
Benešov—Brno—Český Dub—Hradec Králové—Humpolec—Liberec—Nymburk
—Ostrava—Pardubice—Praha—Řevnice—Šumperk—Zlín—Znojmo

Pořádá

Hlavní partneři festivalu

Za fi nanční podpory

Hlavní partner sekce Inspirace Adama Gebriana

Hlavní partner festivalu a sekce Tváře měst

Mediální partneři

BENEŠOV
Frank Lloyd Wright: The Man Who Built 
America 
Muzeum umění a designu Benešov, 5. 10.

BRNO
Aires Matteus: Matter in Reverse 
Evropský architekt Bohuslav Fuchs
Frank Lloyd Wright: The Man Who Built America 
The Human Shelter
Ateliér Jana Kaštánek, 1. 10.–4. 10.

The Hatch House (předfi lm)
Mies On Scene. Barcelona in Two Acts
Vila Tugendhat, 6. 10.

Melting Souls
This Cold Life
Praha/Fórum pro architekturu a média, 7. 10. 

ČESKÝ DUB
Evropský architekt Bohuslav Fuchs
Česká beseda, 5. 10.

HRADEC KRÁLOVÉ
Bauhaus Spirit
Central Bus Station 
Bio Central, 6. 10. 

The Human Shelter
Hradecká náplavka, 6. 10.

HUMPOLEC 
The Hatch House (předfi lm)
Bauhaus Spirit
8smička, 3. 10.

LIBEREC
The Hatch House (předfi lm)
Bauhaus Spirit
The Human Shelter
HRST, 2. 10.

Frank Lloyd Wright: The Man Who Built 
America 
The Hatch House
This Cold Life
HRST, 3. 10. 

NYMBURK
Evropský architekt Bohuslav Fuchs 
The Human Shelter
Melting Souls
Kino Sokol, 5. 10.

 
OSTRAVA
Bauhaus Spirit
REFILL kancelář, 9. 10. 

Central Bus Station 
REFILL kancelář, 23. 10.

PARDUBICE
The Hatch House (předfi lm)
Aires Mateus: Matter in Reverse
Komunitní festival / Bělobranské náměstí, 20. 9.

Central Bus Station
The Human Shelter
Divadlo 29, 5. 10.

ŘEVNICE 
Frank Lloyd Wright: The Man Who Built 
America 
The Human Shelter
Kino Řevnice, 6. 10. 

ŠUMPERK 
Central Bus Station 
This Cold Life 
Kabaret Bukowski, 4. 10. 

ZLÍN
Aires Mateus: Matter in Reverse
Blok 12, 3. 10.

Bauhaus Spirit 
Blok 12, 7. 10.

ZNOJMO
Bauhaus Spirit
Galerie a Prostor, 1. 10. 

The Human Shelter
Galerie a Prostor, 3. 10. 

ČTVRTEK 19. 9. Warm up
Film Dne architektury od Grety Stocklassa
(předfi lm)
The Human Shelter 
Kino Světozor (velký sál), 20:30

PÁTEK 20. 9. 
Přednáška: Jord den Hollander 
CAMP, 19:00

ÚTERÝ 1. 10. 
The Hatch House (předfi lm)
Mies on Scene. Barcelona 
in Two Acts
Kino Světozor (velký sál), 18:30

Aires Mateus: Matter in Reverse 
Kino Světozor (velký sál), 20:30

STŘEDA 2. 10. 
Vítězný MSF (předfi lm)
The Proposal
Kino Světozor (velký sál), 18:00

This Cold Life
Kino Světozor (malý sál), 20:45

ČTVRTEK 3. 10. 
Budoucí palác (předfi lm)
Evropský architekt Bohuslav Fuchs 
Kino Světozor (malý sál), 18:15

Řeč města (předfi lm)
Melting Souls
Kino Světozor (malý sál), 20:45

PÁTEK 4. 10.
The Venice Syndrom 
CAMP, 18:30

Diagonální symfonie (předfi lm)
Bauhaus Spirit
Kino Světozor (velký sál), 20:30

SOBOTA 5. 10.
Frank Lloyd Wright: The Man Who Built 
America 
Prague Gallery, 17:00

