
 

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  . 

______________________________________________________________________________ 

                          PROSINEC 2016 

    Program:                                                                                 

Premiéra 
6. prosince  v 17 a ve 20 h 
FRANKOFONIE 
Franice/Německo/Nizozemsko, 2015 
režie:  Alexandr Sokurov  
88 min.    
Na pozadí 2. světové války zkoumá jeden z nejintelektuálnějších 
ruských režisérů 2. poloviny 20. století Alexandr Sokurov (autor i u nás 
uvedených filmů Ruská archa a Faust, kterému až do přestavby nebyl 
do distribuce uveden ani jeden z jeho hraných či dokumentárních filmů) 

vztah mezi uměním a mocí a ptá se, co nám kultura říká o nás samých. Jeho historický filmový esej je nekonvenční procházkou paříž-
ským muzeem Louvre, kterým diváka provádí Napoleon (Vincent Nemeth) a Marianne (Johanna Korthals Altes) coby alegorický symbol 
Francouzské republiky. Louvre tu vedle ředitele M. Jacquese Jaujarda (Louis-Do de Lencquesaing), a kunsthistorika Franze Wolffa-
Metternicha (Benjamin Utzerath) funguje jako třetí hlavní postava – jako úchvatná kulisa i nejvýznamnější úložiště světové kultury. 

Premiéra 
13. prosince v 17 a ve 20 h  
PŘÍCHOZÍ  
USA, 2016  
režie:  Denis Villeneuve  
117 min.    
Dokonalé souznění všech složek, neokoukaný námět, originální 
příběh a působivý myšlenkový přesah dělají ze snímku jeden z 
nejlepších filmů roku. Sci-fi s Amy Adams v hlavní a s Jeremy 
Rennerem a Forestem Whitakerem ve vedlejších rolích natočil 
uznávaný kanadský režisér Denis Villeneuve (Zmizení, Sicario: 
Nájemný vrah). Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné 
lodě, dojde k sestavení elitního týmu – v čele s odbornicí na lin-
gvistiku Louise Banksovou – s cílem zjistit, jaké mají 
mimozemšťané úmysly. Zatímco celé lidstvo balancuje na pokraji globální války, Banksová se společně se svým týmem pokouší ve 
velmi omezeném čase najít odpovědi – a aby je byla schopna najít, bude muset přistoupit k činům, které mohou ohrozit nejen život její, 
ale možná i osud celého lidstva. 

Premiéra 
20. prosince  v 17 h 
CESTA  DO  FANTAZIE 
Japonsko, 2001 
Režie: Hajao Mijazaki  
124 min.    
První anime film, který vyhrál Oscara (také Zlatého medvěda na 
Berlinale a Ceny Japonské filmové akademie za nejlepší film a 
píseň), na jehož ruční animaci se podílelo okolo 40 animátorů a který 
ještě v roce 2006 figuroval na 1. místě jako nejvýdělečnější 
neamerický film. Vrcholné dílo nejvlivnějšího světového animátora 
před námi rozprostírá fascinující svět nespoutané obrazotvornosti. 
Jde o dobrodružný snímek, kde se nesvádějí bitvy, hlavní postava 

není nadaná nadpřirozenými schopnostmi, ani se nesváří dobro se zlem. Vyprávění o desetileté dívce, která se ocitne v roztodivném 



městě duchů, bůžků a strašidel, se obejde bez schémat a prvoplánových atrakcí jiných animovaných hitů. Diváky každého věku uhrane 
unikátní vizí, díky níž každý záběr dýchá roztodivností, hravostí, nápaditostí i melancholií. 

Premiéra 
20. prosince  ve 20 h  
KLUK  VE  SVĚTĚ  PŘÍŠER 
Japonsko, 2015 
Režie: Mamoru Hosoda  
119 min.    
Vyhlášen Japonskou filmovou akademií jako nejlepší film roku. 
Výjimečná filmová událost nejen pro milovníky Japonska, japon-ské 
animace a jedinečných filmových zážitků. Anime, tento spe-cifický 
žánr japonské animace, se totiž v českých kinech objevuje po 
dlouhých letech. Příběh o důležitosti rodiny, lásky a cti vyniká 
fascinujícím mistrovstvím animace. Devítiletý Kjúta je obyčejný kluk 
z moderního Tokia. Hodně věcí o životě ještě neví a neměl dosud 
ani tušení o tom, že vedle reálného světa existuje také skrytý 
fantazijní svět obývaný zvířaty. Až do chvíle, než se v něm náhodou sám ocitl. V kouzelném světě Džútengai ale nejsou lidé příliš vítáni 
a celou zemí navíc zmítají nepokoje s nástupem nového panovníka. Ujme se v neznámém světě někdo chlapce, aby ho uchránil 
nebezpečí? 

Mimořádně 
27. prosince  v 17 h 
NENASYTNÁ  TIFFANY 
(Doprovodný program k výstavě Život je 
bolestný a přináší  zklamání )  
Česká republika, 2015 
Režie: Andy Fehu 
80 min.    
Svěží debut originálního tvůrce, který se obklopil inteligentním 
tvůrčím týmem. Andy Fehu představuje (minimálně v české 
amatérské a poloprofesionální filmové scéně) osobnost, kterou 
nelze jednoduše minout, a jejíž debut potvrzuje, že máme co do 
činění s výrazným talentem našeho filmu. Z jeho tvorby sálá silný 

autorský rukopis, aniž by byl tvůrce poplatný laciným a pomíjivým trendům. Pepa (Leoš Noha) tráví většinu času vysedáváním po 
hospodách. Aby si vydělal na skromné živobytí, vykrádá chaty a ukra-dené předměty prodává v zastavárně. Při jednom ze svých 
lupičských výpadů je málem chycen při činu a během následného útěku náhodou objeví starou videokameru. Ta skrývá záznam, který 
odhaluje cestu k netušenému pokladu, po němž Pepa okamžitě zatouží… 

Mimořádně 
27. prosince  ve 20 h 
ŠÍLENÍ 
(Doprovodný program k výstavě Život je 
bolestný a přináší  zklamání )  
Česká republiky, 2005 
Režie: Jan Švankmajer 
118 min.    
Oceněno dvěma Českými lvy (Nejlepší výtvarný počin - Eva 
Švankmajerová a Veronika Hrubá – a Nejlepší filmový plakát - 
EŠ) a na národní přehlídce Finále Plzeň Zvláštním uznáním a 
Cenou studentské poroty (kterážto kategorie byla v následu-
dujícím roce zrušena). Od prvotního nápadu ke konečnému 
scénáři uplynulo téměř 30 let a dalších 5 roků sháněl Jan 
Švankmajer peníze. Scénář filmu volně vychází z motivů dvou povídek Edgara Allana Poea (Zaživa pohřben a Šílený psychiatr). Jednou 
z hlavních postav je Markýz, inspirovaný markýzem de Sade (nedávný osm-desátník Jan Tříska). Děj se zdánlivě odehrává začátkem 
19. století ve Francii, je však plný anachronismů a reálií dneška, protože je alegorií současného světa. Blázinec je výstižnou kulisou. 
Svoboda, civilizační represe a manipulace jeho tématem.  

Oba předchozí filmy jsou uváděny ve spolupráci s Galerií města Plzně. 
Autor textů: J. 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

