
 
 

Projekce každé úterý v 17 a ve 20 hodin v Měšťanské besedě, 
Kopeckého sady 13, Plzeň 

Najdete nás i na www.fkplzen.cz a na . 

______________________________________________________________________________ 
 

 

                    ŘÍJEN 2016 

    Program:                                                                                
 

Premiéra 

4. října  v 17 a ve 20 h 

NEON  DEMON  
Francie/Dánsko/USA, 2016 

režie:  Nicolas Winding Refn  
117 min.    

Temný mysteriózní horor o destruktivní kráse 
z opojného prostředí luxusních klubů, ateliérů a vil 
Los Angeles patřil na MFF v Cannes mezi 
nejkontroverznější tituly a pouze hudba Cliffa 
Martineze byla oceněna jako nejlepší soundtrack. 
Dánský scénárista a režisér Nicolas Winding Refn 
(1910), označovaný pro svou výraznou vizualitu a 
osobité pojetí filmu za tvůrce „nekompromisních 
vizuálních esejů“, byl sice až v pětatřiceti 

vyhodnocen jako Objev roku (na festivalu ve Philadelphii), ale o pouhý rok později už mu v Taipei přiřkli Ocenění za celoživotní dílo, 
k čemuž se v roce následujícím přidali i na festivalu ve Valencii. Jeho dílo tvoří extrémně násilný debut Dealer (1996) rozšířený na 
mezinárodně uznávanou volnou trilogii; stylizovaná biografie nejslavnějšího britského vězně, etablujícího i v oblasti angloamerického 
mainstreamu Bronson (2009); mistrovská „historka z podsvětí“ Drive (2011), oceněná v Cannes za nejlepší režii; historizující Barbar - 
Valhalla Rising (2009) a Jen Bůh odpouští (2013). Jesse (Elle Fanning) je mladá, krásná a má onu tajemnou esenci, která ji vyčleňuje ze 
zástupu dokonalých krásek ucházejících se o svých pár let slávy na módních molech v Los Angeles. Jenže neonový puls fashion světa ji 
pohlcuje natolik, že přehlíží varovné signály. Za marnivými kulisami kultu krásy dříme dávné zlo, které se živí nevinností. 

 

Mimořádně 

11. října v 17 a ve 20 h  

HORSKÁ  KÁVA - CAFÉ AMARGO  

( v rámci Týdne hispánské 

kultury) 
 Ve spolupráci s CSKV. 

Kuba, 2015  

režie:  Rigoberto Jimenez  
95 min.    

Hrají: Adela Legrá, Coralia Veloz, Oneida 
Hernandez, Mirelys Hechenique, Yudexi de la 
Torre, Yunia Jerezu, Janet Batista, Venice 
Lanz, Carlos Alberto Mendez, Raul Capote. 
Režisér filmu Rigoberto Jimenez se narodil ve východokubánské provincii Granma. Absolvoval magisterské studium španělského jazyka 
a filologie. V roce 1993 začal točit dokumentární filmy se sociální tématikou, produkované televizí Serrana, za které získal mnoho 
národních i mezinárodních ocenění. Horská káva, inspirovaná skutečnými postavami, je jeho celovečerní debut. V 50. letech čtyři sestry 
Lola, Gelacia, Pepa a Cira Garlobovy zdědily po smrti svých rodičů kávové plantáže uprostřed pohoří Sierra Maestra. Ačkoliv ve svém 
domě nechtějí žádné muže, poskytnou úkryt mladíkovi, který se chce připojit ke vzbouřencům. Jejich životy se radikálně promění: v 
nepřátelském prostředí budou muset bránit všechno: své hospodářství, své území i vlastní životy. Španělský koproducent Pedro 
Palacios byl osobně hostem jednoho z předcházejících ročníků Týdne hispánské kultury. 
 



Mimořádně 

18. října  v 17 a ve 20 h 

OMEGA  3 (v rámci Týdne 

hispánské kultury)  
Ve spolupráci s CSKV 

Kuba, 2014 

Režie: Eduardo del Llano  
74 min.    