Die Architekten
Goethe–Institut, 18:30

RAMS 
CAMP, 19:00

Thirty-seven Movies for a Home (předfi lm)
Last Days in Shibati 
Kino Světozor (malý sál), 20:45

NEDĚLE 6. 10.
I‘m Gentrifi cation. Confessions of a Scoundrel 
CAMP, 18:30

The Human Shelter
Kino Světozor (velký sál), 20:30

PONDĚLÍ 7. 10. Mezinárodní den architektury
The Proposal
Kino Světozor (malý sál), 18:15

Kabinet doktora Caligariho s hudebním
doprovodem FORMA 
Kino Světozor (velký sál), 20:30

Sledujte webové stránky www.filmarchitektura.cz
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FILM A ARCHITEKTURA

Svobodná architektura—Bauhaus

fi lmarchitektura.cz
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Přesné časy promítání v regionech budou
zveřejněny na webových stránkách
www.fi lmarchitektura.cz

Regiony

Rezervace vstupenek:

www.goout.cz
www.kinosvetozor.cz
nebo přímo v regionálních kinech

Praha



WARM UP

FILM DNE ARCHITEKTURY (předfilm) 
(Česká republika, Greta Stocklassa, 2019) 

Film iniciovaný spolkem Kruh pro Den architektury 
připravila česko-švédská režisérka Greta Stocklassa 
k letošnímu tématu Svobodná architektura u příležitosti 
třicetiletého výročí svobody. 

THE HUMAN SHELTER 
(Dánsko, Boris Bertram, 2018, 58 min., anglicky/české tit.)
Epicky laděný dokument o tom, jak si utváříme domov

Kde mám domov? Je to tam, kde se cítím šťastný a vnitř-
ně spokojený? Co dělá domov domovem? Filmový expe-
riment, který se skvěle trefil do momentální společenské 
nálady, kdy svět čelí výzvám v podobě klimatických 
změn, globalizace nebo migrace. Režisér v něm hledá 
odpovědi na jednoduchou otázku, čím je pro nás domov. 
Na čtyřech kontinentech poznáváme různé podoby 
i formy lidského obydlí. Nezáleží, zda jde o dům posta-
vený v korunách stromů, plovoucí slum v centru Lagosu 
nebo dřevěnou chatu s výhledem na islandský ledovec. 
To podstatné je lidské teplo uvnitř.
WARM UP uvede filmař a architekt Jord den Hollander.
Hlavním partnerem projekce filmu je IKEA  
Česká republika.

KINO SVĚTOZOR (VS), 19. 9., 20:30
KINO SVĚTOZOR (VS), 6. 10., 20:30
→ 6. 10. uvádíme za osobní účasti režiséra.

JORD DEN HOLLANDER O FILMU,  
ARCHITEKTUŘE A CYKLISTICE
Spoluzakladatel a šéfkurátor nejvýznamnějšího filmové-
ho festivalu o architektuře Architecture Film Festival Ro-
tterdam ve své přednášce pohovoří o vzniku rotterdam-
ského festivalu, unikátním spojení filmu a architektury 
a zároveň představí svůj globální projekt Cycling Cities, 
ve kterém natáčí významnou architekturu ve vybraných 
městech po celém světě z pohledu cyklisty. Jeho další 
destinací bude také Praha.

CAMP, PÁTEK 20. 9., 19:00

SVOBODNÁ ARCHITEKTURA

Okruh navazuje a rozvíjí hlavní téma letošního 
roku Dne architektury. V roce 2019 slavíme 30 
let svobody. Naše republika zažila dvě svobodná 
období, mezi lety 1918–1938 a po roce 1989. Právě 
na přelomu 20. a 30. let ovládla československou 
uměleckou scénu avantgarda, což se odrazilo 
i v moderní architektuře reprezentované funkcio-
nalismem. Po roce 89 jsme měli konečně možnost 
začít se opět svobodně vyjadřovat. Svobodné 
vyjádření si však žádá svobodné myšlení. Takové, 
které není svázané konvencemi, předsudky a ani 
stereotypy. Stavby, architekti i uživatelé architek-
tury, které zde představíme, tuto „svobodu“ doko-
nale reprezentují.

