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Cirkus

REŽIJA, SCENARIJ, MONTAŽA IN GLASBA
CHARLES CHAPLIN
FOTOGRAFIJA ROLAND TOTHEROH

Cirkus (The Circus)
Charlie Chaplin | ZDA | 1928 | 72 min | DCP (posneto na 35-mm filmski trak) |
slovenski podnapisi

IGRAJO CHARLES CHAPLIN, MERNA KENNEDY,
AL ERNEST GARCIA, HENRY BERGMAN,
HARRY CROCKER
PRODUKCIJA CHARLES CHAPLIN
(UNITED ARTISTS)

POVZETEK
Potepuh se odpravi v cirkus, kjer ga začne preganjati policija, saj misli, da je zmikavt.
Med begom se nepričakovano znajde sredi cirkuške arene in postane najbolj
priljubljena točka, ki navduši občinstvo, zato mu cirkuški upravnik ponudi delo.
Potepuh se zaljubi v upravnikovo hčer, vendar mora za njeno naklonjenost tekmovati
s postavnim vrvohodcem. Da bi ga prekosil in s tem osvojil dekletovo srce, se Charlie
še sam preizkusi na vrvi.
Za Cirkus je Chaplin na prvi podelitvi nagrad Ameriške filmske akademije –
današnjih oskarjev – prejel častno nagrado za režijo, scenarij, igro in produkcijo.
S svojo domiselno komičnostjo in brezčasnim humorjem je Cirkus postal eden
najdonosnejših nemih filmov vseh časov.

O AV TORJU
Charles Spencer Chaplin se je rodil leta 1889 v Londonu. Njegovo otroštvo je zaznamovala huda revščina v londonskih slumih; s polbratom Sydneyjem sta več let preživela
v delovni sirotišnici. Za igro nadarjeni Chaplin je kmalu unovčil svoje sposobnosti in
začel nastopati v plesnih skupinah, varietejih in gledališčih, leta 1906 pa se je pridružil
prestižni skupini Freda Karna, pod katerim se je razvil v nadarjenega komedijanta. Med
enim od gostovanj skupine v Ameriki je prejel ponudbo za delo in leta 1913 podpisal
pogodbo z New York Motion Picture Company. Naslednje leto se javnosti prvič predstavi
v kultni opravi Potepuha, ki je postal hollywoodska ikona. Občinstvo je zabaval z več
kot osemdesetimi uspešnicami, na primer Cirkus, Luči velemesta (City Lights, 1931),
Moderni časi (Modern Times, 1936) in Veliki diktator (The Great Dictator, 1940). Leta
1952 so mu zaradi političnih prepričanj po obisku Evrope prepovedali vstop v ZDA.
Preselil se je v Švico, kjer je umrl na božični dan leta 1977.
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Veliki
diktator

REŽIJA, SCENARIJ IN GLASBA
CHARLES CHAPLIN
MONTAŽA WILLARD NICO, HAROLD RICE,

Veliki diktator (The Great Dictator)
Charlie Chaplin | ZDA | 1940 | 125 min | DCP (posneto na 35-mm filmski trak) |
slovenski podnapisi

MEREDITH WILSON
FOTOGRAFIJA KARL STRUSS, ROLAND TOTHEROH
IGRAJO CHARLES CHAPLIN, MERNA KENNEDY,
AL ERNEST GARCIA, HENRY BERGMAN,
HARRY CROCKER
PRODUKCIJA CHARLES CHAPLIN
(UNITED ARTISTS)

POVZETEK
Med prvo svetovno vojno poškodovani brivec se po dolgih letih zdravljenja v bolnišnici
vrne v domače mesto. Njegovo zaprašeno brivnico krasijo sovražni grafiti. Med
njegovo odsotnostjo so se razmere povsem spremenile – na oblast se je zavihtel
diktator Adenoid Hynkel, čigar jurišniki preganjajo judovskega brivca in nadlegujejo
celotno judovsko skupnost. A brivca in diktatorja, ki sta si na zunaj izjemno podobna,
po nesreči zamenjajo, in brivec se znajde na govorniškem odru, z možnostjo, da za
vedno spremeni svet.
Veliki diktator, Chaplinov prvi v celoti zvočni film, je prelomna satira, kritika nacizma
in diktature. Film je leta 1941 Chaplinu prinesel pet nominacij za nagrado Ameriške
filmske akademije.

O AV TORJU
Charles Spencer Chaplin se je rodil leta 1889 v Londonu. Njegovo otroštvo je zaznamovala huda revščina v londonskih slumih; s polbratom Sydneyjem sta več let preživela
v delovni sirotišnici. Za igro nadarjeni Chaplin je kmalu unovčil svoje sposobnosti in
začel nastopati v plesnih skupinah, varietejih in gledališčih, leta 1906 pa se je pridružil
prestižni skupini Freda Karna, pod katerim se je razvil v nadarjenega komedijanta. Med
enim od gostovanj skupine v Ameriki je prejel ponudbo za delo in leta 1913 podpisal
pogodbo z New York Motion Picture Company. Naslednje leto se javnosti prvič predstavi
v kultni opravi Potepuha, ki je postal hollywoodska ikona. Občinstvo je zabaval z več
kot osemdesetimi uspešnicami, na primer Cirkus, Luči velemesta (City Lights, 1931),
Moderni časi (Modern Times, 1936) in Veliki diktator (The Great Dictator, 1940). Leta
1952 so mu zaradi političnih prepričanj po obisku Evrope prepovedali vstop v ZDA.
Preselil se je v Švico, kjer je umrl na božični dan leta 1977.
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Dvojno
Veronikino
življenje

REŽIJA KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI
SCENARIJ KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI,
KRZYSZTOF PIESIEWICZ

Dvojno Veronikino življenje (La double vie de Véronique)
Krzysztof Kieślowski | Francija | Poljska | 1991 | 98 min | DCP (posneto na 35-mm
filmski trak) | slovenski podnapisi

