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Peggy Guggenheim: Posedlost uměním

Total Recall
New Orleans: Město hudby

Fellini a duchové
Salvador Dalí: Raná léta
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Peggy Guggenheim
Posedlost uměním
Nadčasová žena, která formovala svou dobu. To je Peggy 
Guggenheimová, které její bohaté dědictví pomohlo stát se ústřední 
postavou světového moderního umění. Byla součástí kulturních 
otřesů 20. století a do její pestré sbírky patří Max Ernst, Pablo Picasso, 
Salvador Dalí, Jackson Pollock a mnozí další. Přes všechny své životní 
tragédie se vždy upínala ke svému největšímu cíli – vybudovat 
jednu z nejdůležitějších sbírek moderního umění. Ta se nyní nachází 
v  muzeu u Canal Grande v Benátkách.

dokument | 96 minut | USA | 2015 | nevhodné do 12 let

Režie:    Lisa Immordino Vreeland 
Jazyk:    anglicky s českými titulky 
Formát:    2D DCP | mp4 
Teritorium:   Česká republika a Slovensko 
V kinech:   od 17. 6. 2021 do 31. 12. 2021



Total Recall z roku 1990 patří svým nadčasovým a originálním zpracováním 
dodnes k nejdůležitějším pilířům žánru sci-fi. Po 30 letech od premiéry se nyní 
film vrací v digitálně restaurované verzi, kterou bude možné vidět i v českých 
a slovenských kinech.

Hlavním hrdinou je stavební dělník Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger), 
kterého pronásledují sny z Marsu, kde ovšem nikdy nebyl. Navštíví proto s cílem 
zažít rudou planetu netradiční cestovní kancelář Rekall, která poskytuje zážitky 
formou implantovaných vzpomínek. Postupné odhalování vlastní identity 
a série nečekaných zvratů ale zavedou Douglase přímo na Mars a na hraně 
fikce a reality ho zapojí do odboje proti tyranskému guvernérovi Cohaagenovi.

akční/sci-fi | 113 minut | USA | 1990 | nepřístupné do 15 let

Režie:    Paul Verhoeven 
Hrají:     Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone, Ronny Cox 
Jazyk:    anglicky s českými titulky 
Formát:    restaurované 2K 2D DCP 
Teritorium:   Česká republika a Slovensko 
V kinech:   bude upřesněno

Total Recall



New Orleans
Město hudby
Dokument oslavuje bohatou kulturu New Orleans z pohledu hudby a nahlíží 
do unikátní historie města, kde právě hudba sloužila jako nejsilnější způsob 
projevu. Film se zaměřuje na postupný vývoj hudby v New Orleans a na to, 
jakým způsobem reflektovala dobu, ve které vznikala. Dokumentem provází 
Terence Blanchard, jazzový trumpetista a rodák z New Orleans, kterého 
doplňují další slavné osobnosti tohoto města. Města, jehož melodie a rytmy 
stály u kořenů americké hudby.

dokument | 104 minut | USA | 2019 | nevhodné do 12 let

Režie:    Michael Murphy 
Jazyk:    anglicky s českými titulky 
Formát:    2D DCP 
Teritorium:   Česká republika a Slovensko 
V kinech:  od 12. 8. 2021 do 31. 12. 2021



Fellini a duchové
Nahlédněte u příležitosti 100. výročí narození režiséra  
a držitele pěti Oscarů Federica Felliniho (Sladký život, Amarcord, 
Osm a půl, Giulietta a duchové) do jeho “skrytého světa”. 
Dokument ukáže množství dosud neodhaleného archivního 
obsahu a slavných filmových ukázek, které pomohou vykreslit 
unikátní vztah italského maestra k duchovnu a nadpřirozenu. 
Uvidíte také rozhovory s Damienem Chazellem, Terrym 
Gilliamem, Williamem Friedkinem a dalšími osobnostmi 
světového filmu i Felliniho blízkými spolupracovníky.

dokument | 90 minut | Itálie | 2020 | nevhodné do 12 let

Režie:    Anselma Dell‘Olio 
Jazyk:    italsky s českými titulky 
Formát:    2D DCP 
Teritorium:   Česká republika a Slovensko 
V kinech:  od 16. 9. 2021 do 31. 12. 2021



Salvador Dalí
Raná léta

dokument | Španělsko | nevhodné do 12 let

Režie:    David Pujol 
Jazyk:    anglicky s českými titulky 
Formát:    2D DCP 
Teritorium:   Česká republika a Slovensko 
V kinech:  od 7. 10. 2021 do 31. 12. 2021



Připravujeme.



JIŽ V NABÍDCE
Florencie a galerie Uffizi

Svatý Petr a papežské baziliky Říma
Leonardo da Vinci: Génius v Miláně

Salvador Dalí: Hledání nesmrtelnosti
Ronnie Wood: Někdo tam nahoře mě má rád

Bosch: Zahrada pozemských rozkoší



Florencie
a galerie Uffizi
Velkolepá dokumentární výprava vás zavede do Florencie, kolébky 
renesance, která se stala uměleckým domovem velikánů jako Michelangelo, 
Leonardo, Raffael, Brunelleschi nebo Botticelli. Čeká vás úchvatná prohlídka 
města, v rámci které stihnete navštívit 10 muzeí a prohlédnout si přes 150 
uměleckých děl. Uvidíte takové dominanty, jakými jsou kaple Brancacci, 
Národní muzeum Bargello, Medicejský palác, či slavná katedrála Santa Maria 
del Fiore s monumentální kopulí, která se stala symbolem města. Jádrem 
prohlídky je pak samotná Galleria degli Uffizi se svou úchvatnou sbírkou 
mistrovských uměleckých děl světových velikánů.