AIRES MATEUS: MATTER IN REVERSE
(Portugalsko, Henrique Pina, 2017, 65 min.,  
portugalsky/anglické tit.)
Co mají tanec a architektura společného? V tvorbě 
Airese Mateuse mnohé – svobodu pohybu, cit pro 
kompozici i smysl pro detail. 

Architektura Portugalce Manuela Airese Mateuse je 
mnohovrstevnatá, komplexní a velmi poutavá. Jeho 
minimalisticky čisté stavby působí navenek možná až 
asketicky sošným dojmem, ve spojení s interiérovým 
řešením a okolní krajinou však mluví jazykem harmonie. 
Mateus se ve filmu zamýšlí nad úlohou architektury. 
Hovoří zde o tom, jaké jsou její základní principy a hod-
noty, i o tom, co ho na ní fascinuje. Režiséru Henriquemu 
Pinovi se podařilo natočit vizuální poetickou báseň o díle 
světoznámého portugalského architekta. 
Uvádíme za osobní účasti režiséra. 

KINO SVĚTOZOR (VS), ÚTERÝ 1. 10., 20:30

BUDOUCÍ PALÁC (předfilm)
(Česká republika, Martin Hejl, 2019, česky/anglické tit.)

Budoucí palác připomíná formou narativního oblouku 
existenci Veletržního paláce v posledních devadesáti 
letech od jeho vybudování pro Pražské vzorkové vele-
trhy, přes zničující požár v roce 1974 až po prezentaci 
moderního a současného umění. 

EVROPSKÝ ARCHITEKT BOHUSLAV FUCHS 
(Česká republika, Pavel Jirásek, 2015, 57 min.,  
česky/anglické tit.)
Monografický dokument sumarizuje osobu předního  
tvůrce moderní české architektury.

Režisér Pavel Jirásek v dokumentu přibližuje historický 
a současný význam díla Bohuslava Fuchse v tuzemsku 
i zahraničí. Zároveň představuje vznik zcela unikátní 
tradice brněnského funkcionalismu prostřednictvím 
životních osudů jeho hlavního představitele, mezi jehož 
nejznámější stavby patří Zemanova kavárna nebo hotel 
Avion, které ve své době obdivoval i Le Corbusier. 
Uvádíme s osobní účastí režiséra. 

KINO SVĚTOZOR (MS), ČTVRTEK 3. 10., 18:15

FRANK LLOYD WRIGHT: THE MAN WHO  
BUILT AMERICA
(USA, Ian Michael Jones, 2017, 57 min.,  
anglicky/české tit.)
V čem tkví tajemství jednoho z největších architektů 
v historii USA?

Není to první dokument o Franku Lloydu Wrightovi a ur-
čitě to také nebude poslední film o muži, kterého mnozí 

BAUHAUS SPIRIT 
(Německo, Niels Bolbrinker, 2018, 95 min.,  
německy/české tit.)
Fascinující pohled do historie legendární avantgardní 
školy, která propojila umění, design a řemeslo v jeden 
celek

Je to už 100 let, co byl Walterem Gropiem ve Výmaru 
založen Bauhaus. Dokumentární film popisuje fascinující 
příběh této školy a zařazuje ho do kontextu našeho ak-
tuálního kulturního vývoje. Prostřednictvím rozhovorů 
s mnoha odborníky dokazuje, že duch Bauhausu žije dál. 
Současně otevírá otázku společenské utopie. Jak chce-
me žít dnes, a jak budeme žít? 
Uvádíme s přispěním Goethe–Institutu a ve spolupráci 
s DOKweb.