FOTOGRAFIJA SŁAWOMIR IDZIAK
MONTAŽA JACQUES WITTA
GLASBA ZBIGNIEW PREISNER
IGRAJO IRÈNE JACOB, KALINA JĘDRUSIK,
HALINA GRYGLASZEWSKA
PRODUCENTI RYSZARD CHUTKOWSKI,
LEONARDO DE LA FUENTE, BERNARD-P. GUIREMAND
PRODUKCIJA SIDÉRAL PRODUCTIONS, CANAL+

POVZETEK
V dveh mestih, na dveh koncih sveta, sta se istega dne ob isti uri rodili deklici.
Weronika živi na Poljskem, Veronique pa v Franciji. Ko sta bili stari tri leta, se je
prva opekla na razbeljenem štedilniku, druga pa je v zadnjem hipu umaknila roko.
Weronika je sopranistka v pevskem zboru, Veronique pa učiteljica glasbe. Weronika
je sprejeta na prestižno glasbeno šolo, a se med prvim nastopom zgrudi in umre. V
istem trenutku se življenje Veronique nepričakovano spremeni …

(LE STUDIO CANAL+), KOPRODUKCIJA ZESPOL
FILMOWY “TOR” (TOR PRODUCTION), NORSK FILM

V Cannesu večkrat nagrajeni film z izjemno fotografijo Sławomir Idziaka, mojstrsko
glasbo Zbigniewa Preisnerja in blestečo Irène Jacob v dvojni glavni vlogi je poleg
Dekaloga (1989) in trilogije Tri barve (Trois couleurs, 1993–1994) eden od
ustvarjalnih vrhuncev Krzysztofa Kieślowskega.

O AV TORJU
Krzysztof Kieślowski se je rodil leta 1941 v Varšavi. Pri šestnajstih se je vpisal na
šolo za gledališke tehnike, ki jo je vodil njegov sorodnik. Želel si je postati gledališki
režiser, vendar ni imel zadostne izobrazbe, zato se je odločil za študij filma. Po
dveh zavrnitvah se mu je v tretje uspelo vpisati na Filmsko šolo v Lodžu. Svojo
filmsko kariero je začel z družbenokritičnimi dokumentarci o vsakdanjem življenju
prebivalcev mest, delavcev in vojakov. Njegov prvi igrani celovečerec Personel je
nastal leta 1975, nato pa je leta 1989 za poljsko televizijo posnel kultno serijo
desetih filmov Dekalog, v kateri se prebivalci varšavskih stolpnic soočajo z moralnimi
dilemami. Sledile so mednarodne koprodukcije Dvojno Veronikino življenje ter Modra
(Trois couleurs: Bleu, 1993), Bela (Trois couleurs: Blanc, 1994) in Rdeča (Trois
couleurs: Rouge, 1994). Umrl je leta 1996 med operacijo srca po srčnem napadu.
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Žepar

REŽIJA IN SCENARIJ ROBERT BRESSON
FOTOGRAFIJA LÉONCE-HENRI BUREL
MONTAŽA RAYMOND LAMY

Žepar (Pickpocket)
Robert Bresson | Francija | 1959 | 75 min | DCP (posneto na 35-mm filmski trak) |
slovenski podnapisi

GLASBA JEAN-BAPTISTE LULLY
IGRAJO JEAN PELEGRI, MARIKA GREEN,

POVZETEK

MARTIN LASALLE
PRODUCENTKA AGNÈS DELAHAIE
PRODUKCIJA COMPAGNIE CINÉMATOGRAPHIQUE
DE FRANCE

Žeparja Michela zaradi pomanjkanja dokazov izpustijo iz zapora. Ponudi se mu
priložnost, da ponovno premisli o svojem življenju in o nemoralnosti kriminala. Toda
kmalu po izpustitvi mu umre mati. Kljub prigovarjanju prijateljev se znova vrne v svet
drobnih zločinov, saj ugotovi, da je to edino, v čemer je dober, in da se le tako lahko
izrazi.
Žepar je prvi film Roberta Bressona, za katerega je režiser sam napisal tudi scenarij.
Veličastna mojstrovina z nedvomno unikatnim avtorskim pečatom, za katero je bil
Bresson leta 1960 na Berlinalu nominiran za zlatega medveda.

O AV TORJU
Robert Bresson, rojen leta 1901 v Franciji, je svojo umetniško pot začel kot slikar.
V vlogi scenarista se je prvič preizkusil leta 1934 pri kratkem filmu Affaires
publiques. Med drugo svetovno vojno je bil več kot leto dni v vojnem ujetništvu in
ta izkušnja je zaznamovala tudi njegov filmski opus. Leta 1943 se je predstavil z
režijskim prvencem Angeli greha (Les anges du péché), s filmom Dnevnik vaškega
župnika (Journal d’un curé de campagne, 1951) pa je prvič uveljavil svoj značilni
minimalistični slog, s katerim se je v zgodovino filma zapisal kot eden najbolj izvirnih
režiserjev vseh časov. Umrl je v Parizu leta 1999.
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400
udarcev

REŽIJA FRANÇOIS TRUFFAUT
SCENARIJ FRANÇOIS TRUFFAUT, MARCEL MOUSSY
FOTOGRAFIJA HENRI DECAË

400 udarcev (Les quatre cents coups)
François Truffaut | Francija | 1959 | 99 min | DCP (posneto na 35-mm filmski trak)
| slovenski podnapisi

MONTAŽA MARIE-JOSÈPHE YOYOTTE
GLASBA JEAN CONSTANTIN
IGRAJO JEAN-PIERRE LÉAUD, CLAIRE MAURIER,
ALBERT RÉMY, GUY DECOMBLE, PATRICK AUFFAY
PRODUCENT FRANÇOIS TRUFFAUT
PRODUKCIJA LES FILMS DU CARROSSE, SÉDIF
PRODUCTIONS

POVZETEK
Zgodba dvanajstletnega Antoina se začne, ko mu v šoli naložijo kazensko domačo
nalogo, ki mu je ne uspe opraviti. Naslednjega dne si zato ne upa v šolo in skupaj
z najboljšim prijateljem Renéjem odkrijeta radosti »špricanja«. Istega večera zasači
svojo mater v objemu neznanca. Prizor ga tako iztiri, da pobegne od doma in se
znajde na policijski postaji, nato pa še v centru za prestopnike. Avtobiografska
naracija prikaže težavno odraščanje dečka v svetu odraslih.
Za 400 udarcev, enega najlepših filmov o odraščanju, je bil Truffaut leta 1959
nagrajen v Cannesu, in to kljub dejstvu, da so mu le leto dni prej prepovedali
udeležbo zaradi njegovih kritičnih izjav o obrabljenosti festivala.

