu autorské 
kinematografie a  jejichž jména tento 
typ produkce vždy zaštiťovala. Genera-
ce filmařů, jejichž jména máme spojená 
s konkrétními filmy, o kterých slyšela i ta 
část veřejnosti, které je jinak autorský 
film úplně ukradený. Dokonce i na pře-
dávání Českých lvů se letos našla chvilka 
na vzpomínku na ty, kteří už žádný film 
nenatočí, ale na které bychom neměli 
zapomínat. Prostě film stárne a  nějak 
nemůže najít osobnosti, které mu dáva-
ly tvář takovým způsobem, jako právě 
se s námi loučící generace „nových vln“. 
A tak tedy – co jsme si, to jsme si.

Věra Chytilová po roce 1989 na-
točila pět celovečerních filmů. S  divá-
ky se potkala pouze u  filmu Dědictví 
aneb Kurvahošigutentág (1992). Je to 
film přímočarý, vesměs komediálního 

rázu a dnes vlastně i konsenzuální. Kri-
tika k  filmu příliš přívětivá nebyla, ale 
z dnešního pohledu je i sofistikovaněj-
ší publikum schopno docenit sociálně 
kritický přesah tohoto filmu. Dědictví 
je tedy například v  žebříčku csfd.cz 
hodnocen jako 121. nejoblíbenější film 
(české filmy jsou jinak v tomto žebříč-
ku zastoupeny minimálně). Mí Pražané 
mi rozumějí (1991) byl proti Dědictví 
radikální experiment. I  když, jak se 
to vezme radikální. Režisérka v  něm 
pouze rezignovala na klasické postu-
py žánru historického filmu a  natočila 
mnohovrstevnou esejistickou variaci 
na téma Mozart v  Praze. Hodnocení: 
42 %. Vzpomínám si, jak jsme před ma-
turitou vyrazili na Pasti, pasti pastičky 
(1998) a jak jsem musel okřikovat své-
ho neustále se hlasitě smějícího nebo 
spíš úpějícího spolužáka, který úplně 

vypadl z  role pozorného diváka po 
scéně kastrace. Taky si vzpomínám, že 
film, jehož kampaň tak trochu vyvolá-
vala ducha Dědictví, v nás vzbudil roz-
paky. Když jsem film viděl po několika 
letech, došlo mi, že problém recepce 
tohoto filmu tkvěl v určitém nenaplně-
ném očekávání. Chytilová totiž k téma-
tu přistoupila radikálně, nebála se zjed-
nodušení, a  zatímco ve Hře o  jablko 
nebo v  Kalamitě byly mužské postavy 
tragikomické, tady už jsou jen podiv-
ně odpudivé. Ona bezútěšnost, kterou 
řada kritiků popisovala jako autorčinu 
hystericky přehnanou kritiku nových 
pořádků, je ale v  zásadě v  pořádku. 
Proč by se vlastně ve filmu mělo nějak 
korektně zacházet se současností? Proč 
by si měl autor, který je po tolika letech 
svobodný, nedopřát luxus otevřené 
kritiky. Inscenační přesvědčivost filmu 

nechybí, jen to prostě nejsou Pelíšky. 
Hodnocení: 52 %.

Naopak 137. nejhorší film je pod-
le filmových fanoušků Vyhnání z  ráje 
(2001). Tímto filmem se myslím au-
torka v  očích veřejnosti i  kritiky úplně 
odrovnala. Zatímco Jan Němec již velmi 
brzy pochopil, že pokud chce točit filmy, 
musí jít cestou mimo klasickou produk-
ci a  věnovat se introspektivním téma-
tům na hranici experimentu, Chytilová 
byla vždy součástí filmového průmyslu 
a odmítala tuto pozici opustit. Vyhnání 
z  ráje je pokračováním její spolupráce 
s Bolkem Polívkou a je to jistě jejich nej-
víc neukázněný film. To už není humor, 
ironie, kritika, to je pohled na bizarní 
společnost, která nemá autorčinou op-
tikou žádná pravidla, žádný étos. Není 
to film divácký, ale to vlastně nejsou ani 
Sedmikrásky a už vůbec ne Ovoce stro-

mů rajských jíme. Ale znovu mě překva-
puje, že se nenašel téměř nikdo, komu 
by to nevadilo, kdo by byl ochoten ten 
film přijmout, podobně jako je ve Fran-
cii normální, že jsou přijímané radikální 
opusy od Jeana-Luca Godarda, Raula 
Ruize nebo Manoela de Oliveiry. Hod-
nocení: 20 %.

Hezké chvilky bez záruky (2006!), 
autorčin poslední hraný film už je zase 
na pěkných 42 %. A  i  když je v  tomto 
filmu režisérka opět ukázněná a stylizuje 
ho do podoby svých nejslavnějších filmů 
ze sedmdesátých let, znovu jsou reakce 
kritiky i  diváků rozpačité. Příběh psy-
choložky, která se ocitá ve stavu, kdy ji 
zavalí její osobní problémy i  problémy 
jejích klientů, je totiž znovu natočen 
velmi jízlivě. Postavy jsou v něm vlastně 
nesympatické, ale ani nevzbuzují lítost 
nebo pochopení. Jenže dříve její filmy 

platily jako kritika režimu, jako projev 
svobodné vůle uprostřed nesvobodného 
světa. V roce 2006 vlastně společnost ve 
filmu kritiku nepotřebuje nebo alespoň 
ne takovou. A tak je tomu dodnes. Uza-
vírání se do stejnokrojů fikčních světů 
a  vymezování se vůči tradici a  součas-
nosti evropského filmu nás dovedlo 
do situace, kdy ani jeden z  těch, kdo 
utvářeli českou kinematografii před 
rokem 1989, nemohou natočit nic, aby 
dokázali překonat překážky, které jim 
moderní české filmové prostředí klade. 
Aby je a jejich dílo především z posled-
ních dvaceti let nelustrovalo.

Podčárník Olina Zajka
Cafe Cinema č. 2/2014
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ALL	THOSE	QUICK-WITTED	
OLD	MEN	AND	WOMEN

The generation of filmmakers who 
stood at the birth of authorial cinema 
and whose names always patronized this 
type of production are slowly leaving 
the world. The generation of filmmak-
ers whose names we relate with specific 
films that even that part of the public 
that is otherwise completely uninterest-
ed in original film have heard of. Even 
during the handing over of the Czech 
Lions this year they found a  moment 
of remembrance for those who won’t 
be shooting any more films, but who we 
should not forget. Film is simply getting 
older and somehow it is not possible to 
find personalities that gave it its face in 
such a manner as the “new wave“ genera-
tion now taking leave of us did. And so 
what we did to each other, we did.

Vera Chytilová made five feature 
films after 1989. She only had a signifi-
cant number of viewers with the film 
Dědictví aneb Kurvahošigutentág (The 

Inheritance,1992). It’s a straightforward 
film, mostly of a comedic character and 
today indeed also consensual. Criticism 
of the film was not too friendly, but 
from today’s  perspective even a  more 
sophisticated audience is able to appreci-
ate the socially critical reach of the film. 
The Inheritance is thus, for example, 
ranked by CSFD.cz as the 121st most 
popular film. (Czech films are other-
wise underrepresented in this ranking). 
Mí Pražané mi rozumějí (My Praguers 
understand me,1991) was a  radical ex-
periment compared with The Inherit-
ance. Even though it depends on what 
you mean by radical. The director in it 
simply resigned from the use of classical 
techniques of the historical film genre 
and filmed a multilayered essayistic vari-
ation on the theme of Mozart in Prague. 
Rating: 42 %. I remember how we went 
to see Pasti, pasti pastičky (Traps,1998) 
before graduation and how I had to con-

stantly hush my constantly laughing-
out-loud or rather moaning classmate 
who completely fell out of the role of 
an attentive viewer after the castration 
scene. I also remember that in our film, 
whose campaign was also a bit inspired 
by the spirit of The Inheritance, aroused 
embarrassment. When I saw the movie 
after a  few years, I  realized that the 
problem of the reception of the film lay 
in some unfulfilled expectations. Chyti-
lová approached the topic radically, 
she wasn’t afraid of simplification, and 
while in Hra o jablko (the Apple Game) 
or in Kalamita (Calamity) the male fig-
ures were tragicomical, here they are 
just strangely repulsive. The desolation, 
which many critics described as the art-
ist’s  hysterically exaggerated criticism 
of the new order, is, however, basically 
okay. Why actually in a  film should 
the present somehow be correctly dealt 
with? Why should the author, who is 

free after so many years, not indulge in 
the luxury of open criticism. The staging 
persuasiveness of the film is intact, but 
it’s simply not Pelíšky (Cosy Dens). Rat-
ing: 52 %.

Conversely, the 137th worst film 
according to film fans is Vyhnání z ráje 
(Expulsion from Paradise, 2001). With 
this film, I think the author completely 
blew it in the eyes of the public and crit-
ics. While Jan Němec realized very early 
on that if he wanted to make films he 
had to go beyond classical production 
and engage in introspective topics on the 
border of experimental, Chytilová was 
always a part of the film industry and re-
fused to abandon this position. Expul-
sion from Paradise is a continuation of 
her cooperation with Bolek Polívka and 
it is certainly her most undisciplined 
film. This is not humor, irony, criticism, 
it’s  a  view of a  bizarre society that has 
no rules or ethos in the creator’s  eyes. 

It’s not a viewer’s film, but neither actu-
ally is Sedmikrásky (Daisies) and Ovoce 
stromů rajských jíme (Fruit of Paradise) 
not at all. But again, I’m surprised that 
almost nobody was found who wouldn’t 
mind and who would be willing to ac-
cept the film as is normal in France, 
where the radical opuses by Jean-Luc 
Godard, Raul Ruiz and Manoel de Ol-
iveira are accepted. Rating: 20 %.

Hezké chvilky bez záruky (Pleas-
ant Moments, 2006!), the author’s  last 
feature film, comes in at a decent 42%. 
And even though in this film the direc-
tor is again undisciplined and stylizes it 
in the form of her most famous films of 
the seventies, again the reaction of crit-
ics and audiences is awkward. The story 
of a  psychologist who finds herself in 
a state where she is overwhelmed by her 
personal problems and problems of her 
clients is once again filmed very sarcas-
tically. The characters in it are actually 

not very nice, but neither do they arouse 
sympathy or understanding. Only earli-
er her films were valid as criticism of the 
regime, as an expression of free will in 
the midst of a non-free world. In 2006, 
the society in the film actually doesn’t 
need criticism, or at least not that type. 
And so it is today. Closing oneself into 
the uniforms of fictional worlds and 
defining oneself against tradition and 
contemporary European film has led us 
to a situation where none of those who 
shaped Czech cinematography earlier 
than after 1989, could shoot anything 
that could manage to overcome the 
obstacles that the contemporary Czech 
film environment puts on them. So that 
they and their work primarily from the 
last twenty years were not vetted.

Footnote by Olin Zajko
Cafe Cinema No. 2/2014
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THEATRE
ELECTRIQUE
Experimentální a krátkometrážní hrané filmy / 
Short feature and experimental films

	 Malá	scéna	domu	Chopin	/	Small	stage	of	Chopin	House

16	 Deníky	hudebních	traumat	/ Diaries of Musical Traumas

18	 Der	Hermann,	Das	Lipnik

20 Kino	Effenberger	/ The Effenberger Cinema

22	 Klapper	&	Ježek

24	 Návrat	dinosaurů / Return of the Dinosaurs

26	 Operní	slavnost / The Opera Party

28	 Požární	sport	II / Fire Sport II

30	 Projekt	7×2	–	Blbá	nálada	/ 7×2 Project – Bad Mood

32	 Recykliteratura	živě	v	Marienbadu	/	
	 RCL Live in Marienbad

34	 Rodiny	jedoucí	nocí / Families Travelling Through the Night

36	 Televise	bude!:	Dva	fragmenty	z	počátku	vysílání	/ 
 Television is Coming!: Two Fragments from the Early Days 
 of Broadcasting

38	 Vápenná	sinfonietta	/ Lime Sinphoniette

40	 Vyhnání	z	ráje	/ Expulsion from Paradise

42	 Básník	si	poamatuje	/ Poet Remembers
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DENÍKY
HUDEBNÍCH	
TRAUMAT
DIARIES OF MUSICAL TRAUMAS

Autor	/	Author: Miloš Tomić
Hudba	/	Music: Vladimír Cháb
Další	autor	/	Co-author: Jakub Felcman
Stopáž	/	Duration: 50 min.

Works	in	progress

Miloš	Tomic
Narozen 1976 v Bělehradě. Vystudoval animaci 
v ateliéru Petra Skály na pražské FAMU. Od roku 
2009 žije a učí na Singidunum University v Běle-
hradě.

Born on 1976 in Belgrade. Finished graduate stu-
dies of animation in Prague, at Famu, in the class 
of Petar Skala. Lives in Belgrade again since 2009 
as a family man with not so frequent, planned tra-
vels. Teaches short video forms at Singidunum 
University.

