
1 PO 17.30
Khatar san?
Vernisáž unikátní putovní výstavy Khatar San? neboli romsky Odkud 
jste?, která je součástí projektu O leperiben – Paměť romských dělní
ků Katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 
v Brně. Výstava se koná ve foyer Hraničáře do 31. 7. 2015.

tvá galerie
2 Út 17.30
LadisLava GažiOvá: 
turisticKý zájezd PO KLiKaté trase
Vernisáž výstavy jedné z nejzajímavějších malířek současnosti a nosi
telky Ceny kritiky za mladou malbu 2008. V díle Ladislavy Gažiové se 
objevují prvky street artu, estetika hudební americké nezávislé scény 
a témata z romského venkovského prostředí. Umělkyně umí překva
pit, ale přes drsnou pravdivost sdělení a neotřelé prostorové realizace 
také něžně potěšit.

tvá galerie
2 Út 19.30
hOLub seděL na větvi a rOzmýšLeL O živOtě
Poslední díl volné trilogie geniálního švédského režiséra Roye  Anderssona, 
který navazuje na snímky Písně z druhého patra a Ty, který žiješ. Sam 
a Jonathan jsou moderní Don Quijote a Sancho Panza, dva cestující pro
dejci s drobnými cetkami. Vydají se na výlet, který odhaluje krásu jedno
tlivých momentů lidského života, malichernost druhých, humor i tragé
dii, které se skrývají uvnitř každého z nás. Snímek získal Zlatého lva na 
MFF v Benátkách 2014. Švédsko/Norsko, režie Roy Andersson, 2014

První kino
3 st 19.30
LadisLav zibura: 
40 dní PěšKy dO jeruzaLéma
Ladislav Zibura sbalil svůj život do 12 kilogramů, hodil batoh na záda 
a vypravil se pěšky do Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu se 
mu podařilo ujít 1400 kilometrů napříč rozpálenou krajinou Turecka 
a Izraele, stanout pod Zdí nářků a prožít největší dobrodružství svého 
života. Těšte se na vyprávění cynického kavárenského povaleče, který 
vám svým laskavě nekorektním humorem dokáže, že poutník rozhodně 
nemusí být katolík, asketa ani nudný člověk.

4 Čt 18.00
cena PavLa KOutecKéhO
Večer věnovaný snímkům a jejich režisérům, kteří jsou nominováni na 
Cenu Pavla Kouteckého za nejosobitější dokumentární počin. Začíná
me Indiány, čaroději a výtahy od J. Buriana a P. Kouteckého, pokraču
jeme v 19.00 hodin snímkem Vlna vs. břeh od M. Štrby, trojici dokumen
tů uzavírá v 20.30 hodin snímek J. Ševčíkové Opři žebřík o nebe.

První kino
6 sO 19.30
eLectra
Taneční divadlo a jedinečný audiovizuální zážitek v představení  Electra, 
jehož autorkou je tanečnice, choreografka a performerka Jan Vrána. 
Na projektu se podíleli další talentovaní umělci: kostýmní návrhářka 
 Alena Skupinová, autorka šperků Dana Bezděková, hudebník Lukáš 

Bayer,  výtvarník Jan Hladil — člen skupiny Lunchmeat, multimediální 
umělec a jeden ze zakladatelů spolku Činoherák Ústí Richard Loskot 
i režisér a performer Jiří Císler.

hraničář tančí
9 Út 19.30
PechaKucha niGht: na uLici
Život ve formátu 20x20. V pořadí už sedmnáctý večer PechaKucha Ni
ght v Ústí nad Labem s názvem Na ulici. Kultovní setkání se zajímavými 
hosty a jejich projekcemi.

12 Pá 19.30
Wasserband
Ústřední postavou teplické kapely Wasserband je výtečná klavíris
tka  Pavla Wasser, která roky koncertovala na zaoceánských parnících 
v různých koutech světa. Dalšími členy Wasserbandu jsou zpěvačka Ája 
 Hackerová, bubeník Petr Tyr, basista Martin Říhovský, saxofonista  Honza 
Koliha a legenda mezi teplickými hudebníky, kytarista Martin Herbst.

Friday jazz night
13 sO 19.30
hOří, má PanenKO
Přijďte si připomenout legendární scénky a hlášky z Formanovy kome
die,  tví ve vypouklém zrcadle, které odráží hospodské vztahy, prázdné 
hlavy, dlouhé prsty a plytké svědomí. První Formanův barevný film Vám 
Hraničář naservíruje v digitálně restaurované podobě, která zažila svě
tovou premiéru na MFF v Karlových Varech 2012. 
Československo/Itálie, režie Miloš Forman, 1967

sobotní filmové lahůdky
16 Út 19.00
na hraně aneb hraniČář v PrOměně
Video, audio, projekce, světlo... ve službách umění. A od 21.00 první video
mapping (světelná show ve veřejném prostoru) v Ústí! Hraničář na jeden 
týden doslova promění výstava klauzurních prací studentů ateliéru Time
based Media FUD UJEP, kteří předvedou, co umí s digitální technologií. 

tvá galerie
18 Čt 19.30
KvíLení aneb Od GinsberGa K hraběti
13. června to bude 75 let, co se narodil jeden z nejvýraznějších českých 
básníků 60. let 20. století – Václav Hrabě. Jeho tvorba nasáklá intenzivním 
osobním prožitkem, tóny jazzové muziky a melancholií dodnes láká čtenáře 
napříč generacemi. Stejně jako tvorba americké beatgeneration. Přijďte se 
blíže seznámit s touto kapitolou dějin na dalším z filmově vzdělávacích veče
rů Kinoakademie Hraničář. Životopisné drama Kvílení podle proslulé Gins
bergovy básně uvede přednáška vedoucího katedry bohemistiky PF UJEP 
Mgr. Jiřího Kotena, Ph.D. USA, režie Rob Epstein/Jeffrey Friedman, 2010