O AV TORJU
Leta 1932 rojeni Truffaut je eden od utemeljiteljev francoskega novega vala.
Odraščal je v Parizu pri starih starših, saj mati in očim nista želela, da bi živel z
njima. Pred neurejenimi družinskimi razmerami je bežal v kino, pozneje pa je pod
mentorstvom filmskega kritika Andréja Bazina začel pisati za slovito revijo Cahiers du
Cinéma, v kateri je nasprotoval rigidnim pravilom tradicionalnega francoskega filma
in razvijal teorijo avtorskega filma. V več kot četrt stoletja filmskega ustvarjanja je
režiral kultne in mnogokrat nagrajene filmske naslove, kot so 400 udarcev, Jules in
Jim (Jules et Jim, 1962), Ukradeni poljubi (Baisers volés, 1968) in Zadnji metro (Le
Dernier Métro, 1980), ukvarjal pa se je tudi z igro in filmsko kritiko. Zaradi raka na
možganih je umrl leta 1984, star komaj 52 let.
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Brez
strehe in
zakona

REŽIJA IN SCENARIJ AGNÈS VARDA
FOTOGRAFIJA PATRICK BLOSSIER
MONTAŽA PATRICIA MAZUY, AGNÈS VARDA

Brez strehe in zakona (Sans toit ni loi)
Agnès Varda | Francija | 1985 | 106 min | DCP (posneto na 35-mm filmski trak) |
slovenski podnapisi

GLASBA JOANNA BRUZDOWICZ
IGRAJO SANDRINE BONNAIRE, MACHA MÉRIL,
STÉPHANE FREISS, YOLANDE MOREAU
PRODUCENT OURY MILSHTEIN
PRODUKCIJA CINÉ TAMARIS, FILMS A2

POVZETEK
Pozimi na jugu Francije v jarku najdejo zaledenelo telo mlade ženske, potepuhinje.
Skozi intervjuje in spomine ljudi, ki so jo srečali, sledimo njenim zadnjim tednom
pred smrtjo, ko sama šotori in spoznava neznance z obrobja družbe: v zapuščenem
dvorcu kadi hašiš z drugim potepuhom, zaljubi se v tunizijskega delavca in z njim
obrezuje vinsko trto, nekaj časa živi na dvorišču hiše hipijevskega para ... Čeprav jo
mnogi poskušajo usmeriti na pravo pot, je njeno potepuško življenje zavestna izbira,
iskanje svobode.
Brez strehe in zakona je eno najbolj znanih del belgijsko-francoske režiserke.
Močna in uporniška protagonistka, slikovita fotografija in nenavaden nabor likov s
francoskega podeželja so leta 1985 filmu prinesli tri nagrade na Beneškem filmskem
festivalu.

O AV TORICI
Režiserka, fotografinja in kiparka Agnès Varda, rojena leta 1928, je med drugo
svetovno vojno z družino odraščala na ladji v mestu Sète v Franciji, nato pa se je
šolala v Parizu, kjer je na prestižni Sorbonni diplomirala iz psihologije in književnosti.
Njen prvi film, La Pointe Courte, je nastal leta 1954 in je nemudoma požel pohvale
priznanih piscev revije Cahiers du Cinéma in utemeljiteljev francoskega novega vala.
Varda tako velja za pionirko gibanja, četudi je s svojim nekonvencionalnim slogom
ostajala na njegovem obrobju. Bila je tudi politično aktivna v družbenih gibanjih
šestdesetih in sedemdesetih let, feministka in borka za reproduktivne pravice žensk.
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Antoine
in Colette

REŽIJA IN SCENARIJ FRANÇOIS TRUFFAUT
FOTOGRAFIJA RAOUL COUTARD
MONTAŽA CLAUDINE BOUCHÉ

Antoine in Colette (Antoine et Colette)
François Truffaut | Francija | 1962 | 32 min | DCP (posneto na 35-mm filmski trak)
| slovenski podnapisi

GLASBA GEORGES DELEURE
IGRAJO JEAN-PIERRE LÉAUD, MARIE-FRANCE
PISIER, PATRICK AUFFAY
PRODUCENT PHILIPPE DUSSART
PRODUKCIJA ULYSSE PRODUCTIONS
(KASNEJE LES FILM DE CAROSSE)

POVZETEK
Preprosta ljubezenska zgodba, v kateri naslovni junak filma (sedaj sedemnajstletni
Antoine – Jean-Pierre Léaud iz filma 400 udarcev) živi v revni samski sobi, kjer posluša
opere in klasično glasbo, preživlja pa se kot delavec v tovarni gramofonskih plošč. Še
vedno prijateljuje z Renéjem (sošolcem iz 400 udarcev), v čigar družbi na koncertu
mladih glasbenikov opazi srednješolko Colette, v katero se zaljubi na prvi pogled.
Skuša se ji približati, neutrudno ji dvori in se celo preseli v stanovanje nasproti nje.
Vendar mladenka do njega ne goji romantičnih čustev, kar postane dokončno jasno, ko
jo na koncert, na katerega jo je želel peljati Antoine, odvede starejši mladenič.
Antoine in Colette je sestavni del omnibusa Ljubezen pri dvajsetih (L’amour à vingt
ans, 1962), za katerega so poleg Truffauta filme prispevali še Renzo Rossellini,
Shintaro Ishihara, Marcel Ophüls in Andrzej Wajda. Truffautov in Wajdov prispevek po
mnenju kritike predstavljata vrhunca tega filmskega kolaža.