Vášnivý příběh o hudbě. Mozaika, složená z řady dokumentárních, osobních příběhů 
různých lidí, ze setkání s hudbou a s učením se o hudbě. „Je to galerie portrétů excen-
trických, fanatických nebo v hudebně nenaplněných profesorů a až příliš ambiciózních 
rodičů, kteří své děti strčili do pekla hudebních škol. Vyprávějí je rebelové a vyčerpaní 
džakové, kteří svoje „šťastné“ dětství strávili na lekcích hudební teorie.“

Passionate story about music. A  mosaic composed of a  series of documentary, per-
sonal stories of different people, from meeting with music and learning about music. 
“It’s a portrait gallery of eccentric, fanatical or musically unfulfilled professors and overly 
ambitious parents who pushed their children to the hell of music schools. Told by rebels 
and exhausted jacks who spent their ‘happy’ childhoods in music theory lessons.”
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DER	HERMANN,	
DAS	LIPNIK
DER HERMANN, DAS LIPNIK

Režie	/	Directed	by:	 Josef Heřmánek
Scénář	/	Screenplay:	 Džian Baban

Vojtěch Mašek
Střih	/	Editing:	 Josef Heřmánek
Architekt	/	Set	designer:	 David Dubenský
Zvuk	/	Sound:	 Matouš Uhlíř
Kostýmy	/	Costumes:	 Vladimíra Fomínová
Masky	/	Masks:	 Jana Bílková
Obsazení	/	Cast:	 Václav Rašilov

Eduard Jenický
Stopáž	/	Duration:	 15 min. film / 

70 min. představení 
film 15 minutes / performance 70 minutes

Repríza	/	Return

Josef	Heřmánek
Absolvent plzeňské FAMO, režisér krátkého filmu 
Ondřej Vetchý je Přemysl Otakar II. (2012). V sou-
časné době se vedle filmu věnuje také studiu filo-
zofie na FFUK.

Graduate of FAMO, Pilsen, director of Ondřej 
Vetchý is Přemysl Otakar II. (2012). Currently 
enrolled at Charles University studying philosophy. 

Džian	Baban
Narozen 1977, V roce 2005 absolvoval na katedře 
scenáristiky a dramaturgie na FAMU. S Vojtěchem 
Maškem je členem Monstrkabaretu Freda Brunolda 
a autorsky se podílejí na všech jeho aktivitách. 

Born in 1977, Graduated from FAMU in 2015 with 
degrees in screenwriting and dramaturgy. Member 
and creative mastermind behind the Fred Brunold 
Monstercabaret along with Vojtěch Mašek.

Vojtěch	Mašek
Libretista a výtvarník, skladatel a textař, vystudoval 
scenáristiku na FAMU. S Džianem Babanem je čle-
nem Monstrkabaretu Freda Brunolda a autorsky se 
podílejí na všech jeho aktivitách. Je zakladatelem 
Recykliteratury.

Librettist and artist, composer and songwriter, he 
studied screenwriting at FAMU. With Dzian Baban 
he is a member of Fred Brunold’s Monstrkabaret, 
where they participate as authors in all its activi-
ties. He is the founder of Recykliteratura.

Krátký film Der Hermann, Das Lipnik zachycuje vztah mezi nejslavnějším německým 
spisovatelem Hermannem Schlechtfreundem a jeho věrným obdivovatelem, novinářem 
Jožkou Lipnikem. Po mnoha letech strávených na stránkách komiksu a divadelních 
prknech je to jejich první filmové setkání.

The short film Der Hermann, Das Lipnik captures the relationship between the fa-
mous German writer Herman Schlechtfreund and his loyal admirer, journalist Jožka 
Lipnik. After many years spent on the pages of comics and the theatre stage, it is their 
first film encounter.



fotka
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KINO	
EFFENBERGER
KINO EFFENBERGER

Autor	/	Author:	 Vratislav Effenberger
Režie	/	Directed	by:	 Vojtěch Mašek

Jakub Felcman
Scénář	/	Screenplay:	 Vojtěch Mašek

Jakub Felcman 
Vratislav Effenberger

Produkce	/	Production:	 Anna Kopecká
Střih	/	Editting:	 Hedvika Hansalová
Zvuk	/	Sound:	 Sandra Klouzová
Kamera	/	Camera:	 Klára Belicová
Kostýmy	/	Costumes:	 Anna Hanáková 

Vladimíra Fomínová
Obsazení	/	Cast:	 Adam Gebert

Alžbeta Noll
Ondřej Provazník

Michal Hougenauer
Premiéra	/	Premiere

Vojtěch	Mašek
Libretista a výtvarník, skladatel a textař, vystudoval 
scénaristiku na FAMU. S Džianem Babanem je členem 
Monstrkabaretu Freda Brunolda a autorsky se podílejí 
na všech jeho aktivitách. Je zakladatelem Recyklite-
ratury.

Librettist and artist, composer and songwriter, he 
studied screenwriting at FAMU. With Dzian Baban he 
is a member of Fred Brunold’s Monstrkabaret, where 
they participate as authors in all its activities. He is 
the founder of Recykliteratura.

Jakub	Felcman
Scénárista, dramaturg a filmový publicista, absolvent 
pražské UK a FAMU. Působil jako nezávislý drama-
turg na řadě festivalů. Do roku 2009 vedl program 
festivalu Fresh Film Fest. V roce 2009 založil MFF Ost-
rava Kamera Oko. Je spoluautorem scénáře úspěšné-
ho filmu Olma Omerzua Příliš mladá noc a je autorem 
scénáře k filmu Michala Hogenauera Venku. Zažehl 
jiskru a podnítil zrození Marienbad Film Festivalu.

Screenwriter, editor and film critic, graduate of 
Prague’s Charles University and FAMU. He has 
worked as a freelance script editor at numerous 
festivals. Until 2009 he ran the Fresh Film Fest pro-
gram. In 2009 he founded the International Film Fes-
tival “Ostrava Camera Oko”. He is a co-writer of the 
successful film by Olmo Omerzu “Příliš mladá noc” 
(Night Too Young) and author of the screenplay for 
Michael Hogenauer’s “Venku” (Outdoors). He lit and 
ignited the birth of the Marienbad Film Festival.

Celek plovárny. Hory lidského masa nehybně rozvalené na pražícím slunci. Stehna, 
prdele, tlustá připečená záda, prdele, stehna, záda, záda, stehna, prdele. Nehybnost 
a žár. Celek: jen nepatrný pohyb k zdůraznění celkové nehybnosti.
Natočeno podle filmové povídky Vratislava Effenbergera Tlučte hrbaté.

A long shot of a swimming pool. Mountains of human flesh still sprawled in the blaz-
ing sun. Thighs, asses, fat sunburnt backs, asses, thighs, backs, backs, thighs, asses. Still-
ness and heat. Long shot: just a slight movement to emphasize the total immobility.
Filmed using a film treatment by Vratislav Effenberger “Batter the Humped”.
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KLAPPER	
&	JEŽEK
KLAPPER & JEŽEK

Autoři	/	Authors:	 Martin Ježek
a Martin Klapper

Stopáž	/	Duration:	 40 min.

Repríza	/	Return

Martin	Ježek
Patří k nejvýznamnějším českým autorům formál-
ního a konceptuálního filmu. Jeho tvorba téměř bez 
výjimky vychází z extrémně formálních pozic: partitur 
a konceptů, které vymezují podobu filmového díla 
před jeho realizací. Ta se v ostře vytyčených manti-
nelech odehrává zcela nekontrolovaně. Kromě autor-
ských filmů realizoval touto formou několik adaptací 
(Richard Weiner: Hlas v telefonu; Věra Linhartová: 
Dům daleko) a od roku 2007 vytváří tzv. kolektivní 
filmy (Druhá liga, 2007; Monstrkoncert, 2008; ad.).

He is one of the most significant Czech creators of 
formal and conceptual film. Almost without excepti-
on, his work is based on extremely formal positions: 
scores and concepts that define the form of film work 
prior to its implementation. This form goes in sharply 
outlined boundaries completely unchecked. In ad-
dition to author cinema he has realized in this way 
several adaptations (Richard Weiner: Hlas v telefonu 
(The voice on the phone); Vera Linhartová: Dům da-
leko (Far Away House) and since 2007 he has been 
creating so-called collective films (Druhá liga (Bush 
League), 2007; Monstrkoncert, 2008; and others).

Martin	Klapper
Český multimediální umělec, pracuje s kolážemi, 
asamblážemi a montážemi ze smíšených médií 
a s vlastními, nově vytvořenými elektroakustickými 
nástroji, objekty, hračkami a přednatočenými magne-
tofonovými kazetami. Od roku 1981 působí v oblasti 
experimentální hudby a multimediálních představení, 
od konce 1984 žije převážně v Dánsku.

Czech multimedia artist working with collages, as-
semblages and installations of mixed media and with 
his own newly formed electro-acoustic instruments, 
objects, toys and pre-recorded cassette tapes. Since 
1981, he has been operating in the field of experimen-
tal music and multimedia performances; since the end 
of 1984 he has lived mainly in Denmark.

Představení improvizovaně víří spojením projekce ručně malovaného, škrábaného, 
leptaného found footage, který na 8mm promítačce pouští filmový experimentátor, 
promítač a průvodčí ve vlacích Martin Ježek při soundtracku multimediálního umělce 
Martina Klappera, živelně hrajícího na roztodivné nehudební nástroje.

This improvised performance swirls in joining projections of hand painted, scraped, 
etched found footage shown on an 8mm projector by experimental filmmaker, pro-
jectionist and conductor Martin Ježek with a soundtrack by multimedia artist Martin 
Klapper, spontaneously playing whimsical non-musical instruments.
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NÁVRAT	DINOSAURŮ
RETURN OF THE DINOSAURS

Režie	/	Directed	by:	 František Týmal
Střih	/	Editing:	 František Týmal
Zvuk	/	Sound:	 František Týmal
Produkce	/	Production:	 Dagmar 

Sedláčková 
Tomáš Michálek

Stopáž	/	Duration:	 10 – 15 min.

Repríza	/	Return

Krátký experimentální film o  znovuosídlení biosféry primitivními formami života. 
Výrobou tohoto filmu za použití techniky chemického leptání autor zkoumá hranice 
a možnosti filmové matérie a fotochemických vlastností filmu. Projekce 70mm filmu, 
na vlastnoručně vyrobené promítací aparatuře poháněné kličkou.

An experimental short film about the resettlement of the biosphere by primitive forms 
of life. In the film produced with the use of chemical etching techniques, the author 
explores the boundaries and possibilities of film material and the photochemical prop-
erties of film. Projection of a 70mm film on a homemade projection apparatus driven 
by crank.

František	Týmal
Spoluzakladatel platformy www.kinoaparat.cz zamě-
řené na popularizaci klasické filmové technologie.

Cofounder of the www.kinoaparat.cz platform aimed 
at popularizing classical film technology.
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OPERNÍ	SLAVNOST
THE OPERA PARTY

Autoři	/	Authors:	 Adéla Márová
Eliška Blauberová

Režie	/	Directed	by:	 Monika Midriaková
Scénář	/	Screenplay:	 Milada Mašínová

Monika Midriaková
Produkce	/	Production:	 	Dagmar Sedláčková
Kamera	/	Camera:	 Adéla Márová
Zvuk	/	Sound:	 Eliška Blauberová
Další	autoři	/	Co-authors:	 Olmo Omerzu

Tomáš Michálek
Obsazení	/	Cast:	 Dana Marečková

Juliana Ol’hová
Jenovéfa Boková
Radek Roubíček

Václav Moldan
Pavla Blínová

Kristýna Holíková
Milan Mareček
Hana Jarošová

Stopáž	/	Duration:	 22 min.

Premiéra	/	Premiere

Film sleduje skupinu amatérských zpěváků. Jejich učitelka Dana pro ně připraví večí-
rek, na kterém musí každý z nich zazpívat. Všichni mají trému. Kristýnu, mediátorku, 
pochválí. Radek, kuchař, se stydí, ale nakonec má úspěch. Julku, učitelku matemati-
ky, Dana rozcupuje a Pavla zazpívá už jenom imaginárně. Karaoke pokračuje, večírek 
dostává podivný spád a nikdo netuší, že někteří budou z Daniných hodin vyhozeni 
nadobro.

The film follows a group of amateur singers. Their teacher Dana prepares a party for 
them where everyone has to sing. They all have stage fright. Kristyna, the mediator, 
is embellished. Radek, the cook, is shy but finally shines. Dana dismembers Julka, 
a maths teacher, and Paul then sings if only imaginary. Karaoke continues, the party 
takes on a strange cadence and nobody knows that some of them will be fired from 
Dana’s lessons for good.

Monika	Midriaková
Slovenská autorka, která absolvovala magisterské 
studium na vysoké škole FAMU, právě s filmem 
Operní slavnost. Režisérka se ale nevěnuje pouze 
tvorbě filmu a dokumentu, s Petrem Markem založila 
úspěšnou kapelu Monikino Kino, nominovanou na 
Českého lva.

A Slovak artist who has just completed a mas-
ter’s degree at FAMU with the film Opera Party. 
The director, however, devotes herself not only to 
the creation of film and documentary, but founded 
together with Peter Marek the successful Monikino 
Kino band, which was nominated for the Czech 
Academy Award.
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POŽÁRNÍ	SPORT	II
FIRE SPORT II

Autoři	/	Authors:	 Martin Ježek a Jan Daňhel
Stopáž	/	Duration:	 30 min.

Repríza	/	Return

Původní záměr zachytit kolektivním filmem rozdílnost genderových pohledů na sku-
tečnost soutěže v požárním sportu skončil poctou instruktážnímu filmu. Dva ekra-
ny – pravý mužský, levý ženský. Materiál ženského i mužského původu byl důsledně 
promíchán a náhodně i systematicky rozdělen mezi Ježka a Daňhela. Daňhel stříhal 
analyticky – papírkově, Ježek strukturálně – minimalisticky. Ve zvukové stopě domi-
nují reminiscence na klišé instruktážního filmu – jazzrocková podmalba, rázný voice 
over, charakteristické ruchy mimo obraz. Hasičihasičkyhasičihasičkyhasičihasičky ad 
infinitum. Velmi hlasitá projekce!!!.

