Muzeum hlavního města Prahy
pořádá v hlavní budově muzea
od 6. 4. 2016 do 5. 2. 2017 výstavu

Pražské biografy
Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů
Na Poříčí 52, Praha 8
Muzeum hlavního města Prahy pořádá v hlavní budově muzea, Na Poříčí 52, Praha 8
od 6. 4. 2016 do 5. 2. 2017 výstavu Pražské biografy / Pomíjivé kouzlo potemnělých sálů.
Výstava realizovaná ve dvou výstavních sálech vykresluje fenomén pražských biografů
od jejich úplných počátků na konci 19. století až do nedávné minulosti, kdy desítky
mnohdy svérázných či unikátních kinosálů přestaly fungovat a jejich úlohu převzaly
mnoha sálové unifikované komplexy.

První filmová promítání se uskutečnila v Praze v říjnu 1896, výstavní počin je tedy koncipován
právě do roku 120. výročí představení nového technického vynálezu, kinematografu,
obyvatelům české metropole. Díky historickým plánům metropole s lokacemi
biografů, desítkám jejich dobových fotografií či programům a plakátům dávno i nedávno
uzavřených biografů a kin si návštěvník může udělat názornou představu o tom, jak se množství
a umístění pražských biografů v běhu času proměňovalo, jak vypadaly ulice a budovy (případně
pasáže), v nichž se nacházela moderní velkoryse pojatá premiérová kina jako Lucerna, Adria či
Alfa, jak byly řešeny interiéry jejich honosných sálů s kapacitou mnoha set sedadel, stejně tak
může získat povědomí o podobě skromnějších biografů na předměstích (žižkovská Jiskra,
Karafiátův biograf v Libni) i o „senzačních dramatech“ v nich uváděných ‒ třeba roku 1914.
Jeden výstavní sál bude pojatý jako funkční biograf, z jehož dřevěných i polstrovaných
dobových sedadel budou návštěvníci-diváci sledovat nejstarší velmi krátké filmové záběry,
zachycující pražské reálie před rokem 1900, stejně tak filmy experimentálně a umělecky
dokumentující Prahu 30. let 20. století. V tomto sále bude i maketa promítací kabiny, což
umožní nahlédnout i do běžně nepřístupného zázemí každého kina.

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.

Komentované vycházky s autory výstavy Tomášem Dvořákem a Janem
Rouskem.
Sraz před hlavní budovou Muzea hlavního města Prahy v 16,30, sledujte prosím
www.muzeumprahy.cz, cena 80 Kč
1. Václavské náměstí – 28. dubna 2016 a 29. září 2016
Václavské náměstí tradičně patřilo a patří k centru večerní zábavy Pražanů. Obzvláště dříve
se chodilo na ty nejlepší snímky právě na Václavák. Mohli jsme tam nalézt premiérové
biografy, spojené s prvními projekcemi slavných filmů, ale i menší sály s různou dramaturgií
(Koruna, Pasáž, Praha, Avion, Jalta, Blaník, Urania, Beseda, Hvězda, Lucerna, Světozor,
Alfa, Hollywood, Illusion, Juliš). Všechny tyto podniky byly zasazeny do architektonicky
a historicky zajímavých staveb. Procházka neopomene i první projekce kočovných
kinematografistů na Václavském náměstí.
2. Nové a Staré Město I. – 19. května 2016 a 20. října 2016
Začneme jedním z nejstarší biografů ‒ Grand Biograph de Paris v Ječné ulici, přesuneme se
k Illusionu (Emauzy), projdeme kolem kina Skaut ke Kinemě Vlasty Buriana, přes Almu se
dostaneme na Národní třídu, kde se zastavíme u kina Louvre a Metro. Mineme Olympic
a velkokapacitní Adrii, kousek se vrátíme ke kinům Perštýn, Konvikt a U Vejvodů, kde se
dnes točí pivo. Procházku zakončíme u nejstaršího stálého pražského kina Ponrepo.
3. Nové a Staré Město II. – 9. června 2016 a 10. listopadu 2016
I když procházka započne u kina Broadway a prohlédneme si novější kina v blízkém okolí
náměstí Republiky (Kotva, Komorní, Roxy, Labuť aj.), výklad bude zaměřen především
na první projekce v Praze v ulici Na Příkopech a v Hybernské ulici.
4. Žižkov – 23. června 2016 a 24. listopadu 2016
Na Žižkově půjdeme cestou po lidových biografech, z kterých dnes funguje pouze Aero, od
něhož se vydáme směrem ke Koněvově třídě, kde si připomeneme již zbouraná kina Tábor
a Deklarace. Zastavíme se u Pokroku a starého Edisonu, kolem Ponce se protáhneme
ke Kosmoramě, Republice a poslední zastávkou bude Academie.
5. Vinohrady – 8. června 2016 a 15. prosince 2016
Vinohradskou vycházku zahájíme u biografu Beránek v Londýnské ulici, přes kino Valdek na
náměstí Míru se dostaneme k Tatře. Na Vinohradské třídě se ohlédneme za minulostí Radia

a Macešky, popovídáme si i o Slavii. Výlet do historie biografů uzavřeme u nejkrásnějšího
secesního kina Flora v Orlické ulici.
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