
   
 
 
 
Doprovodné programy k výstavě 
 
 
(NEJEN) PRAŽSKÉ BIOGRAFY 
Filmová minipřehlídka u příležitosti výstavy PRAŽSKÉ BIOGRAFY v Muzeu hlavního 
města Prahy 
Uvádí kino MAT, Karlovo náměstí 19, Praha 2 
 
 
PROGRAM: 
 
 
pondělí 11. 4. 2016 od 18:30 
KINA, KINA, KINA 
Kina, kina, kina 1985 / 10‘ 
Filmový zpravodaj představuje vývoj, jakým prošla kina v naší republice. 
 
Vášeň kinooperatéra 1981 / 14‘ 
Dokumentární snímek o Oldřichu Bašusovi, který ve svém soukromém muzeu shromáždil 
pozoruhodnou sbírku filmové techniky. 
 
Jak se dělá biograf 1962 / 6‘ 
Krátký pohled do promítací kabiny jednoho pražského kina. 
 
RETRO – Filmové týdeníky 2011 / 26‘ 
Epizoda televizního cyklu na téma Filmové týdeníky v kinech. 
 
Focus 2009 / 22‘ 
Na počátky filmu a biografů v Československu vzpomínají současní provozovatelé kin i 
filmoví fanoušci. 
 
 
úterý 12. 4. 2016 od 18:30 
JEŠTĚ JEDNOU KINA 
Československý filmový týdeník 1981 / 10‘ 
Sestřih týdeníkových šotů od znárodnění kinematografie v roce 1945, přes vzpomínku na 
Viktora Ponrepa až po instalaci moderního vybavení v pražském kině Alfa. 
 
Magistři smíchu 1978 / 14‘ 
V pražském kině Zvon se sešel režisér Jiří Menzel s Janem Werichem, Natašou Gollovou a 
Františkem Filipovským, aby zavzpomínali na vrcholné filmy první republiky. 
 
Ještě jednou kina 1988 / 10‘ 
Filmový zpravodaj navazující na žurnál Kina, kina, kina.  
 



   
Kino krátkých filmů 1989 / 10‘ 
Filmový zpravodaj zpovídá náhodné kolemjdoucí na téma krátkých filmů a představí kino 
Praha na Václavském náměstí, které bude pravidelně krátké filmy uvádět. 
 
RETRO – Kina, filmy a video v éře socialismu 2010 / 24‘ 
Jak fungovala filmová a video distribuce před rokem 1989? 
 
KANAFAS – Kina 1994 / 14‘ 
Zamyšlení nad stavem a budoucností pražských kin po roce 1989. 
 
 
středa 13. 4. 2016 od 18:15 
Zkáza Jeruzaléma 1964 / 33‘ 
Groteskní příběh s Milošem Kopeckým a Jaroslavem Marvanem z historie filmového 
podnikání. 
 
Báječní muži s klikou 1978 / 84‘ 
Komedie Jiřího Menzela z éry průkopníků kdysi nového umění – kinematografie. 
 