The original intention to capture by a collective film the gender disparity of views on 
the reality of competition in fire sport ended in a tribute to instructional film. Two 
screens – men on the right, women on the left. Material of female and male origin 
was thoroughly mixed and both systematically and randomly divided between Ježek 
and Daňhel. Daňhel edited it analytically – by paper slips, structurally. Ježek edited 
it structurally  – as a  minimalist. The soundtrack is dominated by reminiscences of 
instructional film clichés  – jazz rock background, spirited voiceover, characteristic 
noises out of the picture. Firefightersfirewomenfirefightersfirewomenfirefightersfire-
women ad infinitum. Very loud projection!!!

Martin	Ježek
Patří k nejvýznamnějším českým autorům formál-
ního a konceptuálního filmu. Jeho tvorba téměř bez 
výjimky vychází z extrémně formálních pozic: partitur 
a konceptů, které vymezují podobu filmového díla 
před jeho realizací. Ta se v ostře vytyčených manti-
nelech odehrává zcela nekontrolovaně. Kromě autor-
ských filmů realizoval touto formou několik adaptací 
(Richard Weiner: Hlas v telefonu; Věra Linhartová: 
Dům daleko) a od roku 2007 vytváří tzv. kolektivní 
filmy (Druhá liga, 2007; Monstrkoncert, 2008 ad.).

He is one of the most significant Czech creators of 
formal and conceptual film. Almost without excepti-
on, his work is based on extremely formal positions: 
scores and concepts that define the form of film work 
prior to its implementation. This form goes in sharply 
outlined boundaries completely unchecked. In ad-
dition to author cinema he has realized in this way 
several adaptations (Richard Weiner: Hlas v telefonu 
(The voice on the phone); Vera Linhartová: Dům da-
leko (Far Away House) and since 2007 he has been 
creating so-called collective films (Druhá liga (Bush 
League), 2007; Monstrkoncert, 2008; and others).

Jan	Daňhel
Střihač, fotograf, pedagog na FAMU a člen Skupiny 
českých a slovenských surrealistů. Je autorem mno-
ha samostatných fotografických výstav, mezi jinými 
cyklu Vědecký rozhovor (s J. Sádlem), publikuje v ča-
sopise Analogon. Je podepsán jako střihač pod tě-
mito celovečerními filmy: Čtyři slunce (2012), Nebe, 
peklo (2010), Pokoj v duši (2009), Venkovský učitel 
(2007), Václav (2008), Štěstí (2005), Divoké včely 
(2001) a mnoha dalšími.

Editor, photographer, lecturer at FAMU and also a 
member of Slovak surrealism. Author of a number 
of photographic exhibitions, amongst others the 
cycle Scientific Discussion (with J. Sadlo). Pub-
lishes his work in the Analogon magazine. Editor of 
the following  films: Four Suns (2014), Heaven, Hell 
(2010), Peace of Mind (2009), A Countryside Teacher 
(2007), Václav (2008), Happiness (2005), Wild Bees 
(2001) and many more.

.
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PROJEKT	7×2	–	
BLBÁ	NÁLADA
PROJECT 7×2 – BAD MOOD

Režie	/	Directed	by:	 Adam Gebert
Scénář	/	Screenplay:	 Adam Gebert
Produkce	/	Production:	 Ondřej Provazník
Kamera	/	Camera:	 Klára Belicová
Zvuk	/	Sound:	 Dominik Dolejší
Střih	/	Editing:	 Adam Gebert
Obsazení	/	Cast:	 Radim Špaček

Vojtěch Mašek
Petra Nesvačilová

Andrej Krob
Stopáž	/	Duration:	 3–15 min.

Work	in	progress

Adam	Gebert
Narozen 1976 v Praze. Absolvoval FF UK a FAMU. 
Natočil několik krátkých dokumentárních filmů 
s romskou tematikou. Roku 2013 uzavřel časos-
běrný dokument Bejbys se vrací, Bejbys utíká. 
V letech 2007–2010 působil v redakčním okruhu 
Revolver Revue. Přispíval do kulturní rubriky Lido-
vých novin. Pracuje jako scenárista ve svobodném 
povolání.

Born in 1976 in Prague. Graduated from the Phi-
losophical Faculty of the Charles University and 
FAMU. Shot a number of short documentaries 
focused on Roma culture. In 2013 he concluded 
his time-collection documentary, Bejbys returns, 
Bejbys runs. Between 2007–2010 acted as editor 
of Revolver Revue. Wrote for the Lidove Noviny 
cultural page. Works as freelance screenwriter.

Jaký lovecký nástroj zvolí architekt, který balancuje na ostří nože mezi návnadou 
a dravcem? Krátký film Blbá nálada se pokouší zanořit do temné zátočiny současného 
českého rybníka za pomoci strhujícího exkurzu do problematiky rybářských prutů. 
Blbá nálada je prvním realizovaným filmem širšího projektu 7×2, který zahrnuje sedm 
spřízněných přátel-filmařů: Jakub Felcman, Adam Gebert, Michal Hogenauer, Kateři-
na Kačerovská, Anna Kopecká, Josef Krajbich a Ondřej Provazník. Ti k tomu společně 
uvádějí: „Chceme natočit sedm filmů, v délce od 3 do 15 minut, které dohromady utvoří 
celovečerní program do kina. Dali jsme si jediné zásadní omezení – každý z filmů se 
musí natočit za dva dny. Tomu je přizpůsobený obsah a forma. Chceme točit aktuálně 
a rychle, vzít do hry skromnější příběhy a nenápadnější témata, která se v celovečerním 
filmu nemají šanci prosadit. A přitom všem chceme točit hrané příběhy. Nemáme jedno- 
značné téma, které by nás svazovalo, ale omezili jsme se produkčními podmínkami. 
7 spolupracujících autorů,14 natáčecích dnů. Společné dobrodružství. 7×2.“

What hunting tool does a set designer who balances on a knife edge between bait and 
predator choose? The short film Blbá nálada attempts to plunge into the dark cove of 
the contemporary Czech pond with the help of a stunning excursion into the issue 
of fishing rods. Blbá nálada is the first realized film from a  larger 7×2 project that 
includes seven allied friends-filmmakers: Jakub Felcman, Adam Gebert, Michal Ho-
genauer, Kateřina Kačerovská, Anna Kopecká, Josef Krajbich, and Ondřej Provazník. 
They together say: “We want to shoot seven films 3 to 15 minutes long, which to-
gether will form a full-length cinema feature film. We had one major limitation - each 
of the films must be shot in two days. The content and form are made to it. We want 
to shoot current issues quickly, take more modest stories and subtler themes that have 
no chance of getting into a feature film. And we all want to shoot fiction stories. We do 
not have an explicit topic that would tie us down, but we have set the limits by produc-
tion conditions. 7 co-authors, 14 shooting days. Shared adventure. 7×2.”
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RECYKLITERATURA	
ŽIVĚ	V	MARIENBADU
RCL LIVE IN MARIENBAD

Režie	/	Direšcted	by:	 Vojtěch Mašek,
Jakub Felcman

Scénář	/	Screenplay:	 Vojtěch Mašek
Jakub Felcman

Produkce	/	Production:	 Karolina Voňková
Jana Kovárníková

Obsazení	/	Cast:	 Ivana Uhlířová
Gabriela Míčová

Václav Rašilov
Eduard Jenický

Kamil Švejda
Eva Leinweberová

Martin Dusbaba
Tomáš Palatý a další.

Stopáž	/	Duration:	 50 min.
Premiéra	/	Premiere

Představení je kombinací divadla, živého dabingu a projekce. Vynikající herečky a her-
ci propůjčí své hlasy postavám z populárních obrázků a dodají jim tak novou dimenzi. 
Autoři se tentokrát pokusí o větší provázání dějů a připraví tak lázeňskému publiku 
nevšední zážitek.

The performance combines theatre, live dubbing and projection. Excellent actresses 
and actors will lend their voices to characters from popular images and give them 
a new dimension. This time the authors attempt to improve the links between the 
actions, thus preparing an extraordinary experience for the spa audience.

Vojtěch	Mašek
Zakladatel Recykliteratury, libretista, výtvarník, skla-
datel a textař, vystudoval scénaristiku na FAMU. 
S Džianem Babanem je členem Monstrkabaretu Freda 
Brunolda a autorsky se podílejí na všech jeho akti-
vitách.

Founder of Recykliteratura, librettist, artist, com-
poser and songwriter, he studied screenwriting at 
FAMU. Together with Džian Baban he is a member of 
Fred Brunold’s Monstrkabaret, where they participate 
as authors in all its activities.

Jakub	Felcman
Scénárista, dramaturg a filmový publicista, absolvent 
pražské UK a FAMU. Působil jako nezávislý drama-
turg na řadě festivalů. Do roku 2009 vedl program 
festivalu Fresh Film Fest. V roce 2009 založil MFF Os-
trava Kamera Oko. Je spoluautorem scénáře úspěš-
ného filmu Olma Omerzua Příliš mladá noc a autorem 
scénáře k filmu Michala Hogenauera Venku. Zažehl 
jiskru a podnítil zrození Marienbad Film Festivalu.

Screenwriter, script editor and film critic, graduate of 
Prague’s Charles University and FAMU. He has wor-
ked as a freelance script editor at numerous festivals. 
Until 2009 he led the Fresh Film Fest program. In 
2009 he founded the International Film Festival “Ost-
rava Camera Oko”. He is a co-writer of the successful 
film by Olmo Omerzu “Příliš mladá noc” (Night Too 
Young) and author of the screenplay for Michael Ho-
genauer’s “Venku” (Outdoors). He lit and ignited the 
birth of the Marienbad Film Festival.
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RODINY
JEDOUCÍ	NOCÍ
FAMILIES TRAVELLING THROUGH THE NIGHT

Autor	/	Author:	 Jan Hecht
Režie	/	Directed	by:	 Jan Hecht
Scénář	/	Screenplay:	 Jan Hecht
Produkce	/	Production:	 Studio Famu
Kamera	/	Camera:	 Adam Mach
Zvuk	/	Sound:	 Pavel Jan
Střih	/	Editing:	 Jakub Jelínek
Stopáž	/	Duration:	 15 min.

Repríza	/	Return

Jan Hecht svůj film staví na povídkách českého publicisty, prozaika a překladatele Jana 
Balabána. Ze všech filmů představených na Marienbad Film Festivalu by měl být tento 
nejméně experimentální.

Jan Hecht builds his film on stories by the Czech journalist, writer and translator 
Jan Balabán. Of all the films shown at the Marienbad Film Festival, this one should 
be the least experimental.

Jan	Hecht
Student režie FAMU v Praze se s filmem Rodiny jdou-
cí nocí vrací do Mariánských Lázní jako do města 
svého dětství.

With his film Rodiny jedoucí nocí, the student di-
rector at FAMU in Prague goes back to Marienbad as 
the city of his childhood.
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TELEVISE	BUDE!:	
DVA	FRAGMENTY	
Z	POČÁTKU	
VYSÍLÁNÍ
TELEVISION IS COMING!: 
TWO FRAGMENTS FROM 
TRANSMISSION’S EARLY DAYS

Režie	/	Directed	by:	 Jan Bušta
Scénář	/	Screenplay: Jan Bušta

Radim Procházka
Magdaléna Bittnerová

Braňo Holiček
Produkce	/	Production:	 Česká televize
Kamera	/	Camera:	 Braňo Pažitka
Hudba	/	Sound:	 Midi Lidi + WWW + Fajt
Střih	/	Editing:	 Šimon Špidla
Zvuk	/	Sound:	 Jan Balcar
Obsazení	/	Cast:	 Braňo Holiček

Pavel Nečas
Martin Matějka
Radim Špaček
Petr Jablonský

Petr Chmela a další.
Stopáž	/	Duration:	 	36 min.

Premiéra	/	Premiere

Neznámá historie prvních let televizního vysílání u nás a elektro-minimalistická operetka 
spojující kapely Midi Lidi a WWW ve stylově vytříbené hře se žánrem dokudrama.
Short cut kinofily diskutované televizní události roku 2014 je bohatší o introspektiv-
ní kejkle s možnostmi filmového voice-overu… a když se zadaří, tak snad tentokrát 
i propojíme naši falešnou jednozáběrovku se skutečnou hereckou performancí Braňo 
Holička. Bude živák?

The unknown history of the early years of television broadcasting in the country and 
an electro-minimalist operetta joining the bands Midi Lidi and WWW in a styl-
ishly sophisticated play in the genre of docudrama.
2014 TV events discussed by short cut cinephiles is enriched by introspective gim-
micks with the possibilities of a movie voice-over… and when we succeed, perhaps 
this time we will interconnect our false “one shot” with the real acting performance 
of Braňo Holiček. Will it be a live broadcast?

Jan	Bušta
Filmař, který se dostal například i k tvorbě nejspíše 
posledního filmu Jana Švankmajera. Po ukončení 
svých studií na FAMU se rozhodl zasvětit svou tvorbu 
13 filmům provázaným tématem manipulace a násilí 
působených kulturou.

Filmmaker who for example got on to the creation 
of probably the last film by Jan Švankmajer. After fi-
nishing his studies at FAMU he decided to dedicate 
his work on the 13 movies interconnected by the the-
me of manipulation and violence caused by culture.

Braňo	Holiček
Všestranně zaměřený divadelní režisér, herec a dra-
maturg. V roce 2013 získal cenu Alfreda Radoka za 
„Talent roku“.