KINO SVĚTOZOR (VS), PÁTEK 4. 10., 20:30

RAMS 
(USA, Gary Hustwit, 2018, 74 min.,  
německy/anglické titulky) 
„Jednoduchost je klíčem k dokonalosti.“ (Dieter Rams)

V jakém domě žije a čím se obklopuje legenda německé-
ho průmyslového designu, milovník minimalismu a člo-
věk, který se hrdě hlásí k odkazu Bauhausu? Nejnovější 
dokument z dílny nezávislého tvůrce Garyho Hustwita 
(Helvetica, Objectified, Urbanized) přibližuje osobnost 
Dietera Ramse, jehož jméno je neodmyslitelně spjato 
se značkami Braun nebo Vitsoe. Jeho návrhy holicích 
strojků, elektrických zubních kartáčků, kávovarů a kal-
kulaček už víc jak padesát let tvoří nesmazatelnou stopu 
v každodenních životech milionů lidí po celém světě a je 
inspirací i pro současný produktový design. Hudbu sním-
ku vytvořil Brian Eno.

CAMP, SOBOTA 5. 10., 19:00

TVÁŘE MĚST

Cílem je představit města nejrůznějších podob, 
velikostí, ambicí, ale i problémů zejména prostřed-
nictvím osobních výpovědí lidí, kteří v nich žijí. 
Nahlédneme do krajů, kam se běžný turista bez 
znalosti poměrů či sblížení s komunitou místních 
dostane stěží. Ať už to bude třeba postapokalyptic-
ký Norilsk ležící v sibiřské pustině, který aspiruje 
na jedno z nejvíc znečištěných měst světa, nebo 
od okolního světa doslova odřízlý Longyearbyen 
(hlavní město Špicberk), zážitek to bude na dlouhou 
dobu nezapomenutelný.
Hlavním partnerem sekce je mmcité1 a.s.

THIS COLD LIFE
(USA, Darren Mann, 2017, 78 min., anglicky/anglické tit.)
Vítejte v Longyearbyen, jednom z nejizolovanějších 
a nejchladnějších míst světa.

Město Longyearbyen, ležící v norském souostroví 
Svalbard (Špicberky), připomíná spíš měsíční krajinu 
než město. S nadsázkou lze také říci, že tu potkáte víc 
ledních medvědů než lidí. Dokument barvitě líčí příběhy 
obyvatel tohoto dvoutisícového města, které přitahuje 
pozornost svou magičností i drsnou okolní krajinou. A zá-
roveň zmiňuje i důvody, proč se tu rozhodli, pro někoho 
možná s podivem, šťastně žít. Pozornost je upřena i na 
nedalekou osadu Pyramiden, kdysi hornické městečko, 
dnes bizarní město duchů s jedním obyvatelem prováze-
jícím zbloudilé turisty. 
Uvádíme s přispěním mmcité.

KINO SVĚTOZOR (MS), STŘEDA 2. 10., 20:45

ŘEČ MĚSTA (předfilm)
(Česká republika, Šárka Zahálková, 2016, 4 min.,  
bez dialogu)
Jakou řečí mluví město?

Tři kapitoly městské akustiky. Záznam času, cesty a pro-
storu. Série krátkých animovaných filmů založených na 
stereofonních záznamech zvukové palety města. Jejím 
cílem je zprostředkovat zážitek vědomého a úmyslného 
poslouchání zvuků města. Audiovizuální dílo vytvořené 
pro obě uši a jasnou mysl, která stimuluje diváckou 
představivost.

MELTING SOULS 
(Francie, François-Xavier Destors, 2017, 87 min.,  
rusky/anglické tit.)
Jak se žije obyvatelům jednoho z nejznečištěnějších 
měst světa?

Působí velmi nehostinně, teploty tu v zimě klesají k mí-
nus třiceti stupňům Celsia a život jeho obyvatelům 
znepříjemňuje továrna na výrobu niklu. Řeč je o ruském 
městě Norilsk, ve kterém žijí pouze Rusové a Bělorusové, 
protože cizinci sem mohou jen se zvláštním povolením. 
Francouzskému režisérovi Xavieru Destorsovi se poda-
řilo náhodným způsobem sblížit s komunitou místních 
a výsledkem je velmi sugestivní a emocionálně silný 
příběh o lidech, kteří doufají v lepší zítřky.
Uvádíme s přispěním mmcité.

