
 
 

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 . 
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                       ZÁŘÍ 2016 

    Program:                                                                                   
 

Mimořádně 

6. září  v 17 h  

HAMLET  PODNIKÁ  

(Mezinárodní festival 

Divadlo Plzeň)  
Finsko, 1987  

režie:  Aki Kaurismäki  
86 min.    

Mimořádné uvedení filmu, jenž se stal 
jedním z hitů Berlinale 1988. Už název 
filmu, který je v češtině volnou parafrází 
finského titulu Hamlet v obchodním 
světě, naznačuje, jak daleko si Aki 
Kaurismäki při filmovém zpracování 
kanonického díla světové literatury a dramatu dovolil zajít. (Mezinárodní festival Divadlo Plzeň 2016 bude v neděli 11. září 
uzavřen jinou z klíčových inscenací Shakespearova Hamleta v podání Narodowego starego teatru v Krakově.) 
Shakespearův nadčasový model, zakládající se mj. na prolínání mocenských a rodinných vazeb, převádí Kaurismäki do 
současného Finska. Při hledání dobových a charakterových paralel si nezaměnitelný finský režisér počínal až s pobavenou 
důmyslností. Jako by se dopouštěl milostného rouhání a zároveň silou významu předlohy chtěl působit na co nejširší 
publikum. Hamlet dědí podíl v rodinném podniku, píše podprůměrné básně, hlídá si váhu... 

 

Mimořádně 

6. září  ve 20 h  

MUČEDNÍK 

(Mezinárodní festival Divadlo Plzeň)  
Rusko, 2016  

režie:  Kirill Serebrennikov  
118 min.    

Mimořádné uvedení filmu, který byl oceněn na letošním MFF v Cannes v 
rámci sekce Un Certain Regard Cenou Françoise Chalaise jako dílo, které 
nejlépe zobrazuje naléhavost současnosti, a na Biografilm Festival Cenou 
diváků. Původní námět německého dramatika Mariuse von Mayenburga 
úspěšně zpracoval ruský divadelní a filmový režisér Kirill Serebrennikov už v 
divadelní verzi, která je uváděna na Mezinárodním festivalu Divadlo Plzeň 
2016 (v pátek 9. září). Středoškolák Venjamin (Pyotr Skvortsov) zakouší 
intenzivní pocit, že svět uvázl v bahně lži a nemravnosti a řítí se do záhuby. 
Vyzbrojen citáty z Bible a nezvratným přesvědčením o své vyvolenosti hledí 
napravit pomýlené lidstvo. Napravovat začíná zatím své okolí: matku, 
spolužáky a učitele. Ve jménu ideje se nezdráhá použít jakékoli prostředky…  
 
 



Premiéra 

13. září  v 17 a ve 20 h 

KOMORNÁ 
Jižní Korea, 2016 

Režie: Park Chan-wook  
145 min.    

Jeden z nejvýraznějších jihokorejských režisérů 
současnosti Park Chan-wook (nositel téměř 40 
mezinárodních ocenění a autor trilogie Má je pomsta, Old 
Boy, Nebohá paní Pomsta). Příběh bestselleru Zlodějka 
spisovatelky Sarah Waters převedl do japonsko-
korejských reálií 30. let 20. století a dynamický thriller plný 
zvratů a prodchnutý podmanivou erotickou atmosférou byl 
vybrán do soutěže letošního MFF v Cannes. Šlechtična 

Hideko (Min-hee Kim) žije v ústraní na venkovském panství se svým strýcem a poručníkem (Jin-woong Jo). Chlípný strýc vychovává 
Hideko přísnou rukou a čeká, až dospěje, aby si ji mohl vzít a zmocnit se jejího bohatství. V domě se však objevuje příchozí,  který 
zosnuje příchod mladé komorné Sukhui (Kim Tae-ri) s dobře promyšleným plánem, který se ale začíná hatit … 
 

 

Mimořádně 

20. září  v 17 a ve 20 h 

NEVĚSTA 

(SUCHÝ  LITERÁRNÍ  FESTIVAL) 
ČSSR, 1970 

Režie: Jiří Suchý 
92 min.    
Divadelní a filmový herec, scenárista, textař, spisovatel, muž 
mnoha dalších uměleckých profesí a současný jubilant Jiří 
Suchý se dlouhodobě zajímal o film. Coby filmový režisér si 
však na své konto nakonec připsal jen tragikomedii Nevěsta 
(1970), kterou stihl natočit těsně před nástupem normalizace. 
Autorský snímek realizovaný podle vlastního námětu a scénáře 
je příběhem naivní dívky Zdeny (začínající Marta Vančurová), 
která se rozhodne naplnit věštbu pokoutního chiromanta 
(Eugen Jegorov) a najít si manžela. Dívčina výprava „do světa“ 
zahrnuje střetnutí s nejrůznějšími prostředími a setkání s různými muži (Jaromír Hanzlík, Josef Dvořák, Jiří Novotný)… Surrealistická, 

poetická hříčka zůstává dodnes přesvědčivým svědectvím o Suchého mnohostranném talentu. 
 

Premiéra 

27. září  v 17 a ve 20 h 

CAFE  SOCIETY 
USA, 2016 

Režie: Woody Allen 
96 min.    
Nejnovější snímek nestárnoucího osmdesátiletého 
originálního světového tvůrce, který slavnostně 
zahajoval letošní MFF v Cannes, nás zavádí do 
světa třpytivého pozlátka hollywoodské smetánky i 
gangsterského nočního života New Yorku třicátých 
let. Bobby (Jesse Eisenberg) pochází z Bronxu. 
Žije s věčně se hašteřícími rodiči a bratrem Benem 

(Corey Stoll), který jako čistokrevný amorální gangster zastává názor, že každý problém se dá snadno vyřešit hrubou silou. Bobbymu je 
jasné, že potřebuje změnit prostředí. Odlétá do Hollywoodu, kde začne pracovat jako poslíček pro strýčka Phila (Steve Carell), který je 
nejen mocným agentem filmových hvězd, ale má i půvabnou asistentku Vonnie (Kristen Stewart). Vstupuje tak do světa opojných 
večírků, plných celebrit, modelek, playboyů, producentů a politiků…                            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/