Multi-focused theatre director, actor and screenwrit-
er. In 2013 he won the Alfred Radok Award for “Talent 
of the Year”.
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VÁPENNÁ	
SINFONIETTA
LIME SINPHONIETTE

Režie	/	Directed	by:	 Marek Bureš
Scénář	/	Screenplay:	 Marek Bureš, Petr Wajsar
Produkce	/	Production:	 BackLight Films
Hudba	/	Music:	 Petr Wajsar
Kamera	/	Camera:	 Michael Gahut
Stopáž	/	Duration:	 12 min.

Premiéra	(bez	živého	orchestru)
Premiere	(without	a	live	orchestra)

Koncept filmu vychází z obráceného principu výroby vápna, který se stává nosnou 
narativní linií filmu. Východiskem jsou prvky, které v sobě celý provoz nese: jeho hlu-
ková brutalita, industriální krása, textura i struktura vápence. Pojmotvorným se stal 
tvůrcům i fenomén obnovy a zániku, kdy se podařilo zaznamenat bourání staré pece, 
nebo jak se příroda pokradmu vkrádá do lomu, ve kterém se ukončuje těžba, a kolem 
pramene vody vzniká nový ekosystém.

The concept of the film is based on the reverse principle of lime production, which 
becomes a supporting narrative line of the film. The starting point is the elements 
embodied in the entire operation: noise brutality, industrial beauty, the texture and 
structure of limestone. The creators found the phenomenon of renewal and decay 
as a concept formation, while they managed to record the demolition of an old fur-
nace or the outdoors stealthily creeping into the quarry, where mining has ceased and 
a new ecosystem comes into being around a water spring.

Marek	Bureš
Videoartista, střihač, absolvent katedry volného 
umění na pražské UMPRUM. Spolumajitel společ-
nosti ENIAC digital cinema.

Video-artis, editor, graduate of UMPRUM in Prague. 
Co-owner of ENIAC digital cinema.

Petr	Wajsar
Hudební skladatel, aranžér, zpěvák a muzikant. Vy-
studoval pražskou HAMU. Jeho dílo zahrnuje klasic-
kou, jazzovou, populární a filmovou hudbu.

Musical composer, arranger, singer and musician. 
Graduate of HAMU. His work includes classical, jazz, 
pop and film music.
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VYHNÁNÍ	Z	RÁJE
EXPULSION FROM PARADISE

Režisérka Věra Chytilová se zde vrací ke svému zásadnímu celoživotnímu tématu –
morálce, svobodě, hledání smyslu existence. Princip „filmu ve filmu“ umožňuje na-
hlédnout téma z různých úhlů a v několika významových rovinách. „Náš příběh hledá 
odpověď na to, jestli člověk dokáže být šťasten, když k tomu má možnost. Zda není 
zahlcen malichernostmi a dovede se dívat na život z ptačí perspektivy. Nahota je ve fil-
mu chápána obrazně jako určitý druh osvobození. Nedovoluje nic předstírat, zbavuje 
nás předsudků. Ten příběh ale není o nahotě, ale o lidské hlouposti a nepoučitelnosti,“ 
míní režisérka. Spoluautor scénáře a představitel hlavní role Bolek Polívka říká: „Vy-
hnání z ráje je také o manipulaci a tvůrčím šílenství. Náš film – to jsou drobná pozo-
rování lidského chování, která mají svůj patos i  svoji velikost. Pojednává o  lidských 
citech, vášních a vztazích, i o temné primitivní stránce naší přirozenosti.“

The director Věra Chytilová returns here to her fundamental lifelong theme - moral-
ity, freedom, the search for the meaning of existence. The principle of “film within 
a film” provides an insight into the topic from different angles and on several semantic 
levels. “Our story looks for an answer to whether man can be happy when he has the 
opportunity. Whether or not he is overwhelmed with trivialities and is able to look at 
life from a bird’s eye view. Nudity in the film is understood metaphorically as a kind of 
liberation. It does not allow to pretend anything, get rid of our prejudices. This story 
is not about nudity, but human stupidity and incorrigibility,” says the director. The co-
author of the screenplay and lead actor Bolek Polivka says: “Expulsion from Paradise is 
also about manipulation and creative madness. Our film – it is tiny observations of hu-
man behaviour, which has its pathos and its grandeur. It deals with human emotions, 
passions and relationships, as well as the primitive darker side of our nature.”

Věra	Chytilová
(1929–2014) patří k nejvýznamnějším osobnostem 
českého filmu, je jednou ze stěžejních postav „čes-
koslovenské nové vlny“. Je rovněž nositelkou mnoha 
cen z mezinárodních festivalů. Z její filmografie při-
pomínáme (výběr): Strop (1962), Pytel blech (1962), 
O něčem jiném (1963), Sedmikrásky (1966), Ovoce 
stromů rajských jíme (1970), Hra o jablko (1976), 
Čas je neúprosný (1978), Panelstory (1979), Kalami-
ta (1980), Faunovo velmi pozdní odpoledne (1983), 
Praha, neklidné srdce Evropy (1984), Vlčí bouda 
(1986), Šašek a královna (1987), Kopytem sem, ko-
pytem tam (1988), Dědictví aneb Kurvahošigutntag 
(1992), Pasti, pasti, pastičky (1998), Vzlety a pády 
(2000), Vyhnání z ráje (2001).

(1929–2014) is one of the leading personalities of 
Czech film and a key figure in the Czechoslovak New 
Wave. She has also won many awards at international 
festivals. Selected filmography: The Ceiling (1962), 
Bagful of Fleas (1962), Something Different (1963), 
Daisies (1966), The Fruit of Paradise (1970), Apple 
Game (1976), Time Is Inexorable (1978), Prefab Sto-
ry (1979), Calamity (1980), Faun’s Very Late After-
noon (1983), Prague, the Restless Heart of Europe 
(1984), The Wolf Cabin (1986), The Jester and the 
Queen (1987), Tainted Horseplay (1988), The In-
heritance (1992), Traps (1998), Ban from Paradise 
(2001).

Režie	/	Directed	by:	 Věra Chytilová
Předloha	/	Based	on:	 Desmond Morris (kniha)
Scénář	/	Screenplay:	 Věra Chytilová

Bolek Polívka
Kamera	/	Camera: Klaus Fuxjäger
Hrají	/	Cast:	 Bolek Polívka

Jan Antonín Pitínský
Milan Šteindler

Chantal Poullain-Polívková
Věra Havelková, Petr Vacek

Jaromír Tichý-Barin
Veronika Bellová

Otakáro Maria Schmidt
Tomáš Matonoha

Pavel Liška
Marek Daniel

Arnošt Goldflam, Zita Morávková
Pavel Zatloukal, Josef Polášek

Eva Kulichová-Hodinová, Judita Nová
Claudio Monello

Stopáž	/	Duration:	 120 min.
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BÁSNÍK	SI	
PAMATUJE:	
Czeslaw	Milosz
THE POET REMEMBERS: Czeslaw Milosz

Dokument	/	Documentary	
USA	1989

Producent	/	Producer	 Blair Gershkow
Hudba	/	Music:	 Jan Hammer
Vypravěč	/	Narrated	by:	 Don West
Učinkují	/	Cast:	 Susan Sontag
Stopáž	/	Duration:	 58 min.

Dokumentární portrét polského exilového básníka a nositele Nobelovy ceny za litera-
turu, Czeslawa Milosze, hudbu komponoval další z českých exulantů, Jan Hammer, 
s nímž Němec spolupracoval i po návratu do vlasti.

A documentary focusing on Lithuanian-born poet/essayist/novelist Czeslaw Milosz, 
who was awarded the Nobel Prize for Literature in 1980.

Jan	Něměc	
(1936–2016, Praha), český filmový režisér, produ-
cent a pedagog FAMU. Jeden z předních představitelů 
československé nové vlny debutoval filmem Déman-
ty noci (1964), k vrcholným dílům téže dekády patří 
snímek O slavnosti a hostech (1966), díky němuž byl 
anglickým časopisem Films and Filming označen za 
jednoho z pěti nejlepších režisérů roku. Definitivní 
zákaz tvorby jej postihl po invazi armád Varšavské 
smlouvy do ČSSR v roce 1968, o níž natočil ve světě 
ceněný dokument Oratorium pro Prahu (1968). V le-
tech 1974–1989 žil a tvořil v exilu, po návratu domů 
natočil většinu filmů v produkci vlastní společnosti 
Jan Němec – Film, založené společně s jeho pozdější 
manželkou Ivou Ruszelákovou. Držitel řady ocenění, 
mezi jinými medaile Za zásluhy II. stupně, udělené 
Václavem Havlem v roce 2002, či Křišťálového glóbu 
MFF Karlovy Vary 2006 za dlouholetý umělecký pří-
nos světové kinematografii.

(1936–2016, Prague), Czech director, producer and 
teacher at FAMU. One of the leading figures of the 
Czechoslovak New Wave, he gave his debut with 
Diamonds of the Night (1964); in the same decade 
he created another of his masterpieces, The Party 
and the Guests (1966), which had the British ma-
gazine Films and Filming hailing him as one of the 
year’s top five directors. He was definitively banned 
from making films after the Warsaw Pact invasion of 
Czechoslovakia in 1968, which became the subject 
of his internationally acclaimed documentary Oratorio 
for Prague (1968). From 1974 to 1989 he lived and 
worked in exile and, after his return home, he shot the 
majority of his films via his own company, Jan Němec 
– Film, established together with Iva Ruszeláková, 
whom he later married.
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GALA
Klasické filmy světové kinematografie v kulisách lázeňského města /
Classic films of world cinema in the setting of a spa town

46	 Snídaně	u	Tiffanyho	/ Breakfast at Tiffany’s

48	 Ptáci	/ The Birds

50	 Prázdniny	v	Římě / Roman Holiday

52	 Casablanca

Společenský	dům	Casino	/	The	Casino	Cultural	House

Městské	divadlo	Mariánské	Lázně	/	Municipal	Theatre	of	Mariánské	Lázně

Kino	Slavia	/	Slavia	Cinema
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SNÍDANĚ	
U	TIFFANYHO
BREAKFAST AT TIFFANY’S

Romantická	komedie	/	Romantic	comedy
USA,	1961

Režie	/	Directed	by:	 Blake Edwards
Scénář	/	Screenplay:	 	George Axelrod
DoP:	 Franz F. Planer
Střih	/	Editing:	 Howard Smith
Hudba	/	Music:	 Henry Mancini
Výtvarník	/	Art	director:	 Hal Pereira

Roland Anderson
Producent	/	Producer:	 Martin Jurow

Richard Shepherd
Hrají	/	Cast:	 Audrey Hepburn

George Peppard
Patricia Neal
Buddy Ebsen

Martin Balsam
Vilallonga

Mickey Rooney
Stopáž	/	Duration:	 115 min.

Momentky Audrey Hepburnové ze Snídaně u Tiffanyho se staly natolik silnou součás-
tí popkultury, že se ztrácí povědomí, odkud vlastně pocházejí, a primárně jsou chápány 
jako její podobizny. Film je adaptací novely Trumana Capoteho, vypráví o dívce pohy-
bující se ve vyšší newyorské společnosti, která pro ni je i způsobem obživy. Ačkoliv se 
o jejím postavení ve filmu explicitně nemluví, není těžké se ho i vzhledem k předloze 
dovtípit. Společenský život a zažité představy hlavní hrdinky o výhodném provdání 
jsou však narušeny nově navázaným přátelstvím s mladým spisovatelem. Často vzpo-
mínaný je i výkon Mickey Rooneyho pro komické ztvárnění japonského souseda. Jeho 
obsazení později vyvolalo kritiku kvůli stereotypnímu zobrazování menšin, navíc bě-
lochem. Tato praktika však v Hollywoodu nebyla nijak výjimečná.

Snapshots of Audrey Hepburn from Breakfast at Tiffany’s  have become such 
a strong part of pop culture that awareness of where they actually come from is lost, 
and they are primarily viewed as her portraits. The film is an adaptation of Truman 
Capote’s novella about a girl moving in higher New York society, which is a kind of 
livelihood for her. Although her status is not explicitly communicated in the film, it 
is not difficult to guess regarding to the story it was based on. The social life and pre-
conceived notions of Hepburn’s heroine about advantageous marriage, however, are 
disturbed by the newly established friendship with a young writer. Often remem-
bered is Mickey Rooney’s  performance in which he featured as a  caricatured ap-
proximation of a Japanese neighbour. His casting was later subject to protests about 
the stereotyped representation of minorities, especially by a Caucasian. However, 
this practice was not exceptional in Hollywood.
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PTÁCI
THE BIRDS

Psychologický	horor	/	Psychological	horror	
USA,	1963

Režie	/	Directed	by:	 Alfred Hitchcock
Scénář	/	Screenplay:	 Evan Hunter
DoP:	 	Robert Burks
Střih	/	Editing:	 George Tomasini
Hudba	/	Music:	 Remi Gassmann, Oskar Sala
Výtvarník	/	Art	director:	 Robert Boyle
Producent	/	Producer:	 Alfred Hitchcock
Hrají	/	Cast:	 Rod Taylor

Jessica Tandy
Suzanne Pleshette

Tippi Hedren
Veronica Cartwright

Ethel Griffies
Charles McGraw

Stopáž	/	Duration:	 120 min.