Kinoakademie hraničář
19 Pá 19.30
GeOrGes Feydeau: dámsKý KrejČí
Chtěli jste je tu? Máte je mít! Mladé naděje Studentského divadla Ústí 
nad Labem se opět představí na prknech Hraničáře se slavnou komedií 
o tom, že zakrýt manželskou nevěru může být pořádná fuška.

tvé divadlo

20 sO 19.30
OKnO dO dvOra
Vrchol filmové tvorby Alfreda Hitchcocka. Jeff Jeffries je po úraze 
upoután na invalidní vozík a z nudy začne pozorovat své sousedy. 
Stereotyp, vzrušení, únava, tanec, touha… a podivné události, které 
se odehrávají za jedním z oken protějšího domu. Došlo u Thorwaldo
vých k vraždě? A stane se Jeffova netrpělivá snoubenka nástrojem 
k jejímu vyřešení? USA, režie Alfred Hitchcock, 1954

sobotní filmové lahůdky
21 ne 15.00
maLý Pán a Kreativní díLniČKa
Přijďte si vychutnat příhody Malého pána na jeho cestě za velkým 
snem – loutkový film podle úspěšné dětské knihy „Velká cesta Malého 
pána“ od Lenky Uhlířové a Jiřího Stacha, jehož výtvarnou stránku měl 
na starosti František A. Skála, hudbu k němu složil Milan Cais a loutky 
namluvili Saša Rašilov, Valérie Zavadská, Pavel Liška, Miroslav Krobot 
a další. Hravé odpoledne s kreativní dílničkou pro nejmenší.
Česká republika/Slovensko, režie Radek Beran, 2015

hraničář nejen dětem
23 Út 19.30
sLePá
Po náhlé ztrátě zraku objevuje Ingrid zákoutí vlastní představivosti. 
Láska, touha i obavy se v nich zhmotňují s intenzitou, která si v ničem 
nezadá s vnějším světem. Kde je hranice mezi fantazií a realitou? Fil
mový hit na festivalech Sundance a v Berlíně.
Dánsko/Norsko, režie Eskil Vogt, 2014

První kino
24 st 10.00
stOLetý staříK, Který vyLezL z OKna a zmizeL
Hraničář zve (nejen) aktivní seniory na neuvěřitelný příběh Allana 
 Karlssona, který uprchne z domova důchodců a vydá se na úžasný 
výlet… shodou okolností s kufrem plným peněz a gangem zločinců 
v patách. Švédsko, režie Felix Herngren, 2013

hraničář pro mladé duchem
26 Pá 19.30
aLexandre GLize
Koncert francouzského kytaristy Alexandra Glizea, jehož repertoár jde 
napříč hudebními žánry – od klasiky přes jazz, flamenco, fusion až po rock. 
Alexandre získal zkušenosti a inspiraci u vynikajících hudebníků, jako jsou 
Leo Brouwer, Roberto Aussel, Eduardo Isaac nebo Takashi Ogawa.

tvá hudba
30 Út 19.30
trainsPOttinG
Kultovní snímek Dannyho Boyla o životě feťáků v Edinburghu 80. let, 
prošpikovaný autentickou syrovostí, černým humorem a bizarními 
scénkami. S nezapomenutelným soundtrackem, který dnes už patří 
do povinné výbavičky každého hudebního fandy.
Velká Británie, režie Danny Boyle, 1996

První kino

výstavy v GaLerii hraniČář: Galerie hraničář je otevřena po-pá od 15.00 do 18.00 hodin.Khatar san? 1. 6.–31. 7. 2015 LadisLava GažiOvá: turistický zájezd po klikaté trase 2. 6. — 30. 6. 2015

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POKLADNĚ HRANIČÁŘE (PROKOPA DIVIŠE 
1812/7, ÚSTÍ NAD LABEM), PO-PÁ OD 15:00 DO 18:00 A HODINU PŘED 
PŘEDSTAVENÍM. VÍCE NA WWW.HRANICAR-USTI.CZ.
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PrOGram Červen 2015

1 PO 17.30 Vernisáž Khatar San? Tvá galerie

2 Út 17.30 Vernisáž Ladislava Gažiová: 
 Turistický zájezd po klikaté trase Tvá galerie

2 Út 19.30 Holub seděl na větvi a rozmýšlel o život První kino

3 st 19.30 Ladislav Zibura: 40 dní pěšky do Jeruzaléma

4 Čt 18.00 Cena Pavla Kouteckého První kino

6 sO 19.30 Electra Hraničář tančí

9 Út 19.30 PechaKucha Night: Na ulici

12 Pá 19.30 Wasserband Friday Jazz Night

13 sO 19.30 Hoří, má panenko Sobotní filmové lahůdky

16 Út 19.00 Na hraně aneb Hraničář v proměně Tvá galerie

18 Čt 19.30 Kvílení aneb Od Ginsberga k Hraběti 
 Kinoakademie Hraničář

19 Pá 19.30 Georges Feydeau: Dámský krejčí Tvé divadlo

20 sO 19.30 Okno do dvora Sobotní filmové lahůdky

21 ne 15.00 Malý pán a kreativní dílnička Hraničář nejen dětem

23 Út 19.30 Slepá První kino

24 st 10.00 Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel 
 Hraničář pro mladé duchem

26 Pá 19.30 Alexandre Glize Tvá hudba

30 Út 19.30 Trainspotting První kino

06
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Okno do dvora