KINO SVĚTOZOR (MS), ČTVRTEK 3. 10., 20:45

THIRTY-SEVEN MOVIES FOR A HOME (Předfilm)
(Itálie, Arianna Lodeserto, 2017, 11 min.,  
italsky/anglické tit.) 

Šedesátá a sedmdesátá léta v Itálii dala vzniknout for-
mátu tzv. „okamžitého kina“, které se zábavným a spik-
leneckým způsobem vypořádává s tradičními kinema-
tografickými formami a zároveň vypráví o alternativních 
způsobech lidského bydlení. Tato krátká vizuální esej je 
souborem filmových střepů o bojujících ženách, realit-
ních spekulantech, kritice a aktivismu. 

považují za největšího architekta v historii USA. Šedesát 
let po jeho smrti představují jeho návrhy Guggenheimo-
va muzea v New Yorku, administrativní budovy Johnson 
Wax či Vily nad vodopádem v Pensylvánii mezníky 
americké architektury. Architekt Jonathan Adams na-
vštívil několik z Wrightových slavných staveb, aby odkryl 
tajemství jeho organické architektury a seznámil diváky 
i s jeho poměrně pohnutým životním osudem.
Uvádíme s přispěním Prague Gallery. 

PRAGUE GALLERY, SOBOTA 5. 10., 17:00

THE PROPOSAL
(USA, Jill Magid, 2019, 86 min., anglicky/anglické tit.)
Režisérka a umělkyně Jill Magid se vydává po stopách 
kontroverzního dědictví nejslavnějšího mexického 
architekta Luise Barragána.

Luise Barragán, přezdívaný „malíř mezi architekty“, patří 
mezi nejvýznamnější architekty dvacátého století. Pro 
Barragánův styl jsou typické jasné barvy, rafinovaná hra 
se světlem i atmosférická zákoutí navozující pocit skryté-
ho tajemství. Film je prvním celovečerním dokumentem 
a poslední kapitolou věnovanou projektu The Barragán 
Archives americké konceptuální umělkyně Jill Magid. 
Magid zajímá, jak je možné, že soukromá společnost 
na dvacet let zamezila veřejnosti přístup k jeho archivu 
a zpochybňuje, zda má mít jeden aktér výhradní kontrolu 
nad tím, jakým způsobem svět vnímá Barragánovo dílo. 
Uvádíme ve spolupráci s Galerií ViPer.

KINO SVĚTOZOR (VS), STŘEDA 2. 10., 18:00
KINO SVĚTOZOR (MS), PONDĚLÍ 7. 10., 18:15

DIE ARCHITEKTEN
(Německo, Peter Kahane, 1990, 97 min.,  
německy/české tit.)
Co je pro architekta z východního Německa v životě 
nejtěžší? Vzepřít se mocným autoritám nebo bojovat 
za záchranu svého manželství?

Snímek Die Architekten se odehrává těsně před pádem 
Berlínské zdi a vypovídá o mladé generaci architektů 
v bývalé NDR. Ačkoliv měl být snímek Petera Kahane-
ho hořkou sondou do kompromisy zatíženého života 
východoberlínského architekta a obrázkem neutěšené 
panelákové reality (podobně jako Chytilové Panelstory 
či snad i Kachyňovo Dobré světlo), realita po pádu Berlín-
ské zdi jej málem předběhla. Obrázky typické pro NDR, 
a Východní Berlín zvlášť, se začaly rychle vytrácet a film 
málem přišel o své kulisy.

GOETHE–INSTITUT, SOBOTA 5. 10., 18:30

BAUHAUS

Dramaturgický okruh představí fenomén v oblasti 
architektury a designu Bauhaus, který se zformoval 
ve Výmaru původně jako reformní výtvarná škola. 
V roce 2019 slaví tato škola stoleté jubileum. Její 
myšlení inspiruje umělce, výtvarníky, architekty 
i filmaře po celém světě a jejího praktického stylu 
výuky se drží řada architektonických škol i dnes. 
Propojení architektury, řemesla a umění podnítilo 
vznik nové průmyslové estetiky, která se vyznačo-
vala souladem mezi funkcí objektu a jeho designem, 
díky čemuž Bauhaus platí za jeden z nejvlivnějších 
uměleckých směrů vůbec. 