Mluví-li se o Alfredu Hitchcockovi jako o mistrovi hororu, často se dodává, že snímků, 
které by mezi ně mohly být řazeny, natočil pomálu. Ptáci jsou právě z těch výjimek. 
Představují hororový subžánr, ve kterém se do hlavní role protivníka staví přírodní 
živly útočící na lidi. O Ptácích se můžeme dočíst, že předjímají vlnu těchto snímků 
z pozdějších dekád. Ve skutečnosti jde však o žánr vyskytující se už dlouho před Ptá-
ky. Váže se však spíš k  béčkové filmové produkci, nikoli k  renomovaným tvůrcům. 
Hitchcock se namísto vyprávění o původu útoků nebojácného ptactva soustředí na 
budování napětí mezi usedlým životem na maloměstě, začínajícím románkem a nena-
dálými a nemotivovanými ataky opeřenců. To dává prostor nejen otevřenému konci, 
ale i speciálním efektům, které jsou umně použity pro zesílení všeobklopující hrozby.

When talking about Alfred Hitchcock as a master of horror, it is frequently added 
that he shot only a few films that could be included in the genre. The Birds is pre-
cisely this exception. It represents the horror subgenre in which the main role of 
the enemy consists in natural forces attacking people. We can read about The Birds 
that it anticipated the wave of such films from later decades. In fact, it is a genre oc-
curring long before The Birds, however, it used to be produced rather by B-movie 
filmmakers, not by renowned artists. Instead of telling the origin of the attacks by 
fearless birds, Hitchcock concentrates on building tensions between the sedentary 
life in a  small town, starting romance, and unexpected and unmotivated bird at-
tacks. This gives space not only to the open end, but also to special effects which are 
artfully used to enhance the all-encompassing threat.
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PRÁZDNINY	V	ŘÍMĚ
ROMAN HOLIDAY

Romantická	komedie	/	Romantic	comedy
USA	/	IT,	1953

Režie	/	Directed	by:	 William Wyler
Scénář	/	Screenplay:	 Dalton Trumbo

Ian McLellan Hunter
John Dighton

DoP:	 Frank F. Planer
Henri Alekan

Střih	/	Editing:	 Robert Swink
Hudba	/	Music:	 Georges Auric
Výtvarník	/	Art	director:	 Hal Pereira

Walter Tyler
Producent	/	Producer:	 William Wyler
Hrají	/	Cast:	 Gregory Peck

Audrey Hepburn
Eddie Albert

Hartley Power
Harcourt Williams

Margaret Rawlings
Stopáž	/	Duration:	 119 min.

Revolta proti řádu se nevyhne snad žádnému potomkovi. Výjimkou není ani princez-
na. Vyhnutí se povinnostem se změní v dobrodružství obyčejného života bez závazků. 
Nebylo by však zcela princeznovské, kdyby se obešlo bez lásky. Audrey Hepburnová se 
představuje ve své první velké filmové roli. Přesto si svým výkonem zasloužila v úvod-
ních titulcích stejný prostor jako mnohem etablovanější Gregory Peck. O  snímku 
se mluví především v  souvislosti s  Hepburnovou, ze které udělal hvězdu a  pomohl 
ji k  smlouvě s  Paramountem na několik filmů dopředu. Prázdniny v  Římě souvise-
jí i se stinnou stránku historie Hollywoodu, kdy spoluautor scénáře Dalton Trumbo 
nemohl být oficiálně podepsán pod svým dílem kvůli zákazu tvořit pro podezření ze 
sympatií s komunistickou ideologií.

Perhaps no offspring escapes revolt against order, and princesses are no exception. 
Avoiding responsibilities will change into an adventure of ordinary life without 
obligations. It would not, however, be entirely princess-like, if gone without love. 
Audrey Hepburn acts in her first major film role. Despite that, her performance 
won her the same space as the much more established Gregory Peck in the open-
ing credits. The movie is mentioned mainly in connection with Hepburn, whom it 
made a star of and led to a contract with Paramount on several more films. Roman 
Holiday is also linked to the dark side of Hollywood history when the co-author of 
the screenplay, Dalton Trumbo, could not be officially signed under his work due to 
the ban as he was suspected of sympathising for communist ideology.
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CASABLANCA
CASABLANCA

Romantické	drama	/	Romantic	drama
USA,	1942

Režie	/	Directed	by:	 Michael Curtiz
Scénář	/	Screenplay:	 Julius J. Epstein, Philip G. 

Epstein, Howard Koch
DoP:	 Arthur Edeson
Střih	/	Editing:	 Owen Marks
Hudba	/	Music:	 Max Steiner
Výtvarník	/	Art	director:	 Carl Jules Weyl
Producent	/	Producer:	 Hal B. Wallis
Hrají	/	Cast:	 Humphrey Bogart

Ingrid Bergman,
Paul Hendreid,
Claude Rains,
Conrad Veidt,

Sydney Greenstreet,
Peter Lorre

Stopáž	/	Duration:	 103 min.

Casablanca je během válečných let vynucenou zastávkou Evropanů na cestě do neoku-
pované Ameriky. Pro mnoho z nich zde však cesta končí. Mísí se v ní polovina evrop-
ských národů – okupanti, hrdinové, ale i oportunističtí kriminálníci. Jejich útočištěm 
je zejména Rick’s  Café Américain. Podnik, jenž dává Francouzům možnost porazit 
Němce, překupníkům prostor pro obchodní schůzky a bývalým milencům příležitost 
vzpomenout na starou lásku. Příběh nešťastného milostného trojúhelníku v zapadlém 
baru snad netřeba více představovat. Film Michaela Curtize s ikonickým Humphreym 
Bogartem se stal kultovním ne díky originálním formálním postupům, ale spíš díky 
aplikování vyprávěcích vzorců, které přejímá z různorodých žánrů. Právě nestejnoro-
dost dává možnost si Casablancu užívat opakovaně.

During the war years, Casablanca is a  forced stop for Europeans on their way to 
unoccupied America. For many of them, however, the road ends here. Half of Euro-
pean nations mix here – occupiers, heroes, but also opportunistic criminals. Their 
refuge is especially Rick’s Cafe Americain, an establishment which gives the French 
the opportunity to defeat the Germans, a space to traffickers for business meetings, 
and for former lovers an opportunity to remember their old loves. The story of an 
unhappy love triangle in a  remote bar perhaps needs no more introductions. Mi-
chael Curtiz’ film with the iconic Humphrey Bogart became a cult movie not for 
its original formal procedures, but rather for the application of narrative formulas 
taken over from a variety of genres. It is the heterogeneity that gives one opportu-
nity to enjoy Casablanca in repeat viewing.
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NOVINKY	SVĚTOVÉ	
TVORBY
NEW	INTERNATIONAL	RELEASES

Městské	divadlo	Mariánské	Lázně	/	Municipal	Theatre	of	Mariánské	Lázně

Kino	Slavia	/	Slavia	Cinema

56	 Hitchcock	/	Truffaut

58	 Obr	Dobr / The BFG
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HITCHCOCK	/
TRUFFAUT

Dokument	/	Documentary

FR	/	USA,	2015

Režie	/	Directed	by:	 Kent Jones
Scénář	/	Screenplay:	 Kent Jones,

Serge Taubiana
Kamera	/	Camera:	 Nick Bentgen,
 Daniel Cowen,
 Eric Gautier,
 Mihai Malaimare Jr.,
 Lisa Rinzlerová,
 Genta Tamaki
Hudba	/	Music:	 Jeremiah Bornfield
Hrají	/	Cast:	 Alfred Hitchcock,

François Truffaut,
Mathieu Amalric (vypravěč - hlas),

Wes Anderson,
Olivier Assayas,

David Fincher,
Martin Scorsese a další

Stopáž	/	Duration:	 80 min.

Historie jedné neobyčejné knihy rozhovorů mezi mladým Françoisem Truffautem 
a stárnoucím Alfredem Hitchcockem, která dodnes patří k nejlepším „učebnicím fil-
mu“, která o filmovém řemesle řekne víc než jakákoliv skutečná učebnice.

The history of an unusual book of interviews between the young François Truffaut 
and aging Alfred Hitchcock, which is still one of the best “movie textbooks” and re-
veals more about the film craft more than any actual textbook.



5958

OBR	DOBR
THE BFG

Rodinný	/	Fantasy	/	Family	/	Fantasy

GB	/	USA	/	CA,	2016

Režie	/	Directed	by:	 Steven Spielberg
Předloha	/	Based	on:	 Roald Dahl (kniha)
Scénář	/	Screenplay:	 Melissa Mathison
Kamera	/	Camera:	 Janusz Kamiński
Hudba	/	Music:	 John Williams
Hrají	/	Cast:	 Mark Rylance

Ruby Barnhill
Bill Hader

Penelope Wilton
Rebecca Hall

Jemaine Clement
Michael Adamthwaite

Adam Godley
Ólafur Darri Ólafsson

Jonathan Holmes
Gerardo Barcala
John Specogna

Callum Seagram Airlie
Rafe Spall

Stopáž	/	Duration:	 75 min.

Příběh mladé dívky a  laskavého obra známého jako Obr Dobr, kteří se vydávají na 
dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé lidožroutské obry, jež pronikají do světa lidí.

The story of a young girl and a kind giant known as The BFG, who set out on an 
adventure to capture the evil ogre giants who penetrate the human world.
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FORUM	MARIENBAD Malá	scéna	domu	Chopin	/	Small	Stage	of	Chopin	House

62	 Láska	/ Love
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Film Láska se pohybuje na pomezí žánrů „teenage“ filmu, hororu a  pohádky. Film 
pracuje s výraznou jednoduchostí a symetrií obrazu. Příběh zachycuje den a noc dvou 
dívek a dvou chlapců, kteří se vypravili na ostrov Rujána točit film o lásce. Ve filmu se 
prolínají od začátku dvě roviny, rovina realističtější sledující příběh především z pohle-
du dívek a jakási mysteriózní rovina vztažená k místu, kde se příběh odehrává, a pře-
devším k bohyni, jejíž kult zde před dávnými časy sídlil. Obě roviny filmu postupně 
splývají.

The film Love lies somewhere between genres of a “teenage movie”, horror and fairy 
tale. The film works with a distinctive simplicity and symmetry of the image. The 
story captures one day and night of two girls and two boys who go to the island of 
Ruegen to make a film about love. From the beginning, two planes diffuse into each 
other in the film, one plane rather realistic following the story from the perspective 
of the girls, and a  kind of mysterious plane relative to where the place where the 
story is set, and especially to the goddess whose cult resided here long ago. The two 
film planes gradually merge.

LÁSKA
LOVE

Drama,	horor,	pohádka	/	Drama,	horror,	fairy	tale

CZ	/	DE,	2016

Scénář	a	režie	/
Screenplay	and	director:	 Lukáš Prokůpek
Asistent	režie	/
Assistent	director:	 Lukáš Houba
Kamera	/	Camera:	 Štěpán Pech, Lukáš 

Prokůpek,
Zvuk	/	Sound:	 Stanislav Abrahám
Hudba	/	Music:	 Gioro Kukui
Herecké	obsazení	/	Cast:	 Barbora Bočková, 

Kateřina Kozinová,
Cyril Dobrý,

Martin Krupa
Stopáž	/	Duration:	 113 min.

Premiéra	/	Premiere
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DOPROVODNÝ	
PROGRAM
ACCOMPANYING	PROGRAM

68	 Výtvarné	sympozium	A-loci / A-Loci Art Symposium

70	 Pavel	Fuksa	–	Všichni	umřeme	a	půjdeme	za	myšma / 
 We All Die And Follow Mice

74	 Pavilon	Petrohradská	kolektiv / Pavilon Petrohradská Collective

78	 Android	Asteroid

80	 Kieslowski	a	Kittchen	–	Mezi	Kontakty	Tour

81	 W.W.W.	Neurobeat	+	Pavel	Fajt

82  Manaworld	DJs

82 Animační	workshop	s	Aeroškolou
 / Animation Workshop With Aero School

83	 Západočeský	symfonický	orchestr	–	Dívka	v	modrém	/ 
	 West Bohemian Symphony Orchestra – Girl in Blue

84	 Marienbad	Film	Festival	Open

85	 Marienbad	v	souvislostech	/ Marienbad In Context

86 Festivalová	kolonáda	Arnika	/ Festival Colonnade Arnika

88 Smaragd	–	vinotéka / Smaragd – Wine Restaurant

Malá	scéna	domu	Chopin	/	Small	Stage	of	Chopin	House

Kolonáda	Rudolfova	pramene	/	Rudolf	Spring	Colonnade

Kolonáda	Ferdinandova	pramene	/	Ferdinand	Spring	Colonnade

Pavilon	Rudolfova	pramene	/	Rudolf	Spring	Pavilion

Městské	divadlo	Mariánské	Lázně	/	Marienbad	Municipal	Theatre

Royal	Golf	Club	Mariánské	Lázně	/	Mariánské	Lázně	Royal	Golf	Club

Smaragd	–	vinotéka	/	Smaragd	–	Wine	restaurant
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VÝTVARNÉ	
SYMPOZIUM	
A-LOCI

Kurátor:	 Milena Dopitová
Popis:	 výtvarné sympozium
Datum:	 30/8–4/9/2016
Místo:	 Dům Chopin

První	 ročník	 výtvarného	 sympozia	
A-Loci	nabídne	netradiční	zážitek	spo-
jený	s	vizuálním	uměním.	Pro	letošní	
rok	 má	 sympozium	 titul	 „Daruj	 krá-
su“,	v	domě	Chopin	proběhne	31.	8.	
od	17	hodin	vernisáž	objektů	a	insta-
lací	Lenky	Tyrpeklové,	Dany	Bartoníč-
kové	a	Rudolfa	Matějčka.