dokument | 85 minut | Itálie | 2015 | přístupné bez omezení

Režie:    Luca Viotto 
Jazyk:    anglicky s českými titulky 
Formát:    4K 2D/3D DCP | mp4 
Teritorium:   Česká republika a Slovensko 
V kinech:   od 13. 8. 2020 do 30. 9. 2025



Svatý Petr a papežské 
baziliky Říma
Tvůrci Florencie a galerie Uffizi přináší další výpravný dokument, tentokrát 
do srdce Říma, kde skrze filmové plátno navštívíte čtyři papežské 
baziliky – Lateránskou baziliku, baziliku Panny Marie Sněžné, baziliku 
svatého Pavla za hradbami a hlavně baziliku svatého Petra, která patří 
mezi nejnavštěvovanější místa na světě. Podrobně si tak budete moci 
prohlédnout interiéry těchto majestátních budov, které po staletí představují 
cíl milionů turistů a poutníků z celého světa.

dokument | 90 minut | Itálie | 2016 | přístupné bez omezení

Režie:    Luca Viotto 
Jazyk:    český dabing 
Formát:    4K 2D/3D DCP | mp4 
Teritorium:   Česká republika a Slovensko 
V kinech:  od 13. 8. 2020 do 1. 4. 2026



Leonardo da Vinci
Génius v Miláně
Navštivte unikátní výstavu Leonarda da Vinciho při příležitosti konání 
světové výstavy EXPO 2015 v Miláně a prohlédněte si nejznámější mistrova 
díla. 

Expozice obsahovala díla z celého světa včetně těch, která Leonardo 
vytvořil přímo v Miláně. Nechybí mezi nimi ani legendární Poslední večeře. 
Kromě obrazů si budete moci na velkém plátně prohlédnout jeho rukopisy, 
technické a přírodopisné nákresy nebo mýtické výjevy. Na závěr dokumentu 
se vydáte na cestu přímo po Miláně, městě, které Leonarda inspirovalo jako 
malíře, vědce, vynálezce, spisovatele i architekta.

dokument | 90 minut | Itálie | 2016 | nevhodné do 12 let

Režie:    Luca Lucini, Nico Malaspina 
Jazyk:    italsky s českými titulky 
Formát:    4K 2D DCP | mp4 
Teritorium:   Česká republika a Slovensko 
V kinech:   od 13. 8. 2020 do 1. 4. 2026



Salvador Dalí
Hledání nesmrtelnosti
Dokument vás pozve na úchvatnou pouť za životem a tvorbou malíře 
Salvadora Dalího. Během této cesty vás postupně zavede na všechna 
místa neodmyslitelně spjatá s umělcovým životem. Uvidíte vesničku Port 
Lligat, kde pobýval velkou část svého života. Dále navštívíte jeho rodné 
město Figueres s Divadelním muzeem Salvadora Dalího i zámek v Púbolu, 
který koupil své manželce Gale. Chybět nebudou ani životní etapy z Paříže 
nebo New Yorku. Skrze jeho obrazy a dokumenty, z nichž některé jsou stále 
nepublikovány, nahlédnete do světa génia, jehož osobnost se sama o sobě 
stala uměleckým dílem.

dokument | 105 minut | Španělsko | 2018 | nevhodné do 12 let

Režie:    David Pujol 
Jazyk:    anglicky s českými titulky 
Formát:    2D DCP | mp4 
Teritorium:   Česká republika a Slovensko 
V kinech:   od 27. 8. 2020 do 31. 12. 2021



Ronnie Wood
Někdo tam nahoře mě má rád

Režisér Mike Figgis přináší intimní portrét umělce a hudebníka Ronnieho 
Wooda, kytaristy legendárních The Rolling Stones. Dokument vypráví jeho 
divoký a nespoutaný životní příběh od skromných začátků v severním 
Londýně, až po jeho více než 50 let trvající neuvěřitelnou kariéru.

Ronnie nás provede cestou svého života – uvidíte jeho obrazy a produkce 
doprovázené rozhovory s jeho přáteli, hudebníky a umělci, kteří se stali 
důležitou součástí jeho života. Nechybí mezi nimi Mick Jagger, Keith 
Richards, Rod Stewart, Imelda May nebo Damien Hirst.

dokument | 72 minut | Velká Británie | 2019 | nevhodné do 12 let

Režie:    Mike Figgis 
Jazyk:    anglicky s českými titulky 
Formát:    2D DCP 
Teritorium:   Česká republika a Slovensko 
V kinech:   od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2021



Bosch
Zahrada pozemských rozkoší
Dokumentární film Bosch: Zahrada pozemských rozkoší vznikl ku příležitosti 500. výročí 
úmrtí Hieronyma Bosche. Právě datum smrti je totiž jediná informace, kterou můžeme 
o autorovi jednoho z nejznámějších uměleckých děl s určitostí říci. 
Triptych Zahrada pozemských rozkoší dokáže zaujmout všechny napříč společností. 
Bosch maloval pro potěšení oka běžného pozorovatele, kterého nadchne 
propracovaností svých obrazů. Pro náročnější pozorovatele však obrazy nepostrádají 
hloubku a skryté symboly, které nutí k zamyšlení nad povahou lidského vědomí 
a myšlení.
Nyní můžete v kinech obdivovat krásu těchto obrazů a pokusit se pochopit jejich 
nezpochybnitelnou genialitu.

dokument | 90 minut | Španělsko | 2016 | nevhodné do 12 let

Režie:    José Luis López Linares 
Jazyk:    anglicky s českými titulky 
Formát:    2D DCP 
Teritorium:   Česká republika a Slovensko 
V kinech:   od 1. 8. 2020 do 31. 9. 2021
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