THE HATCH HOUSE (předfilm)
(USA, Bára Jíchová Tyson, 2015, 11 min.,  
anglicky/české tit.)
Krátký experimentální snímek o dřevěné stavbě vybu-
dované podle principů hnutí Bauhaus

The Hatch House je dřevěná chata navržená v roce 1960 
v modernistickém stylu architektem Jackem Hallem. 
Základem pro filmové zpracování se staly vzpomínky 
majitelky domu Ruth Hatch na zdejší setkávání umělců, 
architektů a intelektuálů, mezi kterými byli Walter Gro-
pius, László Moholy-Nagy nebo Herbert Bayer.

MIES ON SCENE. BARCELONA IN TWO ACTS  
(*INSPIRACE ADAMA GEBRIANA)
(Španělsko, Pep Martín, 2018, 57 min.,  
španělsky/anglické tit.)
Příběh o vzniku a znovupostavení německého  
pavilonu v Barceloně, za kterým stojí Mies van der 
Rohe a Lilly Reich

Funkcionalistický pavilon z žulového masivu stojí na 
úpatí hory Montjuc, stranou od rušného barcelonského 
dění. Původně tato stavba reprezentovala Německo na 
světové výstavě v roce 1929, dnes vybízí turisty k zasta-
vení a odpočinku. Už na první pohled je na ní výjimečný 
soulad mezi vnitřním a venkovním prostorem, minimum 
nosných zdí i řada zajímavých detailů. A i když po svém 
dokončení stála jen osm měsíců, je jasné, že svým cha-
rakterem předběhla svou dobu a ovlivnila tak generace 
architektů po celém světě. Její historie, dědictví i poz-
dější znovupostavení v roce 1986 jsou stále obestřeny 
otázkami a mýty. 
Uvádíme s přispěním Sipral a.s.

KINO SVĚTOZOR (VS), ÚTERÝ 1. 10., 18:30

DIAGONÁLNÍ SYMFONIE (předfilm)
(Německá říše, Vikking Eggeling, 1924, 7 min.,  
bez dialogů)

Jediné dokončené dílo Vikinga Eggelinga patří mezi nej-
významnější abstraktní animace. S pohyblivými obrazy 
ale experimentoval již o několik let dřív. Z počátku spo-
lupracoval i na rytmických filmech Hanse Richtera, který 
je považován za průkopníka experimentálního filmu 
vůbec. Ve snímku Eggeling odmítl použít hudbu, jak bylo 
tehdy zvykem. Byl názoru, že „roztančené“ obrazy jsou 
samy jejím ekvivalentem. Variováním jednoho geomet-
rického motivu zkoumá vzájemné kompoziční vztahy. 

LAST DAYS IN SHIBATI
(Francie, Hendrick Dusollier, 2017, 60 min.,  
čínsky/anglické tit.)
Jak se vyrovná desítka obyvatel staré čtvrti určené 
k demolici s přestěhováním do nových domovů?

V třetím největším a nejlidnatějším městě Číny Čchun-
g-čchingu (50 mil. obyvatel) zůstala pouze jedna jediná 
stará čtvrť. Režisér zde strávil několik měsíců, aby 
detailně zachytil každodenní život tohoto bizarního 
panoptika uprostřed progresivního centra určeného 
k zániku. Zpočátku se setkává s odmítavými reakcemi 
ze strany místních, kteří jsou k němu nedůvěřiví a ne-
chápou, proč spíš nezaznamenává pozitivnější obrazy 
dynamicky se rozvíjejícího města. 
Uvádíme s přispěním mmcité.