Lenka Tyrpeklová připravila instalaci „Tak jindy?“ vycházející z konkrétního osobní-
ho příběhu. Prostřednictvím „zážitku“ nabádá k uchopení a nalezení cesty, polemizuje 
s vírou v různých směrech a hledá východiska jak dál. Instalaci tvoří plexisklové ob-
jekty magického zbarvení, které kromě světelné komunikace obsahují audio záznam 
mužského a ženského hlasu.
Dana Bartoníčková představuje project „Zastavit, stát, výdech, nádech“. Pohybující 
se objekty zaznamenávají narušení časové osy. Navzdory překážkám si udržují plynulý 
směr i pohyb. Nekonečná linie zastupuje podle autorky určitý stereotyp v prostoru, ze 
kterého nelze vybočit. Omezený pohyb v malém bytě, cesta do práce, přeplněný diář 
a podobně.
Rudolf Matějček vytvořil objekt „Kultivátor“. Interaktivní nástroj z oceli a plexiskla 
pracuje na principu vrstvení řetězů a kultivuje mariánsko-lázeňskou půdu. Jedná se 
o činnost, která vede k cílenému udržování, úpravě, zdokonalování, vylepšování, zu-
šlechťování čehokoliv – výsledkem by měl být kvalitnější produkt, člověk, místo, půda 
či mikroorganismus. Touto, ve své podstatě nikdy nekončící aktivitou se podle autora 
svět stává lepším.
Ve druhé části se představí Jan Nálepa a  Jakub Jansa se svým objektem Myssing 
Myth, který bude umístěn u kolonády Rudolfova pramene. Myssing Myth je objekt 
parafrázující hypertrofovanou a nespoutanou estetiku současných městských monu-
mentů. Svým nejasným odkazem přímo odkazuje k existenci poesioautomatů a ob-
dobných zařízení, která cíleně zvyšují atraktivitu místa. Missing Myth je symbióza so-
chy a stroje, který vykresluje neexistující mytologii Mariánských Lázní jakožto místa, 
kde byl založen filmový festival, jenž se však proslavil až po přesunutí do Karlových 
Varů. Missing Myth je pokus o doplnění této historické mezery.
Téma „Daruj krásu“ je inspirováno geniem loci této lokality. Jedinečnost místa, času 
předurčuje volbu příběhů a událostí s nimi spojených. Pozitivní, naplňující pocit má 
mnoho podob, od krásy popsatelné, skryté, zástupné, podvědomé až po tu obsahovou, 
či prchavě neuchopitelnou…

Milena	Dopitová
Milena Dopitová, autorka objektů, instalací, videí a fo-
tografií je absolventkou Akademie výtvarných umění 
v Praze, nositelkou newyorské ceny Pollock-Krasner 
Fundation, The Central European Culture Initiative 
Prize,Vídeň, Rakousko, Tranzit 03 a ceny Michala 
Ranného (Moravská galerie 2011).
Začátek její umělecké dráhy na začátku 90. let byl 
spojen s uměleckou skupinou Pondělí. Stala se ne-
přehlédnutelnou autorkou současné umělecké scé-
ny. Svými multimediálními díly nejrůznějších forem, 
v nichž se vždycky způsobem sobě vlastním dotýká 
problematiky jedince a jeho vztahu ke společnosti, si 
získala uznání nejen u nás, ale i v zahraničí.
V současné době vede ateliér intermediální tvorby na 
Akademii výtvarného umění v Praze.
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A-LOCI	
ART	SYMPOSIUM

Curator:	 Milena Dopitová
Description	:	 Art Symposium
Date:	 30/8–4/9/2016
Place:	 The Chopin House

The	first	year	of	the	A-Loci	art	sympo-
sium	will	offer	an	unusual	experience	
united	with	the	visual	arts.
For	 this	 year,	 the	 symposium	 has	
the	 title	 “Give	 beauty”,	 opening	 of	
objects	 and	 installations	 by	 Lenka	
Tyrpeklová,	 Dana	 Bartoníčková	 and	
Rudolf	Matějček	will	take	place	in	the	
Chopin	house	on	31.	8.	from	17	p.m.

Lenka Tyrpeklová has prepared the installation “Tak jindy? / Another time then?” 
based on a specific personal story. Through the “experience” she urges you to grasp and 
find a way, argues with faith in different directions and looks for a way how to go on. 
The installation consists of Plexiglas objects in magical colours, which in addition to 
the light communication contain audio recordings of male and female voices.
Dana Bartoníčková presents her “Zastavit, stát, výdech, nádech / Stop, stay, breathe in, 
breathe out” project. Moving objects record disruptions of the timeline. Despite the ob-
stacles, they maintain a smooth direction and movement. According to the author, the 
endless line represents a certain stereotype in the space from which we cannot run off. 
Limited movement in a small apartment, the way to work, a crowded diary and so on.
Rudolf Matějček has created a “Cultivator” object. The interactive steel-and-Plexiglas tool 
works on the principle of layering chains and cultivates Marienbad land. It is an activity that 
leads to targeted maintaining, modifying, perfecting, improving, upgrading anything – it 
should result in a better quality product, person, place, or soil microorganism. According 
to the author, this, in essence never-ending activity, makes the world a better place.
In the second part, Jan Nálepa and Jakub Jansa introduce their Missing Myth object, 
which will be located on the Rudolf spring colonnade. Missing Myth is an object para-
phrasing the hypertrophied and unbridled aesthetic of contemporary urban monu-
ments. By its vague reference it directly refers to the existence of automatic poetry 
machines and similar devices that intentionally increase the attractiveness of the place. 
Missing Myth is the symbiosis of a sculpture and a machine that renders non-existent 
Marienbad mythology as a place where the Film Festival was founded, which, how-
ever, became famous after it was moved to Carlsbad. Missing Myth is an attempt to 
supplement this historical gap.
The “Give beauty” theme is inspired by the genius loci of this place. The uniqueness of 
the place and time determines the choice of stories and events associated with them. 
Positive, fulfilling feeling takes many forms, from describable beauty to hidden, alter-
native, subconscious and content beauty or a fleeting elusive one…

Milena	Dopitová
Author of objects, installations, videos and photogra-
phs. Milena Dopitova is a graduate of the Academy 
of Fine Arts in Prague. She is the laureate of the fo-
llowing prizes – Pollock-Krasner Foundation in New 
York, The Central European Culture Initiative Prize in 
Vienna, Austria, Tranzit 03 and the Michal Ranny pri-
ze (Moravian Gallery 2011).

The beginning of Milena’s career falls into the ear-
ly nineties when she was a member of the Monday 
group. She became a prominent figure of the contem-
porary art scene. Milena Dopitova gained prominence 
at home and abroad with her multimedia artworks of 
many forms that repeatedly and characteristically 
touch themes of individuality and the individual’s re-
lation to society. 

Currently Milena Dopitova leads the studio of inter-
-media art at the Academy of Fine Arts in Prague.
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PAVEL	FUKSA	–	
VŠICHNI	UMŘEME	
A	PŮJDEME	
ZA	MYŠMA

Popis:	 výstava plakátů
Datum:	 29/8–4/9/2016
Místo:	 Kolonáda Ferdinandova pramene

Pavel Fuksa byl za rok 2016 zařazen do seznamu 200 nejlepších světových ilustrátorů. 
Spolupracoval s předními světovými agenturami i zajímavými klienty z celého světa, 
stejně jako s hudebními skupinami z Čech i zahraničí. Pracoval jako kreativní ředitel 
v  reklamních agenturách na třech kontinentech, vyhrál světové ceny všech barev za 
reklamu i design a v současnosti je na volné noze a pracuje pro klienty z celého světa 
ze svého gauče.
Je jedním z bývalých prezentujících na PechaKucha Night Mariánské Lázně a autor 
posledního plakátu, který sklidil velký úspěch.
Některé jeho projekty vzdáleně připomenou grafické práce Zdeňka Seydla, Jaroslava 
Švába nebo ilustrace Radima Maláta. Fuksa se ale ve svých ilustracích neomezuje jen 
na restaurování grafického stylu z počátku druhé poloviny minulého století, jak by se 
možná na první pohled mohlo zdát. Jeho počítačové grafiky jsou fúzí modernistické 
ilustrace spolu se současnými prvky grafického designu a typografie. Vypomáhá si také 
sofistikovaným používáním barevnosti, která se často pohybuje jen v omezených, přes-
ně vybraných odstínech. Spolu s  digitálně vytvořenou patinou, evokující „dobový“ 
ofsetový tisk, se jeho práci daří jistým způsobem překonávat nejen mantinely počíta-
čových monitorů, ale i hranice časového zařazení.
Ukázka jeho prací bude ke zhlédnutí od 29. 8. do 4. 9. 2016 v kolonádě Ferdinandova 
pramene.
Vytištěné plakáty ve formátu A1 budou k prodeji a jejich koupí můžete podpořit do-
provodný program Marienbad Film Festivalu a aktivity spolku Švihák.
 Výstava je prodejní.
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PAVEL	FUKSA	–	
WE	ALL	DIE	
AND	FOLLOW	MICE

Description:	 poster exhibition
Date:	 29/8–4/9/20166
Place:	 Ferdinand Spring Colonnade

For the year 2016, Pavel Fuksa was included in the list of the world’s 200 best illustra-
tors. He has collaborated with leading agencies and interesting clients from around 
the world, as well as with music groups from the Czech Republic and abroad. He has 
worked as a creative director in advertising agencies on three continents, won world 
awards of all colours for advertising and design, and is currently a freelancer that works 
for clients around the world from his couch.
He is one of the former presenters on PechaKucha Night Mariánské Lázně (PechaKu-
cha Marienbad Night) and author of the latest poster, which was a great success.

Some of his projects remotely recall the graphic work by Zdeněk Seydl, Jaroslav Šváb, 
or illustrations by Radim Malát, however, in his illustrations Fuksa does not confine 
himself to restoring the graphic style of the early second half of the last century as mi-
ght seem at first glance. His computer graphics are a fusion of modernist illustrations 
with contemporary elements of graphic design and typography. He also helps himself 
with a sophisticated use of colours which often move only in limited, precisely selected 
hues. Along with a digitally created patina evoking “contemporary” offset printing, his 
work manages somehow to overcome not only the boundaries of computer monitors, 
but also the limits of time inclusion.
An exhibition of his works will be on show from 29 August to 4 September 2016 on 
the Ferdinand spring colonnade.
Printed posters in A1 format will be available for sale and by buying them you can 
support the accompanying Marienbad Film Festival program and the activities of the 
Švihák (Dandy) association.
 It is a retail exhibition.
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PAVILON	
PETROHRADSKÁ
KOLEKTIV

Popis:	 instalace, symposium, diskuse, 
přednášky,

djs, koncerty
Datum:	 30/8–3/9/2016
Místo:	 Pavilon Rudolfova pramene

Za podpory Petrohradská kolektiv z.s. ve spolupráci s Marienbad Film Festival.
www.facebook.com/petrohradskakolektiv

www.facebook.com/jednadvatrigallery
www.petrohradskakolektiv.com

Přenesení živého prostoru a platformy pro vizuální a audiovizuální umění, která již po 
17 měsíců podporuje mladé tvůrce z UMPRUM, AVU, FAMU, FAVU, UJEP z Prahy 
10 – Vršovic do Mariánských Lázní.
Součástí programu zvukové a  prostorové instalace, projekce, přenesení autorských 
prezentací 1×1, které probíhají každý druhý týden v  JednaDvaTři Gallery, diskuse 
a odborné přednášky se zaměřením na současné umění.
1×1
Cyklus projekčních vernisáží 1×1 je zaměřený na videoart, animaci, dokument a au-
torský film. Vždy je věnován jednomu umělci, (který ho může pojmout jako formu se-
beprezentace nebo přednášky) po jeden večer. Cyklus je zaběhlý v JednaDvaTři Galle-
ry, která je součástí náplně spolku Petrohradská kolektiv.

Petrohradská	kolektiv
Spolek Petrohradská kolektiv z.s. je skupina mladých 
tvůrců a kreativců, která podporuje tvorbu čerstvé gene-
race umělců a snaží se vytvářet podmínky pro nové mezi- 
oborové spolupráce. Mezi realizované projekty patří 
ateliérový komplex v budově bývalé čokoládovny Pe-
trohradská 1. 2. 3. poskytující zázemí 58 tvůrcům, dále 
platformy zahrnující zahraniční rezidence, selektivní 
podporu výtvarných projektů, organizace externích 
výstav nebo galerie JednaDvaTři umístěnou přímo 
v objektu ateliérového komplexu.
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PAVILION	
PETROHRADSKÁ	
COLLECTIVE

Description:	 installations, symposium, debates, 
lectures, DJs, concerts

Date:	 30/8–3/9/2016
Place:	 Rudolf Spring Pavilion

Under the support of the Petrohradská collective interest
group in cooperation with the Marienbad Film Festival.

www.facebook.com/petrohradskakolektiv
www.facebook.com/jednadvatrigallery

www.petrohradskakolektiv.com

The Petrohradská collective interest group, in collaboration with the Marienbad Film 
Festival, presents “Petrohradská Pavilion”, the transfer of a living space and platform 
for visual and audio-visual arts that has been supporting young filmmakers at the 
School of Applied Arts (UMPRUM), AVU, FAMU, FAVU, and UJEP in Prague 
10 – Vršovice for 17 months.
The program includes sound and space installations, screenings, presentations, trans-
fer of author 1x1 presentations, which take place every other week in the JednaDvaTři 
Gallery, discussions and lectures focused on contemporary art.
1x1
The cycle of screening openings 1x1 focuses on video art, animation, documentary 
and author films. It is always dedicated to one artist (who may hold it as a form of 
self-presentation or lecture) for one night. The cycle runs in the JednaDvaTři Gallery, 
which is part of the content of the Petrohradská collective.

