
 

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  . 

-
______________________________________________________________________________ 

                                                                        LEDEN 2017 

    Program:                                                                                 

Premiéra 
3. ledna  v 17 h 
BRATŘÍČEK  KAREL 
ČR/Polsko, 2016 
režie:  Krystyna Krauze  
79 min.    
Karel Kryl polskýma očima. Celovečerní dokumentární film o 
významné postavě českého barda na pozadí evropských 
dějin 20. století s novým pohledem na legendárního písnič-
káře, který se stal symbolem Pražského jara. Kromě českých 
osobností (Jan Kryl, Miroslav Kovařík, Jaroslav Hutka, Vla-
dimír Merta, Jiří Černý, Karel Jadrný, Friedrich Taussig) vy-
právějí o svých setkáních s ním také Poláci (Agnieszka 
Holland, Andrzej Zajączkowski, Alfred Znamierowski, písnič-
kářka Antonina Krzysztoń). Film ukazuje tragické osudy 

legendy dvou československých revolucí (1968 a 1989) s řadou dosud nezná-mých událostí z jeho života a představí zajímavé archivy, 
které zatím nebyly širší veřejnosti známy. Milovaly ho davy, ale umíral opuště-ný a zatrpklý – protože nikdy nedělal kompromisy? 

Premiéra 
3. ledna  ve 20 h 
PÁRA  NAD  ŘEKOU 
ČR/SR, 2015 
režie:  Filip Remunda, Robert Kirchhoff  
83 min.    
Celovečerní hudební dokumentární film vypráví o 
křehké pomíjivosti slávy, která se tolik podobá páře, 
jež se tiše objeví a zase zmizí nad tekoucí řekou. Ve 
sledu absurdních obrazů nahlíží do životů tří mimo-
řádných jazzmanů: trumpetisty Laca Décziho, saxo-
fonisty Ľubomíra Tamaškoviče a kontrabasisty Jána 
Jankejeho, kteří kdysi uprchli ze Sověty okupované-
ho Československa na západ, kde zazářili po boku 
renomovaných světových hudebníků a pustili se do jazzové války proti popu. Autory jsou známý český dokumentarista Filip Remunda 
(Český sen, Český mír, Český žurnál) a Robert Kirchhoff (nezávislý slovenský filmový režisér, scenárista, producent, jehož film Kauza 
Cervanová o vraždě mladé medičky se stal kulturní událostí roku 2013 a otevřel celo-společenskou diskusi).  

Premiéra 
10. ledna  v 17 a ve 20 h  
PATERSON 
USA/Německo/Francie, 2016  
režie:  Jim Jarmusch  
118 min.    
Nejnovější film „krále amerického nezávislého filmu“ byl uveden v soutěži 
MFF v Cannes. Hlavní postavou je Paterson (Adam Driver), řidič autobusu 
ve stejnojmenném městečku Paterson. Každý Patersonův den je zdánlivě 
stejný jako ten předešlý: projíždí trasou své linky, pozoruje město ubíhající 
před čelním sklem a poslouchá úryvky rozhovorů. Píše básně do notýsku, 
jde na procházku se psem, zastaví se v baru vždy jen na jedno pivo a 



přichází domů za svou ženou Laurou (Golshifteh Farahani). Život Laury je pravým opakem – vše v něm se neustále mění a každý den 
přináší nové sny a nápady. Paterson a Laura se vzájemně milují a podporují: on jí pomáhá realizovat nejnovější plány, ona obdivuje jeho 
básnické nadání. Příběh vítězství a porážek všedního dne a krásy, která se skrývá i v těch nejmenších detailech. 

Premiéra 
17. ledna  v 17 a ve 20 h  
LA  LA  LAND 
USA, 2016 
Režie: Damien Chazelle  
127 min.    
Snímek aktuálně nominovaný na sedm Zlatých 
glóbů a nositel dalších 57 mezinárodních ocenění a 
126 nominací. Pod režijním vedením Damiena 
Chazellea (oscarové hudební drama Whiplash) se 
sešli Ryan Gosling (Drive, Jen Bůh odpouští, Za 
borovicovým hájem) a Emma Stone (Kouzlo mě-
síčního svitu, Birdman, Iracionální muž). Moderní 

pojetí klasického hollywoodského milostného románu umocněné písničkami doprová-zenými velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý 
milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky. Ačkoliv se děj odehrává v sou-časném Los Angeles, působí jako retro a vzdává 
holt minulosti, starým filmům, klasickým muzikálům, jazzové hudbě... Často bývá při-podobňován ke dvěma muzikálům Jacquese 
Demyho Paraplíčka z Cherbourgu a Slečinky z Rochefortu ze 60. let. 

Premiéra 
24. ledna  v 17 a ve 20 h  
TANEČNICE 
Francie/Belgie/Česko, 2016  
Režie: Stéphanie Di Giusto  
108 min.    
Film z prestižní soutěžní sekce Un Certain Re-gard 
MFF v Cannes. Budoucí hvězda evropských 
kabaretů éry Belle Epoque Loïe Fullerová (Soko) 
se narodila na americkém Středozápadě a nic z 
jejího původu nepředurčovalo tuto farmářskou dcerku k tomu, že jednou bude tančit v pařížské Opeře. Skryta v metrech hedvábí, paže 
prodloužené dlouhými dřevěnými tyčemi, Loie znovu objevuje své tělo na jevišti a uchvacuje publikum každý večer svým revolučním 
Serpentinovým tancem. Stane se ikonou, zářícím symbolem jedné generace. Vý-znamní obdivovatelé jí padají k nohám: Toulouse-
Lautrec, bratři Lumierové, Rodin. Zdá se, že ji nic nezastaví v její kariéře. Tanečnici Isadoru Duncanovou vytvořila modelka a herečka 
Lily-Rose Depp (dcera Johnnyho Deppa a Vanessy Paradise). 

Premiéra 
31. ledna  v 17 a ve 20 h 
ŠÍLENĚ  ŠŤASTNÁ 
Itálie/Francie, 2016 
Režie: Paolo Virzi 
116 min.    
Komedie o normálním přátelství dvou šílených žen v šíleném 
světě plném normálních lidí ověnčená řadou mezinárodních 
cen (mj. Nejlepší film, herečky a divácká cena na MFF ve 
Valladolidu). Beatrice Morandini Valdirana (Valeria Bruni 
Tedeschi) je upovídaná komediantka, samozvaná hraběnka, 
která tvrdí, že má důvěrné styky s mocnými tohoto světa. Do-
natella Morelli (Micaela Ramazzotti) je potetovaná, křehká a 
tichá mladá žena, jež v nitru chová bolestné tajemství. Obě 
jsou účastnicemi terapeutické komunity pro ženy s 

psychickými problémy a obě jsou považovány za společensky nebezpečné. Film líčí jejich nenadálé přátelství, které vyústí v bláznivý a 
dojemný útěk v touze po troše štěstí v onom blázinci pod širým nebem, kterým je svět zdravých. (Středoevropský festival italského 
filmu).                                                                                                                   Autor textů: J. Kastner 

Filmový klub Plzeň Vám přeje úspěšný rok 2017, štěstí, zdraví a spoustu nezapomenutelných filmových zážitků! 

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