KINO SVĚTOZOR (MS), SOBOTA 5. 10., 20:45

I’M GENTRIFICATION. CONFESSIONS  
OF A SCOUNDREL
(Švýcarsko, Thomas Haemmerli, 2017, 98 min.,  
německy/anglické tit.)
Humorná, osobní a lehce provokující filmová zpověď 
o fenoménu gentrifikace

Film se soustředí na výseky z režisérova rozmanitého 
života počínaje dětstvím stráveným v bohaté curyšské 
čtvrti až po dospívající roky zasvěcené squattingu a spo-
lubydlení. Proměna způsobu života si ale časem žádá 
i jiné místo pro život. Curych střídá Tbilisi, São Paulo 
a Mexico City. Sledujeme proměnu mladého anarchisty 
v úspěšného yuppies, ze kterého se nakonec stává stár-
noucí otec dvou malých dětí s obrovským bytem v jedné 
z gentrifikovaných čtvrtí Curychu. Režisér Thomas Ha-
emmerli si umí jako málokdo udělat legraci sám ze sebe 
i společnosti, ať už té nalevo nebo napravo.
Uvádíme s přispěním mmcité.

CAMP, NEDĚLE 6. 10., 18:30

THE VENICE SYNDROM 
(*INSPIRACE ADAMA GEBRIANA)
(Německo, Itálie, Rakousko, Andreas Pichler, 2012,  
80 min., italsky/anglické tit.)
Stanou se Benátky mrtvým turistickým skanzenem?

Romantická podoba středověkých Benátek vzala dávno 
za své. Zůstalo město bez života, jako pomník vymřelé 
civilizace, který je v neustálém obležení dychtivých tu-
ristů z celého světa. Jen pár konzervativních staroused-
líků zde dožívá své životy. Dokument citlivě propojuje 
svět starousedlíků, turistů a byznysmenů v boji o místo 
na slunci. Odhaluje nebezpečný syndrom naší současné 
doby, který není příznačný pouze pro Benátky. S citem 
a porozuměním natočený dokument je poctou stateč-
ným srdcím a veselým myslím posledních opravdových 
Benátčanů. 
Uvádíme s přispěním Sipral a.s.

CAMP, PÁTEK 4. 10., 18:30

ARCHI.KULT

Cyklus Archi.Kult zahrnuje filmy zásadní nejen pro 
filmové fanoušky, ale i pro příznivce architektury. 
Každý rok vybíráme snímek, který zajímavým 
způsobem tematizuje architekturu a zároveň se 
významně zapsal do dějin kinematografie. Jde 
o legendární, kultovní či jinak významné filmy bez 
ohledu na žánry, rok vzniku i zpracování.

KABINET DOKTORA CALIGARIHO
(Německá říše, 1920, Robert Wiene, 77 min.,  
německé mezititulky/anglické tit.) 
Němý mysteriózní thriller ožije v doprovodu  
hudebního uskupení FORMA.

Kromě toho, že se Kabinet doktora Caligariho stal zá-
sadním představitelem filmového expresionismu, měl 
i stěžejní vliv na formování žánrů hororu a filmu noir. 
Architektura v tomto expresionistickém opusu navíc 
ovlivňuje všechny filmové složky: obrazovou, hereckou 
i scénickou. Živý hudební doprovod v podání elektroak-
ustického uskupení FORMA je zárukou, že se divákům 
opět dostane stejně jako před lety v případě Erotikonu  
či Metropolisu nevšedního filmového zážitku.  

KINO SVĚTOZOR (VS), PONDĚLÍ 7. 10., 20:30

*INSPIRACE ADAMA GEBRIANA

Adam Gebrian, architekt roku 2015, novinář, vý-
znamný teoretik a tvůrce pořadu Gebrian VS, před-
stavuje již počtvrté v rámci festivalu filmy o archi-
tektuře, která se ho osobně dotýká. Projekce doplní 
úvodem a komentářem. 
Hlavním partnerem sekce je SIPRAL a.s.

DOPROVODNÝ PROGRAM

MY STREET FILMS – NEJLEPŠÍ MY STREET FILM 2019
Najděte si cestu k filmu

Projekt My Street Films vybízí zkušené i nezkušené 
filmaře z řad široké veřejnosti, aby na kameru zachytili 
příběhy svého okolí, tedy místa, kde žijí, pracují a tráví 
čas. Diváci festivalu se mohou těšit na vítězný snímek 
natočený pro filmovou mapu 2018/19.

KINO SVĚTOZOR (VS), STŘEDA 2. 10., 20:45

Změna programu vyhrazena. 