Petrohradská	Collective
The Petrohradská collective interest group is a group 
of young artists and creative people which supports 
the facture of a fresh generation of artists and tries to 
create conditions for new interdisciplinary cooperati-
on. The completed projects include a studio complex 
in a former chocolate factory, Petrohradská 1. 2. 3., 
providing a base for 58 artificers, as well as platfor-
ms including foreign residences, selective support for 
creative projects, the organization of external exhibiti-
ons, and the JednaDvaTři Gallery located directly in the 
studio complex.
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ANDROID	ASTEROID
Popis	/	Description:	 koncert / concert
Datum	/	Date:	 29/8/2016
Místo	/	Place:	 Kolonáda Ferdinandova pramene /

Ferdinand Spring Colonnade

Talentovaná formace Android Asteroid je jedním z nejzajímavějších projektů součas-
né tuzemské scény. Projekt pohybující se na hraně žánrů jako downtempo, hip-hop 
či new-jazz hudebně evokuje přelet přes galaxii jedné mysli. Jejich zvuk připomíná 
přílet gigantického hřibu tiše přistávajícího na vaší zahradě při úplňku. Živé akustic-
ké nástroje spolu dýchají v  hypnotickém post-hip-hopu s  minimalistickými akordy 
a bezstarostnými bicími, jež vytvářejí jejich charakteristický zvuk. Android Asteroid 
je projektem dvou českých producentů, kteří sestavili osmičlennou kapelu a namířili 
rovnou do slavných Abbey Road Studios a Red Bull Studios v Londýně, aby vytvořili 
dvě unikátní live sessions, kde hostují hiphopové legendy DJ Vadim a Yarah Bravo.

The talented group Android Asteroid is one of the most interesting projects on the 
contemporary domestic scene. The project moving on the edge of genres like downtem-
po, hip-hop and new-jazz, musically evokes a flight through the galaxy of one mind. 
Their sound reminds of the arrival of a giant mushroom softly landing in your garden 
during the full moon. Live acoustic instruments breathe together in a hypnotic post-
hip-hop with minimalist chords and carefree percussion that creates their distinctive 
sound. Android Asteroid is the project of two Czech producers who formed an eight-
member band and headed straight to the famous Abbey Road Studios and Red Bull 
Studios in London, where they created two unique live sessions with hip-hop legend 
DJ Vadim and Yarah Bravo playing as guests.
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W.W.W.	NEUROBEAT	
+	PAVEL	FAJT

KIESLOWSKI	
&	KITTCHEN
MEZI KONTAKTY TOUR

Popis	/	Description:	 koncert / concert
Datum	/	Date:	 1/9/2016
Místo	/	Place:	 Kolonáda Ferdinandova pramene /

Ferdinand Spring Colonnade

Popis	/	Description:	 koncert / concert
Datum	/	Date:	 3/9/2016
Místo	/	Place:	 Kolonáda Ferdinandova pramene /

Ferdinand Spring Colonnade

Kapela WWW vznikla v Praze na počátku devadesátých let. WWW byla jednou 
z prvních kapel experimentujících s rapem v ČR. V pozdějších letech začala pracovat 
s živými nástroji a od klasické rapové produkce se odklonila. Zakládající hudebník 
WWW Ondřej Anděra je filmový režisér a textař Lubomír Typlt je malíř. V roce 2006 
se WWW vrátili na scénu s debutovým albem Neurobeat vydaným pod nezávislým 
labelem BiggBoss. WWW volí cestu prezentace prostřednictvím autorské stylizace 
a definice hip-hopu jakožto prostoru pro autenticitu.   Hudba WWW originálně slu-
čuje postupy hip-hopu, industriálu, elektroniky a volné skladby. Texty Lubomíra Typl-
ta provokují posluchače, aby namáhal svou představivost, jejich naléhavost umocňuje 
široká škála básnických a fonetických prostředků. Texty Ondřeje Anděry využívají 
rytmické možnosti jazyka v abstraktní rovině. 

The WWW band was formed in Prague in the early nineties, i.e., in the period of the 
fall of the communist regime in former Czechoslovakia. WWW was one of the first 
bands experimenting with rap in the country. In later years, they began to work live with 
live instruments and departed from the classic rap production. In 2000, WWW inter-
rupted their activity and the members pursued other professions. The founding musi-
cian of WWW, Ondřej Anděra, is a  film director, the and songwriter Lubomír Typlt is 
a  painter. In 2006, WWW returned to the scene with their debut album, Neurobeat, 
released under the independent BiggBoss label. WWW chooses the path of presenta-
tion through the author’s  stylization and definition of hip-hop as a  space for authentic-
ity. Neurobeat was released as the second Czech double disc that contains author’s  video 
clip of the band. Visual creations of WWW are also presented in major art galleries. 
WWW’s  music uniquely combines the techniques of hip-hop, industrial, electronics 
and impromptu. Lyrics by Lubomír Typlt provoke the audience to strain their imagina-
tion; their urgency is enhanced by a  wide variety of poetic and phonetic means. Lyrics 
by Ondřej Anděra use rhythmic language options in the abstract sense.  WWW have 
been headliners at major music festivals in the Czech and Slovak republics several times.

Kieslowski je projekt o dvou lidech, o dvou hlasech a intimitě, která rezonuje mezi 
dvěma lidmi. Duo tvoří hudebník David Pomahač alias DKP (působil v kapelách Bez 
peří, Houpací koně nebo v doprovodné kapele Xaviera Baumaxy) a pianistka a zpěvač-
ka Marie Kieslowski (druhým jejím projektem je kapela Selective Mute).

Kittchen se narodil 1. května 2011. Když se na webových stránkách www.kittchen.cz  
objevila debutová lo-fi deska MENU. O chlapíkovi, co vystupuje v černé kuchařské 
masce a jeho postapokaliptickém industrial folku se začalo mluvit a deska byla no-
minována na cenu Vinyla. Na pódiu se Kittchen čím dál víc objevuje se spoluhrá-
čem Tomášem Neuwerthem. Další album RADIO (2013) už natáčejí spolu. Deska 
si kromě pochvalných recenzí odnáší hned tři nominace na Vinylu, Apollo a Anděla. 
A poslední cenu v kategorii Alternativa i vyhrává. V roce 2015 Kittchen spolupracuje 
s Dejvickým divadlem a Divadlem Komedie, kde na podzim pokřtí třetí album nazva-
né Kontakt.

Kieslowski is a project by two people, two voices and the intimacy that resonates between 
two people. The duo consists of musician David Pomahač, alias DKP (he played in Bez 
peří, Houpací koně and the accompanying band of Xavier Baumaxa) and pianist and 
singer Marie Kieslowski (her second project is the Selective Mute Band). 

Kittchen was born on May 1st 2011, when a debut lo-fi MENU disc appeared on 
the www.kittchen.cz website. People began speaking about the guy who performs in 
a black chef ’s mask and his post-apocalyptic industrial folk, and the disc was nomina-
ted for the Vinyl award. On stage, Kittchen increasingly appears with his teammate 
Tomáš Neuwerth. They have already recorded another album, RADIO (2013), to-
gether. Besides positive reviews, the disc had three nominations for Vinyl, Apollo, and 
Anděl, and was awarded the latter of them in the Alternative category. In 2015, Kit-
tchen cooperated with Dejvice Theatre and Comedy Theatre, where they christened 
their third album, Contact in Autumn.



ZÁPADOČESKÝ	
SYMFONICKÝ	
ORCHESTR	–
DÍVKA	V	MODRÉM
WEST BOHEMIAN SYMPHONY ORCHESTRA – 
GIRL IN BLUE

Popis	/	Description:	 koncert / concert
Místo	/	Place:	 Městské divadlo

Mariánské Lázně
Marienbad Municipal Theatre

Datum	/	Date:	 2/9/2016 − 19:30
Popis	/	Description:	 koncert / concert
Dirigent	/	Conductor: Martin Peschík
Autoři	hudby	/	Composers: J. Beneš

J. Stelibský 
S.E.Nováček

J. Traxler, J. Kalaš a další.
Zpěv	/	Singing: Iva Hošpesová – soprán 

Aleš Voráček – tenor

V Mariánských Lázních, sídlí nejstarší symfonický orchestr v českých zemích – Zápa-
dočeský symfonický orchestr (ZSO). Jeho historie je spjatá s počátkem zdejších lázní 
a jako rok vzniku stálého hudebního tělesa v Mariánských Lázních je udáván rok 1821.
Za tuto dlouhou dobu se zde vystřídalo mnoho dirigentů a hudebníků a orchestr pře-
stál různé změny. Poslední velká změna přišla v roce 2001, kdy se ZSO stal obecně pro-
spěšnou společností (o.p.s), jejímž zakladatelem je město Mariánské Lázně. Celoroční 
provoz orchestru sestává z abonentních symfonických koncertů. Během letní lázeňské 
sezony orchestr pravidelně vystupuje na kolonádě, tradiční je spolupráce s několika 
vysokými hudebními školami, z Prahy, Výmaru, Curichu, Norimberku ve formě diri-
gentských kurzů.

In the beautiful town of Marienbad in the heart of Europe resides the oldest sympho-
ny orchestra in the Czech Republic - the West Bohemia Symphony Orchestra (ZSO). 
Its history is linked to the beginning of the local spa, 1821 being the year when a per-
manent ensemble in Marienbad was formed.
Over this long period of time there have been many conductors and musicians and 
the orchestra has undergone various changes. The last big change came in 2001, when 
ZSO became a generally beneficial enterprise (o.p.s), the founder of which is the town 
of Marienbad. The year-round operation of the orchestra consists of subscription sym-
phonic concerts. During the summer spa season, the orchestra performs regularly on 
the colonnade; cooperation with several high schools of music in Prague, Weimar, 
Zurich and Nuremberg in conducting courses is a tradition as well. 
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MANAWORLD	DJS

ANIMAČNÍ	WORKSHOP
S	AEROŠKOLOU
ANIMATION WORKSHOP WITH AERO SCHOOL

Duo ManaWorld Djs, Dj Mojjo (Ondřej Urbanec) a Dj Atwork (Karel Vaněk) jsou 
zakladatelé mariánskolázeňské skupiny 100°C a  kreativní agentury ManaWorld.eu. 
Kombinují elektroniku s různými hudebními žánry. Pro Marienbad Film Festival si 
připravili i speciální vizuální projekce.

The duo ManaWorld DJs, DJ Mojjo (Ondřej Urbanec) and DJ Atwork (Karel Vaněk) 
are the founders of Marienbad band 100°C and creative agency ManaWorld.eu. They 
combine electronics with different musical genres. For the Marienbad Film Festival, 
they have also prepared special visual projections.

V animační dílně pražské Aeroškoly si můžete vytvořit svůj vlastní animovaný film. 
Není to těžké a zvládnou to nejměnší návštěvníci festivalu i dospělí s tvůrčí touhou. 
Animovat budeme klasickou stop motion technikou na našem speciálním animačním 
stole. Natočte si krátký pozdrav, animovanou pohlednici, videoklip nebo celý film 
s dramatickou zápetkou. Záleží jen na vás, kolik času budete chtít tvorbě věnovat.
Aeroškola je vzdělávací projekt pražského artového kina Aero. Výuce animace a filmu 
se věnuje již přes 9 let.

In the animation workshop of Prague Aeroškola you can create your own animated film. It 
is not hard to do and the smallest visitors to the festival and adults with a creative desire will 
manage. We will animate with the use of the classic stop motion technique on our special 
animation table. Shoot a short greeting, animated postcard, video clip or an entire movie 
with a dramatic plot. It’s up to you how much time you want to devote to your creation.
Aeroškola is an educational project of Prague’s art cinema Aero. They have been tea-
ching animation and film techniques for over 9 years.

Hrát	 bude	 Západočeský	 symfonický	
orchestr	 Mariánské	 Lázně	 pod	 tak-
tovkou	 dirigenta	 Martina	 Peschíka,	
který	 všechny	 písně	 pro	 orchesr	
zaranžoval.	 Zazní	 písně	 jako	 napří-
klad:	Dívka	v	modrém,	Oči	čokoládo-
vé,	Když	hvězdy	svítí,	Srdce	mé	ode-
šlo	za	tebou	atd.

The	 West	 Bohemian	 Symphony	
Orchestra	 of	 Marienbad	 will	 play	
under	 the	baton	of	conductor	Martin	
Peschík,	who	arranged	all	the	songs	
for	 the	 orchestra.	 They	 will	 play	
such	songs	as:	Dívka	v	modrém,	Oči	
čokoládové,	Když	hvězdy	svítí,	Srdce	
mé	 odešlo	 za	 Tebou	 (Girl	 in	 Blue,	
Chocolate	 Eyes,	 When	 the	 Stars	
Shine,	My	Heart	Left	for	You),	etc.