O AVTORJU
Leta 1932 rojeni Truffaut je eden od utemeljiteljev francoskega novega vala.
Odraščal je v Parizu pri starih starših, saj mati in očim nista želela, da bi živel z
njima. Pred neurejenimi družinskimi razmerami je bežal v kino, pozneje pa je pod
mentorstvom filmskega kritika Andréja Bazina začel pisati za slovito revijo Cahiers du
Cinéma, v kateri je nasprotoval rigidnim pravilom tradicionalnega francoskega filma
in razvijal teorijo avtorskega filma. V več kot četrt stoletja filmskega ustvarjanja je
režiral kultne in mnogokrat nagrajene filmske naslove, kot so 400 udarcev, Jules in
Jim (Jules et Jim, 1962), Ukradeni poljubi (Baisers volés, 1968) in Zadnji metro (Le
Dernier Métro, 1980), ukvarjal pa se je tudi z igro in filmsko kritiko. Zaradi raka na
možganih je umrl leta 1984, star komaj 52 let.

www.kinoteka.si

Slovenska kinoteka
filmski muzej
Miklošičeva 28, Ljubljana

General

REŽIJA IN SCENARIJ BUSTER KEATON,
CLYDE BRUCKMAN
FOTOGRAFIJA DEV JENNINGS

General (The General)
Buster Keaton | ZDA | 1927 | 79 min | DCP (posneto na 35-mm filmski trak) |
slovenski podnapisi

MONTAŽA J. SHERMAN KELL, BUSTER KEATON
GLASBA WILLIAM P. PERRY
IGRAJO BUSTER KEATON, MARION MACK,
GLEN CAVENDER
PRODUCENT BUSTER KEATON, JOSEPH M. SCHENCK
PRODUKCIJA BUSTER KEATON PRODUCTIONS

POVZETEK
Buster Keaton igra Johnnyja Graya, strojevodjo lokomotive »General«, ki ga v času
ameriške državljanske vojne konfederacijska armada noče vpoklicati v svoje vrste,
saj se jim zdi koristnejši kot voznik lokomotive. Njegovo dekle Annabelle Lee sklepa,
da se izogiba naboru, ker je strahopetec, in vztraja, da ga noče videti, dokler ne
bo oblekel uniforme. A splet naključij mu omogoči, da dokaže izjemen pogum, ko
reši tako svojo lokomotivo kakor dekle, ki so ju ugrabili vohuni sovražnikove vojske.
Tako smo priča neverjetnemu pregonu, v katerem Keaton s pomočjo vrste prevoznih
sredstev in naprav lovi svoji »dve ljubezni«.
General, ki po prepričanju Orsona Wellesa predstavlja »[n]ajvečjo komedijo vseh
časov, največji film, kadarkoli posnet o državljanski vojni, in nemara največji film vseh
časov«, po mnenju Keatonovih preučevalcev med vsemi režiserjevimi filmi najbolje
odraža njegovo osebnost.

O AVTORJU
Ameriški cineast in komik Buster Keaton (1895–1966) se, skupaj s Charlesom
Chaplinom, Harryjem Langdonom in Haroldom Lloydom, uvršča med nesporne
velikane neme burleskne komedije (slapstick). Čeprav se je v filmsko zgodovino in
zavest gledalcev usidrala predvsem njegova podoba »nemega filmskega klovna«,
je slovel kot celovita avtorska osebnost. Keaton si je sloves pridobil na osnovi t. i.
mehaničnih gagov, v katerih se je spopadal z lokomotivami, avtomobili, parniki in
celo vrsto drugih izumov moderne dobe. Njegov izjemni ustvarjalni prijem je temeljil
na prepričanju, da mora vse aktivnosti izvajati sam, saj je pristno delo telesa tisto, ki
predstavlja neustavljiv vir smeha in komičnega.
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Kje je
hiša
mojega
prijatelja?

REŽIJA, SCENARIJ IN MONTAŽA ABBAS KIAROSTAMI
FOTOGRAFIJA FARHAD SABA
GLASBA AMINE ALLAH HESSINE

Kje je hiša mojega prijatelja? (Khane-ye doust kodjast?)
Abbas Kiarostami | Iran | 1987 | 87 min | DCP (posneto na 35-mm filmski trak) |
slovenski podnapisi

IGRAJO KHEDA BARECH DEFAI, AHMED AHMED
POOR, BABEK AHMED POOR
PRODUCENT ALI REZA ZARRIN

POVZETEK
Na iranskem podeželju osnovnošolec Ahmed po napornem pouku, pri katerem učitelj
učencem zagrozi, da bo tisti, ki naslednji dan ne bo imel domače naloge, izključen iz
šole, zgrožen ugotovi, da je v svojo torbo pomotoma pospravil tudi sošolčev zvezek.
Ahmed se zato kljub nasprotovanju staršev odpravi čez hribe v sosednjo vas, kjer naj
bi živel sošolec, vendar imajo tam vse ulice in vsi ljudje ista imena. Osebna drama
vztrajnega dečka se vse bolj stopnjuje, saj je neomajen v odločitvi, da prijatelj ne
sme biti žrtev njegove neprevidnosti. Ob Ahmedovem prizadevanju se izriše izčrpen
portret ruralne iranske družbe in poglobljena prispodoba pomena zavedanja o osebni
odgovornosti.
Kje je hiša mojega prijatelja? predstavlja vrhunec tistega segmenta opusa Abbasa
Kiarostamija, v katerem se je posvečal otrokom, njihovi duši, hrepenenjem,
strahovom, nedolžnosti in človečnosti. Film je bil na festivalu v Locarnu nagrajen z
bronastim levom, prejel pa je tudi nagrado žirije FIPRESCI.

