
... Twin Peaks maraton Kolín ... 
 

Pá 17:00 – So cca 1:00 :-) 
0.  Twin Peaks: Fire Walk With Me          135 min 
1. (1000) Pilotní snímek           100 min 
2. (1001) Stopy nikam (Traces to nowhere)          50 min 
3. (1002) ZEN neboli umění chytit vraha 

 (Zen and the art of killer catching)         50 min 
4. (1003) Odpočívej v bolesti (Rest in pain)         50 min 
5. (1004) Jednoruký muž (The one-armed man)         50 min 
6. (1005) Cooperovy sny (Cooper's dreams)          50 min 
 
So 8:00 – Ne cca 2:00 a víc :-))) i s pauzičkami včetně polední 
7. (1006) Čas poznání (Realization time)          50 min 
8. (1007) Poslední večer (The last evening)         50 min 
9. (2001) Obr s Tebou (May the giant be with you)       100 min 
10. (2002) Kóma (Coma)             50 min 
11. (2003) Muž za sklem (The man behind glass)         50 min 
12. (2004) Tajný deník Laury (Laura's secret diary)        50 min 
13. (2005) Kletba orchideje (The orchid's curse)         50 min 
14. (2006) Démoni (Demons)            50 min 
15. (2007) Osamělé duše (Lonely souls)          50 min 
16. (2008) Projížďka s mrtvou (Drive with a dead girl)        50 min 
17. (2009) Samozvaná spravedlnost (Arbitrary law)         50 min 
18. (2010) Roztržka mezi bratry (Dispute between brothers)       50 min 
19. (2011) Maškarní ples (Masked ball)          50 min 
20. (2012) Černá vdova (The black widow)          50 min 
21. (2013) Šach-mat (Checkmate)           50 min 
22. (2014) Dvojhra (Doubleplay)           50 min 
23. (2015) Otroci a páni (Slaves and masters)         50 min 
24. (2016) Prokletá (The condemned woman)          50 min 
 
Ne 8:00 – Ne cca 16:00 ;-) 
25. (2017) Rány a jizvy (Wounds & scars)          50 min 
26. (2018) Na křídlech lásky (On the wings of love)        50 min 
27. (2019) Variace vztahů (Variations on relations)        50 min 
28. (2020) Cesta k Černému vigvamu 

 (The path to the black lodge)          50 min 
29. (2021-Part 1) Miss Twin Peaks (Miss Twin Peaks)       100 min 
30. (2021-Part 2) Za hranicemi života a smrti 

 (Beyond life and death)          100 min 
xx. The Short Films Of David Lynch           88 min 
 

Samozřejmě bych časový plán nebral moc vážně, spíše orientačně, myslím že v průběhu 
promítání budeme ještě časy „přizpůsobovat“ ... 

 
datum:  11. – 13. duben 2003 
místo:  Klub Ostrof, suterén kostela na Husově náměstí, Kolín 
s sebou: spacák, deku, nespavost 
orientace: viz mapa od nádraží ČD 5 min pěšky 

od kruháku 4 minuty pěšky 
od náměstí 4 minuty pěšky 
parkování bez problému 

thx:  h.roth, zvonďa, tomáš k., matas, hank, ČT, a David Lynch :-) 
info:  cwok, cwok@cwok.cz, +420 605 91 31 91 

   
 game:  kdo pozná všechny obličeje na pozadí možná něco dostane ... 