Popis	/	Description:	 DJ set
Datum	/	Date:	 2/9/2016
Místo	/	Place:	 Kolonáda Ferdinandova pramene /

Ferdinand Spring Colonnade

Popis	/	Description:	 workshop pro děti
Datum	/	Date:	 2/9/2016
Místo	/	Place:	 Kolonáda

Ferdinandova pramene /
Ferdinand Spring Colonnade



Popis	/	Description:	 komentované exkurze po 
Mariánských Lázních a okolí

Guided walks around Marienbad
and its surroundings

Datum	/Date:	 30/8 – 1/9/2016
Místo	/	Place:	 Festivalová Kolonáda Arnika

Festival colonnade Arnika

1/Příběhy pramenů v Mariánských Lázních / Stories of Marienbad springs 
2/Mariánské Lázně a fenomén Krakonoš / Marienbad and the phenomenon of Rübezahl
3/Výjimeční návštěvníci Mariánských Lázní / Exceptional visitors to Marienbad

ad. 2/Mariánské Lázně a fenomén Krakonoš
„Krakonoš? V  Mariánských Lázních? Nejste tam nějaký divný?“ Tak se neptají jen 
krkonošští patrioti, kteří hájí svého spravedlivého dědečka s fajfkou, ale také většina 
návštěvníků a bohužel i obyvatel Mariánských Lázní. Krakonoš stojí nad údolím lázní 
od roku 1905 a všichni mají za to, že jde o hrozný kýč a romanťárnu. U secesní budo-
vy „Marienbad Schloss Wellness Hotel Rübezahl“ začneme naši prohlídku do hloubi 
lázeňského ducha při jeho vzniku, ale především nahlédneme do skutečného mýtu, 
na který už všichni (nejen odsunutí sudetští Němci) zapomněli. Povíme si proč, zrov-
na Mariánské Lázně, jestli tu už nebylo něco před nimi, a podíváme se na tajemství 
Podhory, nedaleké vyhaslé sopky. Mohl by z  toho být slušný horor. (Nebo alespoň 
romantický milostný příběh.)

Marienbad and the phenomenon of Rübezahl
“Rübezahl? In Marienbad? You are weird there, aren’t you?” Not only patriots from 
the Giant Mountains defending their right-minded grandfather with a pipe, but most 
visitors and unfortunately even Marienbad inhabitants ask this question. Rübezahl has 
stood above the spa valley since 1905 and all consider it a terrible kitsch and romanti-
cism. At the Art Nouveau building of “Marienbad Schloss Wellness Hotel Rübezahl” 
we will start our tour into the depths of the spa spirit at the time of its beginning, but 
mainly look into the real myth already forgotten by everybody (not only the displaced 
Sudeten Germans). We will tell you why it is Marienbad in the first place, whether there 
had been something else before and look at the mystery of the Podhora, the extinct 
volcano nearby. This could make a decent horror (or a romantic love story at least).

Netradiční	komentované	cesty	lázně-
mi	 a	 jejich	 okolím,	 které	 by	 mohly	
posloužit	 jako	 námět	 k	 příštím	 scé-
nářům	filmů	z	prostředí	Mariánských	
Lázní.	 Neobávejte	 se	 formální	 pro-
hlídky	města,	 jakýkoli	podnět	v	prů-
běhu	 exkurze	 bude	 vítán	 a	 zapraco-
ván	do	programu.

Unconventional	 guided	 walks	 throu-
gh	 the	 spa	 and	 its	 surroundings,	
which	could	serve	as	a	theme	for	the	
next	 screenplays	 of	 films	 from	 the	
Marienbad	 environment.	 Do	 not	 be	
afraid	of	formal	tours	of	the	town;	any	
suggestion	 during	 the	 walk	 will	 be	
welcomed	and	 incorporated	 into	 the	
program.

MARIENBAD
V	SOUVISLOSTECH
MARIENBAD IN CONTEXT
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MARIENBAD	
FILM	FESTIVAL
OPEN	2016

Popis	/	Description:	 golfový turnaj /
golf tournament

Datum	/	Date:	 2/9/2016, 10:00
Místo	/	Place:	 Royal Golf Club Mariánské Lázně
Přihlášky	/	Contact: František Stejskal, 

stejskal7@gmail.co

Royal Golf Club Mariánské Lázně
Nejstarší golfové hřiště na českém území otvíral už v roce 1905 britský panovník Ed-
ward VII., který byl také prvním oficiálním členem místního klubu. V roce 2003 udě-
lila britská královna Alžběta II. hřišti titul Royal, tedy královské. V Mariánských Láz-
ních se rozprostírá osmnáctijamkové rovinaté hřiště skotského a irského typu začátku 
dvacátého století, které svou finální podobu dostalo v roce 1978. Jeho specialitou jsou 
malé greeny, které jsou však chráněny množstvím bunkerů. V nadmořské výšce kolem 
800 metrů je dnes k mání kompaktní areál, jehož součástí je kromě tradičních trénin-
kových ploch také devítijamkové cvičné hřiště pitch & putt. Hřiště navštívily a hrály 
zde legendy jako Ian Woosnam, Marc McNulty, Frank Nobilo, Roger Davis, Robert 
Allenby, Bernhard Langer a Rory Mcllroy.

Mariánské Lázně Royal Golf Club
The oldest golf course in the Czech Republic was opened back in 1905 by the British 
monarch Edward VII, who was also the first official member of the local club. In 2003, 
Queen Elizabeth II granted the course the right to use the title Royal Golf Club. In 
Marienbad, the eighteen-hole flat course of the Scottish and Irish type of the early 
twentieth century extends; it got its final appearance in 1978. Its specialty is small 
greens protected by a number of bunkers. At an altitude of around 800 meters, you 
will now find a compact area, which besides the traditional practice areas also includes 
a nine-hole training course & putt. The course has been visited and played on by such 
legends as Ian Woosnam, Marc McNulty, Frank Nobilo, Roger Davis, Robert Allenby, 
Bernhard Langer, and Rory Mcllroy.

Golfový	 turnaj	 u	 příležitosti	 konání	
mezinárodního	 filmového	 festivalu	
v	Mariánských	Lázních	je	příležitostí	
pro	 hosty	 festivalu	 si	 užít	 atmosfé-
ru	 Mariánských	 Lázní	 na	 greenech	
místního	 královského	 klubu.	 Turnaj	
je	 otevřen	 všem	 hostům	 festivalu	
s	festivalovým	Abonmá.

This	golf	 tournament	on	 the	occasi-
on	of	the	International	Film	Festival	
in	 Marienbad	 is	 an	 opportunity	 for	
festival	guests	 to	enjoy	 the	Marien-
bad	atmosphere	on	the	greens	of	the	
local	Royal	Club.	The	tournament	is	
open	to	all	guests	of	the	festival	with	
a	festival	subscription.



MAK	/	Mobilní
architektonická	kancelář
(MAK	/	Mobile	Architectural	Company)

Adam	Wlazel	a Kateřina	Vídenová přestavěli obytný 
karavan na architektonickou kancelář a podnikají s ním 
cesty po kraji. Nabízejí architektonické služby jednot-
livcům i zástupcům obcí. Zároveň sami staví instantní 
stavby a zásahy do veřejného prostoru. Projekt MAK 
(www.m-a-k.eu) je veden s cílem iniciovat proměnu 
míst a zájem obyvatel o životní prostor a kulturu.

Adam	Wlazel and Kateřina	Vídenová rebuilt a cara-
van into an architectural office and tour the region in 
it. They offer architectonic services to individuals and 
representatives of municipalities. At the same time, 
they build their own instant structures and actions in 
public spaces. The MAK project (www.m-a-k.eu) is run 
to initiate the transformation of places and the interest 
of people in living space and culture.
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FESTIVALOVÁ	
KOLONÁDA	ARNIKA
FESTIVAL COLONNADE ARNIKA

Projekt Nové kolonády v Mariánských Lázních vznikl jako doprovodná akce Marien-
bad Film Festivalu, jako podpora celého projektu v  jeho snaze o iniciaci kulturního 
života ve městě. Za víkend vytvořila skupinou dobrovolníků nový typicky lázeňský 
prostor s minimem prostředků a maximální atmosférou. Do hry se dostalo do té doby 
zcela nepřístupné místo s obrovským potenciálem uprostřed lázeňského středu města.
Novým mostkem přes vodu se nyní lze dostat na unikátní novou promenádu na břehu vod-
ní nádrže s fontánou. V noci je osvětlena a do vody ční mezi lekníny malé pobytové molo.
Nový prostor pro setkávání, odpočinek a kulturu v Mariánských Lázních!

The project of a  New Colonnade in Marienbad was founded as an accompanying 
event to the Marienbad Film Festival, as support for the whole project in its efforts 
to initiate cultural life in the town. Over one weekend, a group of volunteers created 
a new, typical spa area with minimal resources and maximum atmosphere. A previou-
sly completely inaccessible place with huge potential in the middle of the spa town 
centre got into the game. Via a new bridge over the water you can now get to a unique 
new promenade on the banks of a water basin with a fountain. At night it is lit and 
a small pier protrudes among water lilies.
A new space for meetings, recreation and culture in Marienbad!
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SMARAGD
VINOTÉKA  / WINE RESTAURANT

Smaragd je vinotéka a vinný bar, který doplňuje a rozšiřuje nabídku v Mariánských 
Lázních.
Velkolepá historie významných světových lázní je pro nás počátečním bodem a zdro-
jem každodenní inspirace. V našem městě jsme realizovali regionální koncept, podá-
váme zde vína ze střední Evropy, jejíž jsou Mariánské Lázně středem. Střední Evropa je 
regionem s bohatou vinařskou tradicí, která však není příliš známá.
Na zvědavého milovníka vín čekají skutečné klenoty: špičková tuzemská vína, klasický Ry-
zlink rýnský z Německa, Veltlínské zelené z Rakouska, Egri bikavér, Balatónský Juhfark 
a Tokajské Aszu. Zažijete domácí atmosféru v příjemném interiéru s milou obsluhou.
Zahraniční vína dovážíme přímo od producentů. Jsme otevřeni spolupráci s  hotely 
a restauracemi nejen v západních Čechách, ale i celé České republice. V našem portfo-
liu naleznete vína z malých rodinných vinařství i od renomovaných světově proslulých 
vinařů z Německa, Rakouska, Maďarska, Slovenska a Itálie.
Stali jsme se hrdým partnerem Marienbad Film Festivalu, protože věříme, že jedině 
společně dokážeme Mariánské Lázně zvýraznit na mapě světových lázeňských měst.

Smaragd is a wine shop and wine bar that complements and expands what Marienbad 
can offer.
The magnificent history of the world’s major spa is our starting point and a source of 
everyday inspiration. We realized a regional concept in our town; we serve wines from 
Central Europe the centre of which is Marienbad. Central Europe is a  region with 
a rich tradition of wine, which is not too well known though.
Real gems await curious wine lovers: high-end domestic wines, classic Riesling from Ger-
many, Gruner Veltliner from Austria, Egri Bikavér, Balaton Juhfark, and Tokaji Aszú. 
You will experience a homely atmosphere in a pleasant interior with pleasant service.
We import foreign wines directly from producers. We are open to cooperation with 
hotels and restaurants not only in Western Bohemia, but also throughout the Czech 
Republic. Our portfolio includes wines from small family wineries as well as world-
renowned winemakers from Germany, Austria, Hungary, Slovakia, and Italy.
We have become a proud partner of the Marienbad Film Festival because we believe 
that only together can we highlight Marienbad on the map of world spas.

Místo	/	Place:	 Ruská 72/10, 353 01
 Mariánské Lázně

Otevírací	doba	/	Open:	 12–24 hod.
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REALIZAČNÍ	TÝM
IMPLEMENTATION TEAM

PODĚKOVÁNÍ
ACKNOWLEDGMENTS

Zuzana Stejskalová
Markéta Monsportová
Jakub Felcman
David Tomáš Míka
Eva Vohnoutová
Jakub Vohnout
Viktorie Verbská

Jaroslav Řešetka
Daniel Konopáč
Tereza Cz Dvořáková
Klára Khine
Lucie Farková
Pavlína Macháčková
Milan Plešinger

Lenka Hůrková 
Edita Štrajtová
František Stejskal
Marie Monsportová
Magdaléna Aronová
Kateřina Sysalová
Eliška Stejskalová

Kateřina a Jakub Haverlantovi 
František Stejskal
Jakub Grosman
Anna Polívková 
David Folprecht
Miroslava Urbancová
Dalibor Urbanec
Ondřej Urbanec

Tereza Ďoubalová
Kateřina Vídenová
Adam Wlazel
Kryštof Zelenka
Vojtěch Franta
Anna Kopecká
Jiří Outrata
Tereza Filinová

Karolína Veselá
Radek Míka
Kristina Habenstreitová
Richard Švandrlík
Kristina Habenstreitová
Iveta Poslední
Marie Špičáková
Radek Teichman
a další
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PARTNEŘI	FESTIVALU
PARTNERS OF THE FESTIVAL

Marienbad
Association 
of Tourism 

1.	 Společenský	dům	Casino	
	 Reitenbergerova 95/4, 353 01 Mariánské Lázně

2.	 Malá	scena	domu	Chopin	
	 Hlavní 47/28, Dům Chopin, Mariánské Lázně, 353 01

3.	 Městské	divadlo	Mariánské	Lázně	
	 Třebízského 213/33, 353 01 Mariánské Lázně

4.	 Kino	Slavia	
	 Nerudova 437, 353 01 Mariánské Lázně

5.	 Kolonáda	Ferdinandova	pramene	
	 v parku u Anglická 271, 353 01 Mariánské Lázně

6.	 Kolonáda	Rudolfova	pramene	
	 kolonáda u Reitenbergerova 95/4, 353 01 Mariánské Lázně

7.	 Pavilon	Rudolfova	pramene	
 v parku u Anglická 271, 353 01 Mariánské Lázně

8.	 Festivalová	kolonáda	Arnika	
	 v parku vedle Hlavní tř. 81/10

LOKACE
LOCATIONS
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Jakub Vohnout

www.marienbadfilmfestival.com
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