O AVTORJU
Iranski cineast Abbas Kiarostami (1940–2016) je filmsko pot začel kot oglaševalec
in nadaljeval s snemanjem kratkih poučnih otroških filmov. Njegova svetovna
prepoznavnost se je začela zlasti po osvojitvi zlate palme na festivalu v Cannesu za
film Okus češnje (Ta’m e guilass) leta 1997. Kiarostamijeva ustvarjalnost predstavlja
jedro »novega iranskega filma«. Z značilnim avtorskim prijemom, na meji med
igranim in dokumentarnim dispozitivom, se je tankočutno poglabljal v duh iranskega
človeka in družbe ter zlasti v usode žensk pod jarmom šeriatskega prava. Ob smrti,
ki ga je doletela v Parizu, je filmski zgodovini zapustil enega najbolj samosvojih
kinematografskih opusov.
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Cherbourški
dežniki

REŽIJA IN SCENARIJ JACQUES DEMY
FOTOGRAFIJA JEAN RABIER
MONTAŽA ANNE-MARIE COTRET, MONIQUE TEISSEIRE

Cherbourški dežniki (Les Parapluies de Cherbourg)
Jacques Demy | Francija, Nemčija | 1964 | 91 min | DCP (posneto na 35-mm
filmski trak) | slovenski podnapisi

GLASBA MICHEL LEGRAND
IGRAJO CATHERINE DENEUVE, NINO CASTELNUOVO,
ANNE VERNON
PRODUCENT MAG BODARD
PRODUKCIJA LANDAU RELEASING CORPORATION

POVZETEK
Dvajsetletni mehanik Guy in sedemnajstletna Geneviève se zaljubita. Geneviève dela
v elegantnem, a obubožanem butiku dežnikov svoje ovdovele matere. Večer preden
Guy odide na dvoletno služenje vojske v Alžirijo, se z Geneviève ljubita. Dekle zanosi
in mora se odločiti: bo čakala na vrnitev ljubljenega ali sprejela ponudbo poroke z
bogatim trgovcem z diamanti?
Mojstrsko delo, v katerem igralci dialoge pojejo, je z besedami režiserja film v
pesmi. Ljubezenski muzikal v živih barvah, z odlično glasbo Michela Legranda in
prvo veliko filmsko vlogo Catherine Deneuve je leta 1964 na festivalu v Cannesu
prejel zlato palmo.

O AVTORJU
Jacques Demy se je rodil leta 1931 v Pontchâteauju v Franciji. Že od ranega otroštva
se je zanimal za filmsko umetnost. Študiral je na Šoli za lepe umetnosti v Nantesu
in Tehniški šoli za fotografijo in film v Parizu. Je eden od predstavnikov francoskega
novega vala s prepoznavnim, stiliziranim slogom, ki spaja razkošno, barvno nasičeno
vizualno podobo z vsakdanjimi zgodbami. Kariero je začel z Lolo (1961), največji
kritiški in komercialni uspeh pa je doživel s tretjim celovečercem Cherbourški dežniki.
Med njegova najpomembnejša dela sodi tudi film Mlada dekleta iz Rocheforta (Les
Demoiselles de Rochefort, 1967), hommage muzikalom v produkciji MGM. Poročen
je bil z znano režiserko Agnes Varda, umrl pa je leta 1990.
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Noč živih
mrtvecev

REŽIJA, FOTOGRAFIJA IN MONTAŽA
GEORGE A. ROMERO
SCENARIJ JOHN A. RUSSO, GEORGE A. ROMERO

Noč živih mrtvecev (Night of the Living Dead)
George A. Romero | ZDA | 1968 | 96 min | DCP (posneto na 35-mm filmski trak) |
slovenski podnapisi

IGRAJO DUANE JONES, JUDITH O‘DEA,
KARL HARDMAN
PRODUCENTA RUSSELL W. STREINER,
KARL HARDMAN
PRODUKCIJA IMAGE TEN

POVZETEK
Med obiskom ruralnega pokopališča, kjer je pokopan njun oče, sestra in brat,
Barbra in Johnny, opazita čudaško postavo, ki se motovili med nagrobniki. Barbra
je preplašena, Johnny se iz njenega strahu norčuje, vendar ga dobra volja mine, ko
se opotekajoče bitje izkaže za krvoločnega oživelega mrtveca, lačnega človeškega
mesa. Živi mrtvec Johnnyja ubije, Barbra pa se v paniki zateče na sosednjo kmetijo,
kjer se ji kmalu pridruži Ben, ki je prišel na kmetijo povprašat za bencin. Medtem ko
se Ben trudi hišo zavarovati pred vdorom mrtvecev, z Barbro presenečena ugotovita,
da se v kleti hiše skriva še pet ljudi. Ne mine dolgo, preden tudi med ubežniki ne
vzniknejo prepiri, kar le še oklesti njihove možnosti za preživetje.
Prelomno delo ameriškega neodvisnega filma šestdesetih, ki lastnoročno spočne
žanr zombijade, kot ga poznamo danes, se je začelo kot neodvisna produkcija z
nizkim proračunom in neznanim režiserjem ter preraslo v kultno klasiko.

O AVTORJU
George A. Romero se je rodil leta 1940 v New Yorku. Po diplomi na Univerzi
Carnegie-Mellon v Pittsburghu je snemal kratke filme in oglase, nato pa je s prijatelji
ustanovil lastno produkcijsko hišo. Zaslovel je prav s filmom Noč živih mrtvecev, ki je
postal eden najbolj vplivnih in donosnih filmov vseh časov, sledilo pa mu je kar pet
nadaljevanj: Zora živih mrtvecev (Dawn of the Dead, 1978), Dan živih mrtvecev (Day
of the Dead, 1985), Dežela živih mrtvecev (Land of the Dead, 2005), Dnevnik živih
mrtvecev (Diary of the Dead, 2007) in Preživetje živih mrtvecev (Survival of the Dead,
2009). Preizkusil se je tudi v drugih žanrih, a se je v zgodovino zapisal predvsem kot
oče zombijevskih filmov. Umrl je leta 2017 v Kanadi.
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Tišina

SCENARIJ, REŽIJA IN MONTAŽA
MOHSEN MAKHMALBAF
FOTOGRAFIJA EBRAHIM GHAFORI

Tišina (Sokut)
Mohsen Makhmalbaf | Iran, Tadžikistan, Francija | 1998 | 76 min | DCP (posneto
na 35-mm filmski trak) | slovenski podnapisi

IGRAJO TAHMINEH NORMATOVA, NADEREH
ABDELAHJEVA, GOIBIBI ZIADOLAHJEVA
PRODUCENT MARIN KARMITZ
PRODUKCIJA MAKHMALBAF PRODUCTIONS,
MK2 PRODUCTIONS

POVZETEK
Slepi Koršid živi s svojo materjo v hiši ob reki nekje v Tadžikistanu. Vsako jutro
ju obišče lastnik hiše in terja najemnino. Če Koršidu ne bo uspelo zaslužiti za
najemnino, bosta z mamo pristala na cesti. Ker ima zelo občutljiv sluh, dobi delo
uglaševalca novih glasbenih inštrumentov. Mama mu svetuje, naj si na poti na delo
zamaši ušesa, da ga privlačni zvoki ne bi speljali s poti. A Koršid se ne more upreti
dobri glasbi in zapeljivi zvoki ga vsak dan odpeljejo na nove kraje.
Poetična drama, polna sufijskega simbolizma. Na videz preprost film ponudi globok
vpogled v iransko kulturo in način razmišljanja ter ustvari svet, v katerem se brišejo
meje med resničnim in neresničnim, svet, ki je hkrati osupljiv, lep in tudi izjemno
zapleten.

