OZVĚNY FORMAN FESTIVALU V KINĚ OŘECHOVKA
11. dubna 2013, Praha

V klasickém pražském biografu, který jako jediný přežil na Praze 6 likvidaci kin, se ve dnech
19. až 28. dubna uskuteční první z řady filmových přehlídek, kterými se chce kino Ořechovka
vrátit zpět na kulturní mapu Prahy. Ozvěny Forman Festivalu představí kompletní americkou
tvorbu legendárního filmového režiséra českého původu.
„Prosincový Forman Festival v Městské knihovně měl velký ohlas a tak jsme se rozhodli přinést to nejlepší
z celé přehlídky znovu na plátno kina. Kino Ořechovka jsme nevybrali náhodně: je to tradiční biograf,
takový, v jakém se Formanovy filmy v době jejich premiéry promítaly. Má atmosféru starých časů a
na rozdíl od multikin vám pod nohama nekřupe popkorn a neohluchnete z hlasitého zvuku. Věřím, že
Milošovi Formanovi by se přesně tohle líbilo,“ přibližuje v nadsázce výběr místa ozvěn Forman Festivalu
jeho ředitelka Radka Kadlecová.

Výběr filmů byl skutečně důsledný. Kromě známých režisérových hitů jako Amadeus nebo Přelet
nad kukaččím hnízdem budou moci diváci v originále s českými titulky vidět i režisérovu americkou
prvotinu Taking Off, méně známý, ale o to kultovnější Ragtime, ale například i originální zpracování
muzikálu Vlasy nebo historický film Valmont. Chybět nebudou ani Formanovy poslední filmy Lid
versus Larry Flynt, Muž na Měsíci a Goyovy přízraky.

„Pro opravdové filmové labužníky jsme připravili jedinečnou projekci dokumentárního filmu Viděno
osmi, který spojil dohromady režiséry Miloše Formana, Kona Ichikawu, Clauda Lelouche, Arthura Penna
nebo například Johna Schlesingera a ti pak osobitým způsobem ztvárnili disciplíny mnichovských
Olympijských her v roce 1972. Miloš Forman pak v dokumentu, který bude na Ořechovce uveden v sobotu
27. dubna v 17 hodin, zachytil krásu desetiboje. Je to film, který málokdo zná a ozvěny Forman Festivalu
jsou tak jedinečnou možností vidět toto jedinečné filmové dílo na velkém plátně,“ dodává k programu
přehlídky Radka Kadlecová.
Ozvěny Forman Festivalu začínají v kině Ořechovka v pátek 19. dubna v 19.30 projekcí filmu Taking
Off a pokračují chronologicky až do neděle 28. dubna, kdy bude přehlídka zakončena zatím posledním
Formanovým filmem Goyovy přízraky. V případě, že zájem o některé kultovní filmy přesáhne kapacitu
kina, jsme připraveni zařadit i další projekce.

Detailní a aktuální informace s celým programem najdete na formanfestival.cz, informace o kině
Ořechovka na kinoorechovka.info, více o Milošovi Formanovi na milosforman.com a jeho oficiální
stránce na Facebooku.
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