Hrají: Carlos Gonzalvo, Dianelys Fuentes,  
Héctor  Noas, Carla Acosta, Omar Franco. 
První kubánský sci-fi film je kuriozitou z produkce 
státu, který si zrovna na žánrovou pestrost 
nepotrpí. Nejde o výpravnou produkci plnou 

vesmírných bitev, ale hlavním tématem je spíše reflexe současnosti. Děj je situován zhruba sto let do budoucnosti, kdy probíhá světová 
válka mezi frakcemi prosazujícími různé způsoby výživy. Stojí proti sobě los cars (masožravci), macs (makrobiotici), olis (vejcožravci a 
mlékopijci) a vegs (vegetariáni). Jeden veg a jedna oli padnou do zajetí skupiny macs. Jsou tak donuceni hledat společnou strategii, aby 
se zachránili. Zajímavý pokus o revizi žánru. Nominováno na nejlepší film na MFF Fantasporto. U nás uvedeno pouze na Festivalu 
španělských filmů La Película. 
 

 

Premiéra 

25. října  v 17 a ve 20 h 

MONSIEUR  CHOCOLAT 

(v rámci Bonjour Plzeň 

2016!) – Ve spolupráci s 

Alliance Française de Plzeň 

Francie, 2016 

Režie: Roschdy Zem 
110 min.    

Rafael Padilla přezdívaný Chocolat byl 
prvním černošským klaunem. Vystupoval 
společně s ostříleným kolegou Footitem a 
toto na první pohled nepravděpodobné duo 
si na počátku 20. století podmanilo Paříž. 
Jenže lákadla slávy a dobové předsudky připraví Padillovi v podání Omara Sye (Nedotknutelní, Samba) víc překážek, než s kolika 
počítal… Rafael Padilla se narodil mezi lety 1865 a 1868 jako kubánský otrok žijící v nuzném slumu na předměstí Havany. Když byl 
ještě kluk, koupil jej za 18 uncí zlata španělský obchodník a přivezl si jej s sebou do severního Španělska. Padilla následně  utekl a 
dostal se náhodou ke klaunovi Tonymu Griceovi, který jej používal jako asistenta a partnera v některých skečích. Cesta Padilly vedla až 
do slavného pařížského Nového cirkusu, kde se, již pod uměleckým jménem Chocolat, spojil s britským klaunem Georgem Foottitem 
(James Thierrée). Burleskní duo dobylo Paříž a z obou protagonistů se staly dobové celebrity. Snímek Monsieur Chocolat je postaven 
na půdorysu tradičního biografického filmu natočeného podle skutečných událostí a vyprávějícího víceméně chronologicky 
komplikovanou životní cestu hlavní postavy.  
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Připravujeme na 1. listopad 2016:   

LÍNÁ ZÁTOKA (v rámci Bonjour Plzeň 2016!) - Ve spolupráci s Alliance Française de Plzeň 
Francie, 2016, režie: Bruno Dumont, 122 min.    
Jeden z nejznepokojivějších světových filmařů Bruno Dumont (1958) se nedostal na filmovou školu a vystudoval filozofii, kterou také 
několik let učil. Debutoval až v devětatřiceti letech. Víc než širokého diváckého ohlasu se dočkal uznání kritiky a pověsti provokativního a 
originálního tvůrce. Jeho filmy jsou pravidelně uváděny a oceňovány v Cannes - Život Ježíše (1997), Lidství (1999), Flandry (2006) a 
Stranou Satana (2011) - nebo v Benátkách - Twentynine Palms (2003). Do naší, alespoň klubové distribuce, se ale dostává až 
Hadewijch – mezi Kristem a Allahem, dekorovaná Cenou FIPRESCI na MFF v Torontu 2009, a Camille Claudel 1915 (2013). Před 
dvěma lety nečekaně rozesmál karlovarské publikum minisérií Malej Quinquin. Nejnověji se po uvedení v soutěži na MFF v  Cannes 
představuje zdivočelou komedií a retro detektivkou v jednom. Líná zátoka představí slavné herce (Juliette Binoche, Valeria Bruni 
Tedeschi, Fabrice Luchini) ve velmi neotřelých hereckých polohách. Zábavná francouzská komedie odehrávající se v nádherně 
nasnímaných exteriérech severní Francie ukazuje, že i Francouzi si umí dělat legraci sami ze sebe.                        Autor textů: Jan Kastner 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Informace o projekcích rovněž:   v MF Dnes – příloha Plzeňský kraj /každé pondělí/ 

 v Plzeňském kulturním přehledu - Plzeňský deník /každé poslední pondělí v měsíci/ 

 na www.plzenskavstupenka.cz  

                                                     na www.mestanskabeseda.cz 

http://www.plzenskavstupenka.cz/
http://www.plzenskavstupenka.cz/