O AVTORJU
Mohsen Makhmalbaf se je rodil leta 1957 v Teheranu. Velja za enega od začetnikov
in glavnih protagonistov iranskega novega vala. Njegovi filmi so bili predvajani in
nagrajevani na najprestižnejših mednarodnih festivalih; film Kandahar (Safar-e
Ghandehar, 2001), ki je prejel tudi cansko zlato palmo, je revija Time uvrstila na
seznam 100 najboljših filmov vseh časov. Makhmalbafova filmografija nastavlja
zrcalo iranski družbi in kulturi. Vsi njegovi filmi in knjige so v Iranu prepovedani
– prepovedano je celo omenjati njegovo ime. Kmalu po izvolitvi Mahmouda
Ahmadinedžada leta 2005 je zapustil Iran in se po nekaj letih selitev po svetu
naposled ustalil v Londonu.
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Dokler
morje ne
postane
modro

REŽIJA JIA ZHANG-KE
SCENARIJ JIA ZHANG-KE, WAN JIAHUAN

Dokler morje ne postane modro (Yi zhi you dao hai shui bian lan)
Jia Zhang-ke | Kitajska | 2020 | 112 min | DCP | slovenski podnapisi

FOTOGRAFIJA YU LIK-WAI
MONTAŽA ZHANG YANG
NASTOPAJO DUAN HUIFANG, JIA PINGWA, YU HUA,
LIANG HONG
PRODUCENT ZHAO TAO
PRODUKCIJA XSTREAM PICTURES

POVZETEK
Jia Zhang-ke je v svojem domačem kraju Fenyang v provinci Shanxi posnel številne
filme. Zaradi močne gospodarske vloge in globoko ukoreninjene tradicije ima regija
posebno zgodovino. Mnogi pisatelji so tamkajšnje ruralno življenje vzeli za snov
svojih pesmi, zgodb in romanov. V filmu trije priznani pisatelji, Jia Pingwa, Yu Hua in
Liang Hong, ki pripadajo trem različnim generacijam, opisujejo lastna doživetja in
njihov vpliv na svoje delo v urbanizirani Kitajski, povsem spremenjeni zaradi kulturne
revolucije, ekonomske reforme in modernizacije.
Osupljiv dokumentarni film o življenju v sodobni ruralni Kitajski, ki ga je posnel Jia
Zhang-ke, eden najbolj vplivnih režiserjev »šeste generacije« kitajskega filma.

O AVTORJU
Jia Zhang-ke se je rodil leta 1970 v Fenyangu na Kitajskem. Na Pekinški filmski
akademiji je študiral filmsko teorijo in med študijem začel snemati kratke filme. Po
diplomi si je z nizkoproračunsko trilogijo o življenju vrstnikov na provinci prislužil
sloves izjemnega talenta, ki ga je okronal s prestižnim beneškim levom za igrani
celovečerec Tihožitje (San xia hao ren, 2006). Njegovi filmi se redno uvrščajo
v tekmovalne programe velikih mednarodnih festivalov – leta 2013 je za film
Ščepec greha (Tian zhu ding) na festivalu v Cannesu prejel nagrado za najboljši
scenarij. S podobnim pristopom kot v ustvarjalnosti igranega filma se posveča tudi
dokumentarcu. V jedru njegovega dokumentarnega fokusa je predvsem vprašanje
razmerja med umetnostjo, ustvarjalnostjo in družbo.
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Skrivnost
Méliès

REŽIJA IN MONTAŽA ÉRIC LANGE
SCENARIJ ÉRIC LANGE, SERGE BROMBERG

Skrivnost Méliès (Le mystère Méliès)
Éric Lange | Francija | 2020 | 59 min | DCP | slovenski podnapisi

GLASBA LÉON ROUSSEAU
NASTOPAJO SERGE BROMBERG, COSTA-GAVRAS,
MICHEL GONDRY
PRODUCENT SERGE BROMBERG
PRODUKCIJA LOBSTER FILMS, STEAMBOAT FILMS

POVZETEK
Osupljiva zgodba o genialnem Georgesu Mélièsu (1861–1938), izumitelju
gledališkega žanra féerie na velikem platnu, ki je v besu uničil svojih 520 filmov, in o
prav tako osupljivi oživitvi teh filmov. Vsestranski Méliès je rad postavljal pred kamero
tako sebe kot igralce, oblikoval odrske scenografije in ustvarjal domiselne trike.
Toda spreminjajoči se okus občinstva in prehod filma v industrijsko dobo sta uničila
njegovo »škatlo za sanje«. Leta 1923 je svoja dela v obupu sežgal. Dokumentarni film
izriše Mélièsovo burno življenje in lov na kolute, ki so veljali za izgubljene. Méliès jih
je kakor komični iluzionist uničil, zato da so se lahko pojavili na drugem koncu sveta:
v ameriški podružnici njegovega podjetja.
Dokumentarec, pospremljen s komentarji filmskih zgodovinarjev in režiserjev CostaGavrasa in Michela Gondryja ter podprt z množico odlomkov iz Mélièsovih filmov,
nas popelje skozi osupljivo zgodbo o genialnem filmskem pionirju in oživitvi njegove
filmske magije.

