CKKP :: Program II. pololetí 2018

01.10.2018
UNICA 2018: Děním festivalu UNICA 2018 v Blansku, atmosférou a představením
některých snímků nás provede předseda Českého Výboru Unica a náš předseda
Jaroslav Kolčava.

15.10.2018
Pavel Ries: Z historie filmu aneb 40 000 let to lidstvu trvalo, než přišel onen
klíčový den 28. 12. 1895 - Audiovizuální program, zábavnou formou o dni „D“, kdy
se zrodilo první filmové představení pro veřejnost na světě, co tomu předcházelo a co
následovalo. Doplněno bohatým obrazovým doprovodem a to jak fotografiemi tak
ukázkami z filmů.

29.10.2018
Volný večer pro vaše filmy.

12.11.2018
Pavel Ries: Z historie filmu aneb Pan Dokument a jeho místo v české
kinematografii a TV tvorbě - Audiovizuální program pojednávající o fenoménu české
dokumentární tvorby, který je doprovázen vybranými ukázkami z české dokumentární
filmové a TV tvorby a také z tvorby vlastní.

26.11.2018
Volný večer pro vaše filmy.

03.12.2018
Pavel Ries: Z historie filmu aneb 3. filmový večer s dokumenty Pavla Riese u
nichž stojí za kamerou Josef Psohlavec
Hodinu a půl - dvouhodinový program.
PROČ SE ANTONÍN DVOŘÁK NESTAL ŘEZNÍKEM aneb zlonické požehnání zpupným
teletem - 8 min. (Jeden z dílů TV cyklu České televize Historické minipříběhy a kuriozity
oceněný na EFF filmů o umění Arts&film.)
KAZÍN, TETÍN A LIBUŠÍN aneb bylo nebylo - pokus odpovědět na otázku - s jistou
nadsázkou a humorem - kde hledat bájný Kazín, Tetín a Libušín - 8 min. (Jeden z dílů
TV cyklu České televize Historické minipříběhy a kuriozity oceněný na EFF filmů o
umění Arts&film.)

ZVELEBENÍ HROBU BEDŘICHA SMETANY - časosběrný dokument o významné
rekonstrukci hrobu Bedřicha Smetany na Vyšehradském hřbitově - 28 min. (Na
Evropském festivalu filmů o umění Arts&film v Telči, konaném 12. – 14. června 2014,
získal dokument O zvelebení hrobu Bedřicha Smetany, ve velké konkurenci 169 filmů z
více než 30 zemí, jednu z hlavních cen tohoto festivalu a to CENU ČESKÉ INSPIRACE.
STŘIH A HUDBA JSOU I U DOKUMENTU MOCNÉ NÁSTROJE - dva rozdílné přístupy k
videoportrétu města Karlovy Vary - 5 + 12 min. (Oba snímky získaly ocenění na
festivalu Tourfilm z toho ten pětiminutový navíc hlavní cenu na Tour region filmu.)
TRADICE A HISTORICKÁ KONTINUITA - časosběrný dokument o restauraci a přestavbě
Restaurátorské školy AVU (provázený Ladislavem Gerendášem) - 28 min. (Dokument
získal 3. cenu v kategorii Architektura a design na EFF Arts&film.).

17.12.2018
Volný večer pro vaše filmy a zároveň vánoční večer