O AVTORJIH
Eric Lange je filmski režiser, zgodovinar in restavrator. Sodeloval je pri restavriranju
mnogih pomembnih filmov, med katerimi so tudi dela Georgesa Mélièsa in Charlieja
Chaplina.
Serge Bromberg je televizijski producent, filmski režiser in restavrator, petnajst
let pa je bil tudi umetniški vodja festivala animiranega filma v Annecyju. Znan je
tudi po svojih izvirnih filmsko-glasbenih predstavah, nekakšnih popotovanjih skozi
pozabljene arhive nemega filma, ki jih v živo pospremi na klavirju. Njegov najbolj
znani film je Pekel Henri-Georgesa Clouzota (L‘Enfer d‘Henri-Georges Clouzot, 2009),
ki ga je posnel v sorežiji z Ruxandro Medreo.
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Erotikon

REŽIJA IN SCENARIJ GUSTAV MACHATÝ
FOTOGRAFIJA VÁCLAV VÍCH
MONTAŽA E. B. WHITE

Erotikon
Gustav Machatý | Češka | 1929 | 89 min | DCP (posneto na 35-mm filmski trak) |
slovenski podnapisi

IZVIRNA GLASBENA PARTITURA ANDREJ GORIČAR
IZVAJALCI GLASBE V ŽIVO ANDREJ GORIČAR
(KLAVIR), JAKOB BOBEK (KLARINET/BAS KLARINET),
JAN GRIČAR (ALT SAKSOFON/TENOR SAKSOFON),
MATEJ HAAS (VIOLINA), ANA JULIJA MLEJNIK
(VIOLINA), VALENTINA MOSCA (VIOLA), MILAN
HUDNIK (VIOLONČELO)
IGRAJO ITA RINA, OLAF FJORD, LUIGI SERVENTI,

POVZETEK
Neke nevihtne noči na osameli postaji obtiči neznanec. Zamudil je vlak, zato ga
pod streho, k svoji brhki in nedolžni hčerki Andrei (Ita Rina), vzame železniški čuvaj.
Postavni George, svetovljan in ženskar, dekle zapelje in naslednjega jutra izgine v
neznano. Andrea zanosi, a otrok se rodi mrtev. Neke druge usodne noči jo galantni
neznanec reši pred posiljevalcem, zato ga vzame za moža. A njene misli se ves čas
hrepeneče vračajo k prvemu ljubimcu in tisti vrtoglavi noči strasti.

KAREL SCHLEICHERT, CHARLOTTE SUSA,
THEODOR PIŠTĚK
PRODUKCIJA GEM-FILM

Pionirsko delo filmske erotike in avantgardna klasika nemega filma, ki utripa s
čutnostjo in dekadenco dvajsetih let. Machatýjev (mehki) fokus je uperjen k enemu
samemu objektu: ženski senzualnosti. Ita Rina se je s filmom zapisala med filmske
zvezde svetovnega slovesa, režiser Gustav Machatý pa med velikane nemega filma.
Nakup digitalne verzije filma omogoča tudi gostovanja Andreja Goričarja z glasbeno
skupino po kinematografih Art kino mreže Slovenije.

O AVTORJU
Gustav Machatý se je rodil leta 1901 v Pragi. Že kot najstnik se je začel ukvarjati s
filmom – pri filmskih produkcijah je delal kot pianist, igralec, scenarist in producent.
Leta 1927 je režiral svoj prvi film Kreutzerjeva sonata (Kreutzerova sonáta), ki je postal
uspešnica. Po spodletelem drugem filmu se je za dve leti zakopal v študij tujih filmov in
nato posnel nekaj najboljših del svoje kariere, med drugim tudi dramo Erotikon. Najbolj
znan je po erotični romantični drami Ekstaza (Extase, 2011), ki je tako njega kot glavno
igralko Hedy Lamarr proslavila po vsem svetu. Po uspehu tega filma je snemal v tujini,
naposled pa se je ustalil v Nemčiji, kjer je leta 1963 tudi umrl.

www.kinoteka.si

Slovenska kinoteka
filmski muzej
Miklošičeva 28, Ljubljana

To t o h e r o j

REŽIJA JACO VAN DORMAEL
SCENARIJ PASCAL LONHAY, LAURETTE VAN
KEERBERGEN, DIDIER DE NECK, JACO VAN DORMAEL

Toto heroj (Toto le héros)
Jaco Van Dormael | Belgija, Francija, Nemčija | 1991 | 90 min | DCP (posneto na
35-mm filmski trak) | slovenski podnapisi

FOTOGRAFIJA WALTHER VAN DEN ENDE
MONTAŽA SUSANA ROSSBERG
GLASBA PIERRE VAN DORMAEL
IGRAJO MICHEL BOUQUET, THOMAS GODET,
SANDRINE BLANCKE, MIREILLE PERRIER, JOSSE DE
PAUW, GISELA UHLEN
PRODUCENTI PIERRE DROUOT, DANY GEYS,
LUCIANO GLOOR

POVZETEK
Thomas, stanovalec doma za ostarele, se z grenkobo ozira na pretekle dni. Že od
otroštva je prepričan, da so ga ob rojstvu zamenjali s sosedovim sinom Alfredom,
ki odtlej živi njegovo – privilegirano – življenje. Njegove otroške sanje, da bo postal
glamurozen junak, so se sesule kot hišica iz kart. Zdaj, ko se bliža koncu svoje
povsem vsakdanje eksistence in ga gloda občutek, da ni nikoli zares živel, se odpravi
poravnat račune: poiskal bo tistega, ki ga je prikrajšal za njegovo pravo življenje.

PRODUKCIJA IBLIS FILMS, METROPOLIS
FILMPRODUCTION, PHILIPPE DUSSART
PRODUCTIONS

V grenko-sladki komediji, polni domišljije, absurda in vratolomnih časovnih elips,
gledalec privzame izkrivljen pogled glavnega junaka, ki se pred resničnostjo in
odgovornostjo zateka v fantazijski svet. Film je leta 1991 na festivalu v Cannesu
prejel nagrado za najboljši prvenec.

O AVTORJU
Jaco Van Dormael se je rodil leta 1957 Ixellesu v Belgiji. Preden se je začel ukvarjati
s filmom, se je preživljal kot cirkuški klovn, potem pa se je vpisal na Belgijski
dramski in filmski inštitut INSAS, kasneje pa še na Fakulteto Louis-Lumière v
Parizu. Čeprav so bili njegovi filmi toplo sprejeti tako pri kritiki kot pri občinstvu,
je posnel le peščico igranih celovečercev, med njimi Osmi dan (Le huitième jour,
1996), Mr. Nobody (2009) in Čisto nova zaveza (Le tout nouveau testament,
2015). Ima zelo prepoznaven vizualni in pripovedni slog z močno eksperimentalno
komponento, briljantno sanjavimi sekvencami in sugestivno rabo zvoka. V svojih
filmih z naklonjenostjo in razumevanjem portretira ljudi z duševnimi in telesnimi
primanjkljaji.
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Pariz
je naš

REŽIJA JACQUES RIVETTE
SCENARIJ JEAN GRUAULT, JACQUES RIVETTE
FOTOGRAFIJA CHARLES L. BITSCH

Pariz je naš (Paris nous appartient)
Jacques Rivette | Francija | 1961 | 141 min | DCP (posneto na 35-mm filmski trak)
| slovenski podnapisi

MONTAŽA DENISE DE CASABIANCA
GLASBA PHILIPPE ARTHUYS
IGRAJO BETTY SCHNEIDER, GIANI ESPOSITO,
FRANÇOISE PRÉVOST
PRODUCENT CLAUDE CHABROL
PRODUKCIJA MERLYN FILMS

POVZETEK
Pariz leta 1957. Študentka književnosti Anne v družbi brata Pierra obišče zabavo,
kjer spozna pisatelja Philipa Kaufmana, ameriškega izseljenca, ki se je znašel na
McCarthyjevi črni listi, gledališkega režiserja Gerarda Lenza, ki postavlja na oder
nizkoproračunsko produkcijo Shakespearejevega Perikleja, in njegovo skrivnostno
spremljevalko Terry. Na zabavi Anne izve tudi za smrt njihovega prijatelja Juana, ki
naj bi naredil samomor zaradi razočaranja v ljubezni. A Philip meni drugače. Ko Anne
po spletu okoliščin dobi vlogo v Gerardovi produkciji, se odloči razvozlati skrivnost,
ki obseda to boemsko druščino. Philip jo je namreč posvaril, da se bodo zlobne sile,
nevidni oblastniki sveta, ki so umorili Juana, kmalu polotili tudi Gerarda.
Celovečerni prvenec Jacquesa Rivetta je eden prvih znanilcev francoskega novega
vala. Detektivka z labirintno pripovedno strukturo, prežeta s paranoidno atmosfero
ameriškega filma noir in liričnostjo gledališke drame. Vsi glavni liki so priseljenci,
pariške ulice pa vozlišče intimnih spletk in pritajenega zla, ki tli pod površjem
vsakdanjika.

O AVTORJU
Jacques Rivette se je rodil leta 1928 v Rouenu. Kariero je začel kot filmski kritik,
nato pa se je lotil tudi snemanja kratkih filmov. Med pisanjem za slovite Cahiers
du Cinema se je spoprijateljil s Chabrolom, Truffautom in Godardom ter postal
eden najbolj gorečih zagovornikov teorije avtorjev. Posnel je 28 filmov, med njimi
nekaj nenavadno dolgih, kot sta štiriurna Nora ljubezen (L‘Amour fou, 1968) in
dvanajsturni Out 1: Noli me tangere (1971). Njegovo delo je v zgodnjem obdobju
novega vala veljalo za obrobno, v 70. letih pa je imelo velik vpliv na francoski film.
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Nasvidenje
v naslednji
vojni

SCENARIJ IN REŽIJA ŽIVOJIN PAVLOVIĆ
FOTOGRAFIJA TOMISLAV PINTER
MONTAŽA OLGA SKRIGIN

Nasvidenje v naslednji vojni
Živojin Pavlović | Slovenija (Jugoslavija) | 1980 | 117 min | DCP (posneto na 35-mm
filmski trak)

GLASBA BOJAN ADAMIČ
IGRAJO METOD PEVEC, BORIS JUH,
HANS CHRISTIAN BLECH, MILAN PUZIĆ,
TANJA POBERŽNIK, JOŽICA AVBELJ
PRODUKCIJA VIBA FILM, VESNA FILM

POVZETEK
Med počitnicami v turistično razigrani Španiji se srečata nekdaj smrtna sovražnika:
slovenski partizan Berk in nemški vojak Bitter. V njunem pogovoru oživijo spomini
na krut in absurdov poln vojni čas, ki sta ga doživela kot nasprotnika. Iz zgodovinske
razdalje skušata doumeti tiste poteze davnega spopada na življenje in smrt, ki med
krvavim bojem niso bile dovolj razvidne. Pogovori se prepletajo z živimi podobami
spominov na ljudi in dogodke, na čas, poln poguma in oropan strahu.
Kultni slovenski film, posnet po romanu Menuet za kitaro Vitomila Zupana, ki ga
poleg večplastne zgodbe in sporočilnosti odlikujeta produkcija epske širine in
inovativna lirična režija. V glavni vlogi kot neznačilen partizanski lik, intelektualec v
vojnem kaosu, blesti filmski režiser Metod Pevec.

O AVTORJU
Živojin »Žika« Pavlović se je rodil leta 1933 v Šabcu v Srbiji. Na Akademiji za
uporabne umetnosti v Beogradu je diplomiral iz slikarstva. Posnel je 12 celovečernih
filmov in napisal preko 30 književnih del različnih zvrsti. Bil je eden ključnih
predstavnikov t. i. jugoslovanskega črnega vala. Za svoje filme je prejel vrsto domačih
in mednarodnih nagrad, med drugim srebrnega berlinskega medveda za film
Prebujanje podgan (Buđenje pacova, 1967). Mednarodne uspehe sta požela tudi
filma Ko bom mrtev in bel (Kad budem mrtav i beo, 1967) in Zaseda (1969). Ko mu
je bilo zaradi težav z oblastjo prepovedano ustvarjati v Srbiji, je nekaj let snemal v
Sloveniji, kjer je posnel tudi filma Rdeče klasje (1970) in Let mrtve ptice (1973).
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